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Feira e Congresso

A partir de agora, a SET assume com 
exclusividade a gestão da feira e do 
congresso, planejando já para 2014 
uma série de novidades e inovações 
para o principal evento de broadcast 
da América Latina.

SET anuncia uma grande novidade!

• Novo pavilhão para a exposição!

• Melhor infraestrutura e segurança para 
os expositores e visitantes!

• Uma feira e congresso com maior relevância 
e qualidade para o mercado!

Em breve mais detalhes, 
fi que atento!
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Nosso melhor momento
Após a vibrante semana em que vivenciou-se o Congresso SET 2013 e a 
Feira Broadcast&Cable, fica seguro dizer que estamos vivendo um dos 
momentos mais empolgantes para fazer parte do mercado de Radiodifusão 
no Brasil. São tantos os momentos convergentes, que fica até difícil para 
alguns profissionais menos arraigados, acompanhar todos os temas.

O Congresso SET deste ano teve um “quê” especial de importância. As 
datas do evento coincidiram com diversos momentos de importância em 
definições técnicas sobre o braodcast do futuro. Além das dicotomias óbvias 
dos últimos anos, como Banda Larga vs. Tv Digital ou as transformações 
na produção televisiva com a introdução de tecnologias de Ultra High 
Definition, houveram temas mais urgentes em polêmicos.

O primeiro deles deu-se pelo adiantamento e mudança do cronograma 
do Switch-off analógico, que coloca a toque de caixa o processo de 
digitalização das emissoras. Outros assuntos que entraram na contenda 
foi a Legislação do Loudness, que passou a valer de fato desde Junho 
deste ano ou a transferência da faixa dos 700 mHz para a telefonia móvel 
e suas consequências.

Levando em conta que o Congresso SET reúne as melhores mentes da 
engenharia de televisão do País, era de se esperar que o debate destes 
temas, e muitos outros, fossem de altíssimo nível. E foram. Para trazer 
àqueles que não puderam acompanhar isso de perto, ou que gostariam de 
entender melhor o que foi debatido, preparamos uma cobertura especial 
dos principais painéis apresentados, que trazemos aos leitores nesta edição.

Business

Não é só no debate tecnológico que o segmento da Radiodifusão está 
efervescente. No campo dos negócios as coisas talvez nunca foram tão bem. 
Prova disso foi uma agitada e dinâmica Broadcast & Cable, considerada por 
muitos dos presentes como a melhor edição da feira de todos os tempos.

Parte por conta das próprias legislações, parte pelo momento econômico e 
financeiro que o setor vive, a feira foi um momento de excelentes negócios 
e contatos. Desta forma, trazemos também nesta edição uma cobertura da 
feira abordando as principais oportunidades de negócios e lançamentos de 
produtos que agitaram os três dias de evento. Esperamos que assim, os 
leitores possam sentir o otimismo que era quase palpável pelos corredores 
do pavilhão imigrantes, o que nos deixa ainda mais ansioso para o que nos 
aguarda no próximo ano.

Mais novidades

Alias, falando em próximo ano e a feira, a SET continua inovando em sua 
transformação. Depois de muitas ponderações, sentimos que finalmente 
chegou o momento de colocar a organização e operacionalização da feira 
que acompanha o Congresso SET em nossas próprias mãos. Por isso, 
gostaria de informar a todos que a parceria SET-Certame está oficialmente 
encerrada e que em 2014 o evento, que ficará conhecido como SET Feira e 
Congresso, estará sob a tutela de quem mais entende do assunto.

Aproveitamos para agradecer os anos de proveitosa parceria com a Certame 
e desejamos que continuem com o excelente trabalho que executam em 
outros setores. Para os expositores e visitantes, pedimos que aguardem por 
mais novidades no decorrer das próximas semanas.

Olímpio José Franco 
Presidente da SET

Revista da SET
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO

editorial
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Sony lança a 
PXW-Z100 4K

Captação 4K

A 
nova câmera lançada no dia 4 de setembro 
de 2013 pela empresa japonesa grava em 4K 
(4096x2160) em 50fps ou 60fps, e pesa junto 
a lente fixa G de alto desempenho compatível 

com 4K, menos de 3kg. 
Esta câmera compacta utiliza o formato de gravação 

XAVC usado inicialmente na câmera CineAlta PMW-F55 
(4096 x 2160, 50fps ou 60fps, 4:2:2, Intra-frame, grava-
ção 10 bit no formato de arquivo MXF) trabalhando com 
uma alta taxa de bits que vai de 500Mbps à 600Mbps. 
As resoluções QFHD (3840x2160) e HD (1920x1080) tam-
bém podem ser selecionadas, já que estas são compatí-
veis com a maioria das TVs 4K que existem no mercado.

Como a PXW-Z100 é baseada nos mesmos princípios de 
filmagem de uma câmera compacta profissional conven-
cional, “é possível gravar conteúdo 4K com uma equipe 
bem pequena disse a Sony em comunicado. Além disso, 
durante a edição, a conversão do 4K para o HD fornece 
uma nova possibilidade para produções de conteúdo em 
HD. “Esta incrível nova câmera é capaz de capturar conte-
údo esplêndido em 4K, tornando a aquisição de conteúdo 
4K acessível a uma gama enorme de usuários profissio-
nais nunca alcançada antes”  disse Paula Cruz, gerente de 
produto para broadcast da Sony Brasil.

Captação 4K (4096x2160) 50fps ou 60fps : Devido ao 
seu sensor Exmor R CMOS iluminado por trás, mesmo em 
filmagens 4K, a câmera fornece alta sensibilidade. Com 
8,8 milhões de pixels efetivos, o sensor de 1/2,3” captura 
imagens 4K em 50fps ou 60fps. A lente G de alto desem-
penho acoplada oferece máxima flexibilidade de captura, 
incluindo um amplo ângulo de 30mm  no modo 4096x2160 
ou 31,5mm nos modos 3840x2160 e 1920x1080 e, potente 
zoom óptico de 20x (equivalente a 35mm).

Gravação XAVC 4K 50fps/60fps: A PXW-Z100 utiliza o 
formato de gravação XAVC da Sony, com compressão 
MPEG-4 AVC/H.264 usada para conteúdo HD (1920x1080), 
QFHD (3840x2016) e 4K (4096×2160). A amostragem de 
imagem é de  4:2:2 10 bits, com um sistema intra-frame 
que comprime cada quadro individualmente a uma taxa 
máxima de bits de 500Mbps ou 600Mbps durante a gra-
vação 4K 50fps ou 60fps respectivamente, e 223Mbps 
durante a gravação HD 50fps ou 60fps.

Uma atualização gratuita de firmware está planejada 
para a metade de 2014 para auxílio do modo LongGOP 
para tempo de gravação 4K estendido e para suporte à 

gravação AVCHD, um formato que até agora tem sido com-
patível com o ambiente de reprodução de discos Blu-ray.

Cartão de Memória XQD: Este dispositivo é, segundo a 
Sony, “um novo padrão de memória em estado sólido, que 
foi recentemente definido por várias empresas de ponta”. O 
XQD utiliza a interface PCI Express de grande velocidade e 
o processador de câmera exclusivo Sony para possibilitar a 
gravação de vídeo estável a 500Mbps ou 600Mbps.

A PXW-Z100 possui duas entradas para cartão de me-
mória XQD. Vários cartões podem ser usados de diversas 
formas, como gravação relay. Quando o primeiro cartão fica 
cheio, a gravação continua no segundo cartão sem cortes.

Os Cartões XQD possuem uma velocidade de grava-
ção de até 800Mbps. A Sony recomenda o uso dos novos 
cartões da Série S (180MB/s velocidade de transferência 
suportada QD-S32E, QD-S64E).

Interface HDMI para saída 4K e interface 3G HD-SDI 
para saída HD: Esta interface HDMI pode enviar 4K como 
um sinal 50fps/60fps. Quando a PXW-Z100 é conecta-
da a uma TV BRAVIA Sony compatível com 4K, a ima-
gem gravada 4K pode ser mostrada na qualidade 4K 
50fps/60fps. Uma futura atualização de firmware está 
planejada para fornecer compatibilidade com o mais re-
cente padrão HDMI (HDMI 2.0) e possibilita saída 4K 
50fps/60fps para vários dispositivos.

Outras funções incluem uma interface 3G HD-SDI que 
suporta saída para SDI de até HD 60fps. Ela também 
suporta saída HD durante a gravação 4K. A câmera não 
permite saída simultânea 4K(HDMI) e HD(3G HD-SDI).

Função Paint: A função Paint da PXW-Z100 possibilita 
que vários parâmetros de imagem sejam ajustados, in-
cluindo a curva de gama, nível de preto, detalhe de pele 
e cor. Juntamente com outras opções de ajuste, estes pa-
râmetros podem ser gravados como um perfil de câmera 
em um cartão de memória. O perfil de câmera gravado 
pode ser usado para ajustar os mesmos parâmetros em 
outra PXW-Z100 para combinar a qualidade e tons de 
imagem ao se utilizar várias câmeras.

Controle remoto com WiFi: Os ajustes de foco, zoom, 
abertura e ‘inicio/pausa para gravações’ podem ser contro-
lados remotamente através de um smartphone ou tablet.

por Fernando Moura

Fernando Moura
Revista da SEt

 fernando.moura@set.org.br
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notícias

Divergências sobre novas 
regras para as rádios 
comunitária
A Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária considera 
positiva a Portaria do Minicom, enquanto a Abert critica vários 
pontos. Por decisão do Senado, estas emissoras deveram 
acatar as normas de propaganda eleitoral.

abRaço

O 
coordenador executivo da Abraço, José Só-
ter, disse a Agência Brasil que a portaria que 
altera regras do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária  foi publicada depois de quase 

dois anos de negociações com o governo e atende al-
gumas reivindicações das rádios comunitárias.

Em comunicado divulgado no inicio de agosto, a As-
sociação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert) questionou a portaria por três  itens “causam 
grave prejuízo a todo sistema de radiodifusão brasi-
leiro”. O primeiro item contestado (3.1.1) permite às 
rádios comunitárias receberem patrocínio, sob a forma 
de apoio cultural, de poderes e órgãos públicos, o que 
contraria a lei de nº 9.612 e o decreto nº 2.615. 

Para a Abert, a medida cria um precedente “extrema-
mente perigoso, especialmente nas pequenas cidades, 
onde o poder público poderia, infringindo a lei, desvirtu-
ar as finalidades do RadCom”. Frente a isso, Sóter disse 
que questão do apoio cultural de órgãos públicos não 
é vetada na Lei nº 9.612. “A lei não restringe o apoio de 
órgãos públicos. Essa portaria vem esclarecer o que está 
na lei, que é o apoio cultural sem restrições”, diz.

O segundo item (3.2.1) da portaria ministerial questio-
nado pela Abert, e segundo a entidade ilegal, pois permite 
às emissoras comunitárias excederem o limite de trans-
missão de sinal, de até um quilômetro, de acordo com 
a lei. Este também é contestado pela Abraço. Segundo 
Sóter, a lei que institui o serviço de radiodifusão comuni-
tária não faz essa restrição ao raio de um quilômetro, que 
aparece apenas no decreto que regulamenta o serviço. 
“Mas o decreto não pode ser maior do que a lei”, explica.

Para o coordenador da Abraço, o pedido de revoga-
ção de alguns pontos da portaria, feito pela Abert, é 
“completamente infundado”. Apesar dos avanços, no 
entanto, Sóter diz que a portaria ainda é insuficiente, 
porque não trata de tudo que foi negociado entre a 

Abraço e o Ministério das Comunicações.  
A Abert ainda questiona o último item (5.2) da por-

taria, “que tem a finalidade de evitar interferências de 
sinais entre as próprias comunitárias, também contraria 
a legislação que instituiu  o serviço de radiodifusão 
comunitária”, afirma o comunicado da entidade.

Propaganda eleitoral obrigatória
As normas de propaganda eleitoral também valerão para 
rádios comunitárias depois de aprovada no Senado a 
nova redação do art. 57 da Lei 9.504/97 que permitira a 
difusão de propaganda eleitoral nos municípios que não 
dispõem de emissoras de rádio e televisão comercial.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, 
em decisão terminativa, na quarta-feira, 14 de agosto, 
o PLS 212/09, do senador Valdir Raupp (PMDB-RO), para 
tornar explícito na Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) que as 
normas de propaganda eleitoral são aplicáveis também 
às rádios comunitárias.

O autor argumenta que a veiculação de propaganda 
eleitoral nas rádios comunitárias sanaria o problema ob-
servado nos municípios que não dispõem de emissoras 
de rádio e televisão, nos quais os candidatos locais conta-
riam com apenas 10% do tempo destinado à propaganda.

O relator, senador José Agripino (DEM-RN), afirma que a 
nova redação dada ao art. 57 da Lei 9.504/97 elimina qual-
quer sombra de dúvida sobre a aplicação dos programas 
eleitorais às rádios comunitárias. Ele informou ainda, du-
rante a votação, que a matéria já está regulamentada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), só não está transformada 
em lei, omissão que se pretende corrigir com a proposição.
Fonte: Agência Brasil/ Agência Senado/Abert

por Fernando Moura

Fernando Moura
Revista da SEt

 fernando.moura@set.org.br
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reportagem | Congresso SET 2013 – Primeira Parte 

Desligar ou não a TV 
analógica em 2015? 
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O Congresso SET 2013 debateu com rigor o processo de apagão 
analógico no País e as consequências da migração da TV Analógica 
para a Digital. Já na cerimônia de abertura, realizada na manhã de 
20 de agosto de 2013, ficou claro que os desafios dos broadcasters 
brasileiros no próximo ano e meio serão muitos devido ao switch-off 
marcado pelo governo Federal para o início de 2015 em 
algumas cidades do Brasil. Ainda foram debatidos temas como a 
licitação da faixa de 700 MHz, as interferências que esta poderia 
gerar no sinal de TV Digital, a migração da rádio AM para FM, 
transmissões satelitais, e muitos outros temas nas 45 palestras em 
mais de 90 horas de debates realizados em São Paulo 
entre 19 e 22 de agosto passado.

Por Fernando Moura e 
Francisco Machado Filho 
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oNos quatro dias de Congresso, o apagão analógico e a 
transição agora estabelecida para começar no primei-
ro dia de 2015 estiveram presentes em quase todas 

as salas destinadas às palestras e em conversas nos corre-
dores do Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo.

Com um total de 1270 participantes, a maioria brasi-
leiros, mas com uma interessante presença estrangeira, 
da qual cabe destacar o Keynote Gordon H. Smith, presi-
dente e CEO da NAB e uma interessante comitiva vinda 
do Japão – basicamente engenheiros da NHK, emissora 
estatal nipônica - o Congresso da SET mostrou mais uma 
vez que é o maior fórum tecnológico do País, e que con-
tinua a ser um momento de reflexão e questionamento 
da situação atual e o futuro da TV no Brasil.

De fato, na edição de 2013 do Congresso SET, os 
broadcasters brasileiros estiveram, segundo vários con-
sultados pela reportagem da Revista da SET, frente a 
uma das maiores mudanças tecnológicas da TV no País, 
uma mudança sem voltas e na qual, como muito coinci-
dem em dizer, não há como falhar, já que no sinal de TV 
Digital “temos uma imagem excelente ou simplesmente 
negro”, como disse um dos palestrantes.

Das autoridades do Governo Federal que também es-
tiveram presentes, soube-se que até o final de outubro 
de 2103, já com a realização de audiência pública, estará 
definido o cronograma de desligamento analógico no 
País e quais serão as primeiras cidades a serem apaga-
das, porque o Governo teria previsto realizar o leilão da 
faixa de 700 MHz já em abril ou maio de 2014. 

Abertura do maior fórum tecnológico do País
Na cerimônia de abertura, o primeiro presidente da insti-
tuição, Adilson Pontes Malta, foi peremptório e claro: “Pre-

cisamos de alguém mais interessante do que nós para 
afrontar essas mudanças”. A abertura contou ainda com 
o Keynote Gordon H. Smith, presidente e CEO da NAB. 
Os representantes das outras entidades do setor falaram 
sobre o apagão e as suas possíveis consequências.

Com uma cerimônia com sala cheia transmitida pela pri-
meira vez ao vivo via satélite para todo o mundo (ver texto 
abaixo), Olímpio José Franco, presidente da SET, mostrou 
preocupação com o cronograma de apagão analógico re-
centemente anunciado pelo Governo Federal e reforçou que 
é necessário realizar maiores estudos e pesquisas sobre as 
possíveis interferências graves na recepção de LTE e saber 
como serão replanejados os canais no País.

“Estamos caminhando para perder 18 canais com a re-
alocação da TV para os canais que vão do 14 ao 51. Essa 
redução exige um reestudo do plano de canalização”, disse 
Franco. E agregou que “os canais remanescentes serão pre-

Olímpio Franco, presidente da SET, afirmou que com o des-
ligamento da TV analógica “os canais remanescentes serão 
prejudicados” e “os one-seg serão perdidos ou desactivados”.
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judicados” e “os one-seg serão perdidos ou desativados”.
Para Olímpio Franco, é preciso saber como resolver 

este problema porque o uso de filtros não resolverá o 
problema da interferência. “Como resolver esse proble-
ma? Preocupa-nos a falta de planejamento. Esperamos 
sensatez, apoio e respeito dos órgãos reguladores para 
com o nosso setor”, afirmou.

Adilson Pontes Malta disse aos presentes que é fun-
damental renovar a SET e as suas estruturas para en-
frentar a mudança tecnológica. “A SET fez muito pela 
televisão brasileira e os seus profissionais, mas fez isso 
com o sacrifício e sacerdócio dos seus presidentes.”

“A televisão da era da SET era um produto de radio-
difusão. Hoje isso mudou, o vídeo está por toda a parte, 
até nas revistas imprensas (…) Os receptores inteligentes 
são uma realidade (…) Estamos diante de um jovem e 
desconcertante mundo da comunicação”, disse Adilson 
Pontes Malta, e agregou: “precisamos de alguém mais 
interessante do que nós” para afrontar essas mudanças”.

Fechou a cerimônia Gordon H. Smith, presidente e 
CEO da NAB, que refletiu sobre a função das emissoras 
de TV aberta no mundo e sua importância no trabalho 
diário contribuindo para democratização dos conteú-
dos. Ele abordou também como estas podem ajudar na 
“ liberdade imprensa” dos países. 

O ex-senador americano apresentou um Keynote onde 
partilhou esforços da NAB através dos Estados Unidos 
para garantir que estações de rádio e televisão comple-
tem suas missões de preservar valores críticos que são o 
fundamento dos ideais da democracia. Ele também abor-
dou como avançar com a tecnologia de broadcast e pro-
mover os interesses das estações nas questões políticas 
como leilões de espectro, e o suporte às estações com o 
compromisso de ser seus olhos e ouvidos.

Participaram da sessão de abertura representantes 
de várias associações do setor, dentre elas a secre-
tária interina de Comunicação Eletrônica do Ministé-

rio das Comunicações, Patrícia Ávila; o presidente da 
Anatel, João Batista Rezende; o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), 
Oscar Simões; o presidente da Associação Brasileira 
de Rádio e Televisão (Abratel), Luiz Cláudio Costa;  o 
vice-presidente da Associação das Emissoras de Rádio 
e Televisão de São Paulo (Aesp), João Monteiro Neto; 
e em representação da Associação Brasileira de Emis-
soras de Rádio e Televisão (Abert), o conselheiro da 
entidade, Alexandre Jobim.

Destes, o mais categórico foi Luiz Claúdio Costa, da 
Abratel, que disse aos presentes: “Temos o anúncio da 
antecipação do switch-off para 2015. Estamos prepara-
dos? Os testes realizados pela SET apontam problemas e 
os da a Anatel ainda não são conhecidos. E a população, 
está bem informada? Tem condições de receber o sinal 
digital? Precisamos ficar atentos. Enquanto as respostas 
a essas questões não forem “sim”, não poderemos estar 
tranquilos”, disse na cerimônia.

No fim da ceremônia de abertura do Congresso SET 2013, 
Nelson Faria, vice-presidente da SET; Gordon H. Smith, 
presidente e CEO da NAB; e Olímpio Franco, presidente 
da SET conversaram longamente sobre o futuro da TV.

A secretária interina de Serviços de Comunicação Eletrôni-
ca do Ministério das Comunicações, Patrícia Ávila afirmou 
que é necessário realizar o apagão analógico e que “em 
parceria com outras instituições públicas”, o governo vai 
“testar o comportamento da faixa de VHF Alto (canais 7 a 
13) nas transmissões digitais de TV”.
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Adilson Pontes Malta, primeiro presidente da entidade 
alertou na ceremônia de abertura do Congresso SET 2013 
que é preciso “mudar” e ter novos elementos na entidade.
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“O ideal é não desligar nada em 2015”
A frase foi proferida pela secretária interina de Serviços de 
Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, 
Patrícia Ávila que participou de vários painéis e palestras 
durante o Congresso SET 2013, para quem o desligamen-
to total da TV analógica em 2018 é uma incógnita, já que 
disse não ter “nem ideia” se será possível. “Pode ser que 
se prorrogue, será outro governo, outro ministério”. 

Segundo Ávila, o Governo Federal vai manter o cro-
nograma gradual de desligamento da TV analógica, 
mas está trabalhando para reduzir o número de cidades 
afetadas em 2015, que chegariam a 724 municípios.

Em um desses painéis, moderado por Tereza Mon-
dino (SET/ TM Consultoria), Patrícia Ávila junto com 
representantes da Anatel mostraram no Congresso da 
SET 2013 as últimas alterações regulatórias publicadas 
e ainda as que estão sendo preparadas para breve vi-
sando o apagão analógico confirmado pelo Governo 
Federal para 1º de janeiro de 2015.

Segundo explicou Patrícia Ávila, “há condições de di-
minuir o número de cidades. Se um radiodifusor trocar 
de lugar, será muito melhor porque não precisa desligar 
agora, podemos esperar aumentar o número de recep-
tores, por exemplo”, disse. Ela afirmou que ainda não 
está definido o cronograma final de desligamento e se 
este acabará em 2018, como representantes do Minis-
tério disseram no fim de julho de 2013.

“O Ministério das Comunicações e a Anatel estão 
trabalhando internamente para reduzir o número de 
cidades o máximo possível, de modo que o impacto 
causado, pelos custos envolvidos, seja o menor possí-
vel”, explicou Ávila.

Patrícia disse que neste momento o governo realiza 
“testes em VHF alto” em parceria com outras instituições 
públicas, “testando o comportamento da faixa de VHF 
Alto (canais 7 a 13) nas transmissões digitais de TV”.

Segundo ela, estes testes serão conduzidos e seus 
resultados sistematizados até o primeiro semestre de 
2014. “Se a faixa apresentar comportamento adequado 
ela poderá ser utilizada para a execução do serviço de 
radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital”.

No painel “switch-off analógico, implantação TVD”, discutiu 
o desligamento do sinal analógico e os seus desafios.
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o Para a secretária, é possível promover uma transição 
tranquila e segura tanto para o telespectador quanto para 
o radiodifusor. “Faremos o apagão apenas nos locais em 
que seja realmente necessário. Precisamos de um prazo 
maior para que todos possam se programar”, destacou, 
observando que a meta do governo é que todos os brasi-
leiros possam ter acesso ao sinal digital até o fim de 2018.

Nessa palestra, Regina Cunha, da Anatel, explicou a 
“realocação de canais da faixa de 700 MHz” que tem 
como objetivo “direcionar adequadamente os trabalhos 
e evitar solicitações de radiodifusores para alterações 
de características técnicas não relacionadas ao proces-
so de replanejamento”.

Ela explicou que em uma primeira instância se tinha 
estabelecido como meta o desligamento de 885 municí-
pios, mas que estudos posteriores chegaram à conclusão 
que estes deveriam ser apenas 724 municípios.

Para isso, está em curso a Consulta Pública nº 35, de 
15 de agosto de 2013, a qual “submete a contribuições 
e comentários públicos, 38 (trinta e oito) exclusões de 
canais no PBTV, 190 (cento e noventa) exclusões de 
canais no PBRTV, 72 (setenta e duas) inclusões e 189 
(cento e oitenta e nove) alterações de canais no PBTVD 
e 2 (duas) alterações de canais do PBTVA”.

Segundo Regina Cunha, “as alterações ora propostas 
são referentes à Região Metropolitana da cidade de São 
Paulo e às regiões de Campinas e Sorocaba, e têm por 
objetivo principal o atendimento ao disposto no Artigo 2º 
da Portaria MC n.º 14, de 6 de fevereiro de 2013, publica-
da no Diário Oficial da União (DOU) no dia 7 subsequente, 
que estabelece diretrizes para a aceleração do acesso ao 
Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre – SBTVD-
-T e para a ampliação da disponibilidade de espectro de 
radiofrequência para atendimento dos objetivos do Pro-
grama Nacional de Banda Larga – PNBL. A efetivação das 
alterações propostas deverão seguir o cronograma a ser 
definido posteriormente pelo Ministério das Comunica-
ções, conforme estabelecido no Decreto n.º 8.061/2013”.

Também participou da palestra Hélio Godoy de 
Avellar, da Anatel, que explicou aos presentes o “Acor-
do de Cooperação Técnica n.º 02/2012” pelo qual o 
Ministério das Comunicações delegou “competência à 
Anatel para a prática dos atos necessários à análise de 
processos técnicos de engenharia nos procedimentos 
de pós-outorga dos serviços de radiodifusão”.

No painel “switch-off analógico, implantação TVD” 
se discutiu o desligamento do sinal analógico e os de-
safios para que ele seja executado de forma satisfa-
tória e sem grandes problemas. Para o moderador da 
palestra, Ivan Miranda (SET/RPC TV), “a TV Digital é 
uma realidade para o Brasil. Definimos um padrão que 
figura entre os melhores do mundo, sendo inclusive 
adotado pela grande maioria dos países na América 
Latina. Agora temos o desafio de implementar toda a 
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malha de distribuição de sinal digital no país e seus 
serviços complementares (SARC e Ancilares)”.

Para Miranda, “o cenário é desafiador, com um ho-
rizonte curto, onde grandes investimentos e readequa-
ção de infraestrutura serão necessários. O telespecta-
dor precisará ser informado e adquirir novos receptores. 
Como orquestrar toda essa rápida migração?”. 

Na mesa, a principal preocupação dos palestrantes 
foi a necessidade de garantir que o desligamento do si-
nal aberto não signifique que parte da população fique 
sem recepção de TV aberta nas suas residências. 

No entanto, segundo os palestrantes, as mudanças 
devem ser positivas para o mercado. “A TV Digital vem 
para dar uma sacudida no mercado e aumentar a au-
diência”, afirmou David Britto, coordenador do Módulo 
de Mercado do Fórum SBTVD.

Pilotos para apagão
João Paulo de Andrade, representante do Ministério das 
Comunicações, explicou no painel “switch-off analógi-
co, implantação TVD” a necessidade da realização de 
pilotos em cidades de médio porte, com o objetivo de 
monitorar a recepção da TV digital e da percepção e 
acesso dos usuários em diferentes realidades socioeco-
nômicas e localizações geográficas. 

Ele também falou das políticas públicas a serem implan-
tadas, da mudança do cronograma (que adiantou o desli-
gamento para janeiro de 2015 e deu mais tempo para que 
ele seja concluído) e sobre a possibilidade de que as radio-
difusoras ajudem a complementar o trabalho do governo.

O que fazer antes de apagar?
Muito se debateu sobre o que fazer antes do Governo 
Federal apagar definitivamente o sinal analógico nas pri-
meiras cidades do país no primeiro dia de janeiro de 2015. 
Nesse sentido, Paulo Ricardo Balduíno trouxe ao Congres-
so SET uma série de indicações que a ABERT considera 
necessárias antes do começo do apagão. Antes disso, 
Balduíno alertou aos presentes que o maior desafio dos 

broadcasters brasileiros será “implantar mais de 100 RTV’s 
novas por mês para cumprir o cronograma de 2015”.

Para Balduíno, é preciso que existam condições de co-
bertura, recepção, comunicação por parte do Governo para 
iniciar o desligamento e essas são soluções de “governan-
ça”. No que diz respeito à cobertura, o representante da 
ABERT disse que é preciso “pelo menos garantir que as 
geradoras e retransmissoras do serviço de radiodifusão es-
tejam aptas a operar (aspectos legal e técnico); garantir a 
produção de equipamentos de transmissão do sinal digital; 
e garantir isenção fiscal para equipamentos importados 
destinados a produção de conteúdo HDTV, de alta qualida-
de, visto sua complementaridade a cobertura digital.”

Para recepção, segundo o responsável da ABERT, o 
governo deve “garantir”, entre outras coisas, “a produ-
ção de televisores e conversores; desonerar televisores 
de até 26/28 polegadas; acompanhar os canais de ven-
da de televisores e conversores; e criar programas que 
disponibilizem conversores a população carente”.

Finalmente, na área de comunicação, segundo Balduíno 
é impreterível que o Governo Federal desenvolva uma “cam-
panha de comunicação efetiva, atingindo todos os públicos 
interessados; customizar a mensagem de acordo com o foco 
e grau de compreensão de cada público; estruturar mecanis-
mos de atendimento; e o público preparar para eventos que 
gerem picos de informação e atendimento”.

David Britto, disse que o Fórum SBTVD tem como 
“premissa básica” que “ desligar a TV analógica não 
pode significar privar a população de ver TV. Portanto, 
para que a TV analógica possa ser desligada em qual-
quer cidade é preciso que as estações de TV previamen-
te existentes estejam transmitindo TV digital, a popula-
ção esteja a par da transição e esteja comprovadamente 
equipada para ver TV digital”.

Assim, o coordenador do Módulo de Mercado do 
Fórum SBTVD afirmou que de parte do governo Federal 
é necessária a “agilização na autorização de operação”; 
tem de ser facilitada “a obtenção de licenças – Ministé-
rio do Meio Ambiente”; deve existir financiamento para 
as emissoras e as prefeituras se digitalizarem; e um Call 
Center para atendimento a população durante e pós-
-ASO (Switch-off analógico).

Britto reafirmou que o Estado deve entregar “subsídios 
para obtenção de conversores à população” e deveria existir 
uma “redução de carga tributária” na venda de televisores.

Em termos de transmissão, a premissa do Fórum é “incluir 
o Ginga como requerimento obrigatório nos equipamentos 
previstos no apagão”, utilizando “o Ginga como ferramenta 
de inclusão social” promovendo “o conteúdo interativo para 
que o mesmo ganhe relevância junto à audiência”.

Ainda em termos de radiodifusão, disse Britto, o es-
pectro deve estar livre de interferências garantindo que 
“as operações de 4G/LTE não privem a população da TV 
Digital – aberta e gratuita”.

Com um total de 1270 participantes o Congresso da SET 
mostrou mais uma vez que é o maior fórum tecnológico 
do Brasil na área de rádio e televisão.
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Apagão na Câmara dos deputados
O deputado federal Sandro Alex (PPS-PR) alertou para o 
fato de que a “única coisa que sabemos com certeza é 
que o sinal será desligado, todo o resto está em análi-
se ou estudo”. Além da incerteza do acesso da população 
aos aparelhos e conversores, também foi questionado se 
o mercado está apto a produzir o número de aparelhos 
necessários nos poucos meses que faltam para o switch-off.

No Congresso da SET, o deputado disse que se for 
necessário existe a hipótese de promover um decreto 
legislativo que suspenda o efeito do decreto que ante-
cipou o switch-off para 2015. “Se constatado prejuízos 
para a população com o apagão, o decreto legislativo 
será uma opção”, afirmou. 

Para o deputado do Paraná, a “antecipação do switch-
-off [para 1º de janeiro de 2015] é só para fazer o leilão da 
4G, em detrimento do serviço de televisão. O ‘apagão’ vai 
ser só nas cidades que interessam às teles”.

Na sequência de sua participação no Congresso da SET, 
o deputado solicitou uma audiência na Câmara para de-
bater implantação da TV digital, que já foi aprovada mas 
até o fechamento desta edição não tinha data marcada.

“Como a TV é o meio de comunicação que atende a 
maior parte da população brasileira, é preciso discutir 
como se dará essa transição e também a capacidade da 
indústria nacional de produzir os novos equipamentos 
para atender o mercado interno”, justificou o parlamen-
tar, ao manifestar preocupação com a data do início das 
transmissões digitais de rádio e TV no Brasil.

Robustez e acessibilidade na TV Digital
Este painel discutiu alguns aspectos da TV digital que afe-
tam a experiência do telespectador além de terem impac-
tos legais. As recentes avaliações e evoluções da norma 
entre as emissoras, os trabalhos envolvendo acessibilida-
de e as soluções envolvendo a plataforma de TV paga. 

O moderador da palestra “Melhores práticas na TV Digi-
tal. Robustez. Acessibilidade. Qualidade”, Carlos Fini (SET/
RBSTV), trouxe ao Congresso SET 2013 o close caption e 
outras formas de acessibilidade para uma melhor TV.

Cláudio Borgo, gerente da Net, falou de close cap-
tion e como a empresa trabalha neste aspecto. “Para 
transmitir temos um redende em cada cidade desde 
onde se emite o close caption. Para isso temos recepto-
res especiais e um modulador que ajuda no processo”.

Para Borgo é fundamental harmonizar as normas de stre-
am MPEG/DVB-C para poder trabalhar com closed Caption.

Wagner Medici, diretor da Steno, apresentou as aces-
sibilidades para TV CC (Closed Caption) AD (Audiodescri-
ção), como é no Brasil desde 1997 e como é nos Estados 
Unidos desde 1980. Para Steno “além de novas ideias 
(velhas) para gerar receita, como colocar o patrocínio no 
selo da TV quando inicia o bloco e voltando logo em se-
guida o selo da TV. O mais importante é que essas novas 
tecnologias que podem servir para ajudar as pessoas”.

Em termos práticos, falou da TV Texto e a TV Câmara 
que está em fase de testes. O Rádio texto, para Steno, 
“é outro conteúdo bem interessante. Há algumas opera-
doras de telefonia celular interessadas, e provavelmente 
o pessoal das emissoras de rádio e tevês venham a criar 
um novo modelo de negócio. E também os deficientes 
auditivos irão se beneficiar com o Rádio Texto”. Para ele, 
a acessibilidade através do close caption e o audiotexto 
“podem gerar receita para sua empresa”.

Edson Moura (SET/Fórum SBTVD) explicou aos pre-
sentes que o Fórum SBTVD está pensando que have-
rá revisão das normas ABNT NBR 15606-2, ABNT NBR 
15606-4 e ABNT NBR 15606-5, informou que há um 
estudo do pedido de fabricantes de receptores de TV 
Digital para revisão da ABNT NBR 15604, e que ainda 
estão em estudo melhorias para a exibição do recurso 
de Closed Capiton no País.

Arnaldo César, da Associação de Comunicação Educati-
va Roquette Pinto (ACERP), explicou que a entidade é uma 
Organização Social que tem o contrato de gestão com a 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC). César explicou o 
projeto TV INES, que pode ser acessada em multiplatafor-
mas, de qualquer local que possua conexão com internet.

David Britto explicou que o Fórum SBTVD tem como 
“premissa básica” que “desligar a TV analógica não pode 
significar privar a população de ver TV.

Sandro Alex disse que a “antecipação do switch-off é só 
para fazer o leilão da 4G, em detrimento do serviço de 
televisão. O ‘apagão’ vai ser só nas cidades que interes-
sam às teles”.
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CASABlAnCA OnlinE 
Emissão gratuita via satélite da cerimônia de abertura do Congresso SET 2013

O sinal gerado por uma UMHD enviada especialmente 
para o evento pela Casablanca Online foi fornecido a 
todas as emissoras do país e do mundo que quises-
sem gravar ou emitir ao vivo a cerimônia de abertura 
do maior congresso de Broadcast do Brasil.
Com o intuito de patrocinar e brindar um apoio à in-
ternacionalização do Congresso da SET, a Casablanca 
Online fez a captação, e gerou um sinal que enviou 
ao seu satélite através de uma DSNG própria para 
que qualquer emissora que pretendesse registrar esse 
momento, o pudesse fazer gratuitamente. Assim, pela 
primeira vez na sua história, a cerimônia de abertura 
do Congresso organizado pela Sociedade Brasileira 
de Engenharia de Televisão foi transmitida via saté-
lite, ao vivo e sem custos, para os broadcasters que 
quisessem retransmitir o sinal gerado no Centro de 
Exposições Imigrantes, sede do evento.
A aquisição de duas unidades móveis por parte da 
Casablanca Online tinha sido anunciada na última 
NAB 2013, em Las Vegas. Naquele momento se anun-
ciou que a empresa, em parceria com a NEP, colocaria 
no mercado brasileiro as BR1 e BR2, ambas UMs de 
produção em HD.
A UMHD utilizada para a cobertura da cerimônia de 
abertura foi a BR1, uma OB Van de 12 metros de com-
primento, construída, segundo explicaram os respon-
savéis da empresa no dia da abertura, “do zero” e 
“pensada nas normas de qualidade exigidas pelos 
grandes broadcasters brasileiros” porque ela foi dese-
nhada com “um layout diferenciado, único no Brasil, 
facilitando o trabalho da equipe de direção”, disse 
Marcio Fachim, responsável técnico da BR1.
Esta UMHD pode ser equipada com até 20 câmeras 

HD, além de possuir um switcher de produção com 48 
entradas – Grass Valley Karrera 2.5 M/E – e três servi-
dores de vídeo – Grass Valley K2 Solo – que permitem 
fluxos de trabalho digital tapeless. A matriz de vídeo 
é da Evertz é conta com 160 entradas e 288 saídas. 
Os multiviewer são também da Evertz como a matriz 
de áudio com 96x96 analógico, 192 x 192 áudio AES 
e 2 canais de 3 x 3 MADI Streams permitem ter uma 
console de 48 faders que garantem capacidade de áu-
dio 5.1. O áudio foi captado com microfones Shotgun 
Sennheiser ME 66 com wind screens.
Para a realização da cerimômia de abertura foram utili-
zadas 3 câmeras LDK-8000 da Grass Valley conectadas 
por triax a UMHD, e um EVS HD modelo LSM XT2 com 
6 canais (4 entradas e 2 saídas) para a gravação. Este 
sistema pode ser utilizado em eventos esportivos para 
realização de replay e slow motion. A intercomunica-
ção entre o caminhão de externa e os operadores de 
câmera instalados na Sala 1 do Centro de Exposições 
Imigrantes foi realizada através de uma matriz Telex 
ADAM com 96 portas “MCE Controllers per frame”.
A Casablanca Online e a NEP, parceira norte-americana 
da empresa brasileira, que conta com uma frota de apro-
ximadamente 80 unidades móveis de produção em di-
versos países, projetaram as duas UMs especificamente 
para o mercado brasileiro, “respeitando condições espe-
cíficas regionais da geografia do país e características 
culturais de nossos profissionais”, disse Marcio Fachim. 
A empresa é pioneira na implantação e integração das 
tecnologias HD e 3D. Em mais de uma década de 
existência realizou milhares de eventos nacionais e 
internacionais para Broadcasters, como agências de 
notícias e de eventos, para as quais possui soluções 
exclusivas. Ainda trabalha com escolas, hospitais e 
empresas de qualquer segmento que necessitem tro-
car conteúdo em formato digital porque se a necessi-
dade é produzir e distribuir comunicação, a busca por 
constante atualização tecnológica que pauta a trajetó-
ria da Casablanca Online, oferece as mais avançadas 
soluções que um evento pode ter.
Com a chegada do BR1 e do BR2, a Casablanca Online 
passa a oferecer solução Turn-Key para produção de 
médios e grandes eventos tal como já fez em For-
taleza, durante a Copa das Confederações, em São 
Paulo com a transmissão da Fórmula Indy e em várias 
cidades brasileiras com a produção do UFC.
www.nepinc.com
www.casablancaonline.com.br
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Pela primeira vez a Ceremônia de abertura do Con-
gresso SET foi transmitida ao vivo e teve sinal de 
satélite gratuito para as emissoras transmitir o evento 
fornecido pela Casablanca Online
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Para Nivelle Daou (SET/Rede Amazônica) os desafios de manipulação 
das altas resoluções como o 4K e o 8K são um dos maiores desafios 
dos broadcasters brasileiros nos próximos anos.

Assim, segundo César, o “modelo de TV Aberta com programação 
diversificada incluindo filmes, desenhos animados, notícias, produ-
ções adaptadas para LIBRAS e produções próprias com apresenta-
dores surdos” deve ser incluído na programação para gerar inclusão.

O passo a passo da TV
O painel “Infraestrutura, do modelo à operação” abordou as 
etapas do processo necessário para se fazer uma transmissão e, 
neste momento de transição para a TV Digital, teve um grande 
interesse no Congresso. Os 6 palestrantes convidados falaram 
das etapas que cada emissora precisa passar para ir ao ar e 
discutiram novas tendências e tecnologias já utilizadas.

As etapas discutidas foram: modelo, projeto, gerenciamento de 
projeto, aplicação de um projeto e produto. Os modelos de operação 
Localcast, Centralcast e Remotecast foram explicados, bem como 
as suas vantagens e desvantagens e a infraestrutura que cada um 
requer. Outro fator importante é a execução do projeto de infraestru-
tura, que deve dividir em conceitual, pré-projeto e executivo. 

Tais etapas, segundo os palestrantes, consideram pontos fundamen-
tais como a percepção das necessidades do cliente, a identificação de 
problemas e a preocupação com a ergonomia da estrutura e os sistemas 
de energia. “No nosso negócio, na TV aberta, a energia passou a ser uma 
neurose. Não pode falhar um instante ou a gente fica fora do ar”, comple-
tou o moderador Nivelle Daou (SET/Rede Amazônica).

Os modelos de transmissão em HD e 4K foram os mais comenta-
dos. Para Daniele Souza (AD Digital), embora as transformações visem 
o lado financeiro, a indústria também busca desenvolver tecnologias 
que buscam o conforto e a imersão do usuário. Luiz Botelho trouxe 
a realidade das emissoras e falou sobre o redimensionamento dos 
recursos para o jornalismo ”ao vivo” em HD. Outra questão abordada 
foi o planejamento da emissora pensando em tecnologias que podem 
ser aplicadas no futuro. “A questão do planejamen-
to é imprescindível para sabermos lidar com 
esses 22 canais (de áudio, 
na transmissão 4K) quando 
eles caírem no nosso colo”, 
explicou Daniela.
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lTE x TV DigiTAl
Estudos ainda irão determinar como será a convivência entre os dois sistemas

Em uma movimentada sessão no Congresso SET 
2013, palestrantes e convidados procuravam res-
ponder a uma pergunta que pode parecer simples, 
mas que representa investimentos vultosos, regu-
lamentação para o setor de telefonia e radiodifu-
são e prestação de serviço de qualidade para a po-
pulação: como será a convivência entre as antenas 
para a recepção da TV digital e da telefonia 4G? 
A pergunta, infelizmente, não foi respondida e para 
acirrar ainda mais o debate, outras perguntas sur-
giram, também sem resposta. Contudo, ficou cla-
ro nas apresentações que a coexistência dos dois 
sistemas é possível. Para tanto, é preciso realizar 
testes laboratoriais e de campo em locais repre-
sentativos da radiodifusão.
O problema é o tempo escasso para se atender 
ao cronograma do governo Federal, que prevê o 
início do desligamento do sistema analógico para 
1º de janeiro de 2015. Data de interesse para as 
operadoras de telefonia, que irão utilizar a faixa 
de frequência de 700 Mhz para serviços 4G. Nesta 
primeira fase, 724 municípios se enquadrariam no 
critério do cronograma.
Agnaldo Silva, (SET/ SBTVD), também externa sua 
preocupação quanto ao início do desligamento do 

sistema analógico para 2015 devido, principalmen-
te, ao legado de televisores que não serão aptos em 
receber o sinal digital e à falta de definição em se 
resolver este problema, ou pela fabricação de novos 
televisores de baixo custo ou via set-top-box.
Silva acredita ser praticamente impossível atender 
à demanda criada pelo apagão analógico por essas 
duas alternativas em um prazo tão curto. Segundo 
ele, a capacidade produtiva do parque industrial 
instalado no Brasil não tem condições de fabricar o 
número necessário de aparelhos que farão parte do 
legado de televisores incapazes de receber o sinal di-
gital, cerca de 60 milhões, sem contar os demais apa-
relhos de telas maiores e que já estavam previstos 
ou mesmo os set-to-box, em apenas dois anos. “Até 
poderíamos ter, mas os investimentos seriam altos 
demais e teríamos que começar hoje”, afirmou Silva. 
A pressa para desligar o sistema analógico geraria 
dois problemas: primeiro o dos telespectadores, 
que do dia para a noite ficariam privados de con-
sumir a programação televisiva, teriam motivação 
suficiente para procurar outras formas de consumo 
audiovisual em seu antigo aparelho, seja pela TV 
paga ou pela IPTV. Segundo que sem os devidos 
testes e regulamentações o sistema LTE poderá 
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causar interferência no sinal da TV Digital. E em se 
tratando de interferência no sinal digital de televi-
são o resultado é apenas um: tela preta. 
De acordo com Luís Fausto, engenheiro da TV 
Globo, as interferências no receptor de TV Digital 
podem ocorrer pelos seguintes motivos: emissão 
interferente com faixa de frequência superposta ao 
canal de TV (co-canal); emissão fora de faixa ou es-
púria do sinal interferente superposta ao canal de 
TV (faixa adjacente); emissão do sinal interferente 
ou suas emissões fora de faixa ou espúrias super-
postas ao canal simétrico em relação à frequência 
do oscilador local (frequência imagem); emissão 
do sinal interferente ou suas emissões fora de fai-
xa ou espúrias superpostas a qualquer parte da 
faixa de entrada (470-806 MHz) que afetem signi-
ficativamente o AGC e/ou produzam produtos de 
intermodulação com nível excessivo (saturação); 
quando é utilizado um booster na recepção, a 
amplificação e a faixa de entrada eventualmente 
maior (por exemplo: VHF + UHF) tornam o sistema 
ainda mais sensível à saturação.
De acordo com Júlio Omi, Universidade Macken-
zie, que também vem realizando testes de interfe-
rência, o principal problema seria a potência das 
ERBs emitindo um sinal forte causando a saturação 
do sinal de vídeo e prejudicando ou impedindo o 
aparelho de recebe a transmissão das emissoras 
de TV, mesmo que ele não esteja sintonizado nos 
canais que sofrem interferência do LTE. 
Isto se dá, segundo Omi, porque os receptores de 
TV Digital possuem um filtro que amplifica a entra-
da de toda a faixa UHF (470-806 MHz) e a proposta 
onde a banda de LTE deverá ser alocada interfere 
nos canais 52 a 69. Além do problema do legado 
dos aparelhos analógicos citados anteriormente, 
soma-se a dos aparelhos já produzidos e que cap-
tam o sinal digital (45 milhões de unidades) e que 
já saem de fábrica com filtros de entrada, portanto, 
sujeitos a interferência. 
Segundo Omi, este não é um problema brasileiro. 
O Reino Unido, a França e o Japão também vêm 
realizando testes para medir e sanar a interferên-
cia causada pelo LTE. No Japão os estudos iniciais 
apontam que será necessária a implantação de fil-
tros na transmissão do LTE e nos receptores de TV. 
E propõe que haja uma substituição nas antenas 
domésticas por antenas de alta performance, o que 
naquele país pode representar um investimento na 
ordem dos três bilhões de dólares. No Brasil, as an-
tenas mais comuns possuem baixo ganho e pouca 
diretividade, o que agrava ainda mais o problema. 

Do outro lado desta questão está o interesse das 
operadoras de telefonia nessa faixa do espectro e 
a oferta dos serviços 4G. A faixa dos 700 MHz é 
imprescindível para as operadoras devido ao custo 
de instalação do sistema por permitir um número 
menor de antenas, com maior potência de irradia-
ção (até 40 km) do que o sistema 2,5 GHz (6 km). 
Cálculos demonstram que o custo na faixa dos 700 
MHz é cinco vezes menor. Desta forma, para cidade 
com baixa densidade populacional e na zona rural 
(rodovias) só é economicamente viável ofertar o 
LTE na faixa dos 700 MHz. Contribui para a urgên-
cia em se regular essa questão a alta demanda por 
serviços móveis de telefonia.
De acordo com Eduardo Levy, diretor executivo do 
Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de 
Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), 
a demanda por banda larga móvel crescerá muito 
no País e a faixa de 700 MHz é essencial para o 
atendimento dessa demanda. Atualmente o Brasil 
conta com 106 milhões de acessos em banda larga 
e 80% desses acesos são realizados por dispositi-
vos móveis, alcançando 89% ou 3.414 municípios 
que contam com a cobertura 3G. Em 2017, o vídeo 
será responsável por 72% do tráfego móvel.  
Do lado do governo Federal a promessa é que nin-
guém ficará sem a programação das emissoras na 
televisão digital. Para isso a promessa é que o re-
gulamento seja aprovado até setembro/outubro de 
2013. A Consulta Pública do edital de licitação do 700 
MHz deve ser publicada até o final do ano e o leilão 
deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2014. 
Outra questão prática que o governo Federal está 
estudando para não privar parte da população ao 
acesso à programação televisiva é a possibilidade 
de subsidiar a compra de decodificadores para a 
população de baixa renda. Gordon Smith, presi-
dente da NAB, afirmou durante o Congresso da 
SET 2013 que nos Estados Unidos essa prática foi 
realizada. O set-to-box foi comercializado por cinco 
dólares e o subsídio custou ao governo americano 
mais de 3 bilhões de dólares.
Ocorrido o leilão da faixa dos 700 MHz surge a dú-
vida sobre o uso da faixa de 2,5 GHz que também 
é destinada aos serviços 4G e o temor de que essa 
faixa fique esvaziada caso as operadoras de telefonia 
prefiram adotar somente a faixa de 700 MHz. Con-
tudo, o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, 
não vê essa possibilidade, pois a faixa de 2.5 GHz foi 
licitada em junho de 2012 com metas estabelecidas 
e que deverão ser cumpridas independentemente da 
licitação de outras faixas de radiofrequência. 
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TRAnSMiSSãO ViA SATéliTE EM 4K nA COPA DE 2014
O Brasil está preparado e terá condições de realizar a cobertura da Copa do Mundo 
de 2014 e as Olimpíadas de 2016, e não só, segundo os palestrantes do Congresso 
SET 2013, o mercado está preparado para emitir jogos em 4K na Copa de 2014.

A palestra “Tendências e inovações das operadoras 
de satélite para as emissoras brasileiras de TV”, 
moderada por J. M Cristovam (SET/Unisat), contou 
com a presença de sete palestrantes que explica-
ram como está o mercado brasileiro de satélites.
Jurandir Pistch, da SES, disse aos presentes que a em-
presa já trabalha com “um canal permanente em 4K 
aberto, hoje o problema é que faltam conteúdos”. Ain-
da, “o lançamento da SES-6 entrou em operação em 
julho com 76 transponderes para o Brasil autorizados 
pela Anatel para atender à demanda”, afirmou Pistch. 
“Este satélite aumentou 5 vezes a nossa capacidade 
em termos de cobertura na região”, continuou ele.
Um tema que todos os palestrantes abordaram foram 
as mudanças nos hábitos das pessoas que criaram 
mudanças no padrão de como as pessoas assistem 
TV, já que, segundo eles, cada vez mais são utilizados 
novos sistemas e plataformas que permitem assistir 
TV, por isso a “SES patrocinou o desenvolvimento do 
padrão que transforma o sinal que vem do satélite em 
IP para ser distribuído, é um protocolo e um chip-set 
que funciona como um servidor que permite que os 
usuários possam receber de 4 a 8 sinais sem codifica-
ção em aparelhos móveis”, disse Jurandir Pistch.

Rodrigo Campos, diretor de vendas da Intelsat Bra-
sil, disse ao público presente que já foram reali-
zadas satisfatoriamente provas de transmissão de 
vídeo via satélite, com tecnologia 4k de Ultra Alta 
Definição (Ultra High Definition – UHD) de ponta 
a ponta para a Turner Broadcasting, em Atlanta, 
Geórgia, nos Estados Unidos.
A parceria da Intelsat S.A. e Ericsson permitiu a rea-
lização da primeira transmissão em UHD através de 
satélite “demonstrando que a rede de comunicação 
via satélite pode realizar as transmissões, com a nova 
geração tecnológica, assim que os operadores estive-
rem prontos para ela”, disse Campos.
Segundo ele, durante a demonstração, o satélite 
Intelsat Galaxy 13 transmitiu o sinal a 4:2:2 10-bit, 
4k UHD, a 60 quadros por segundo, “proporcio-
nando uma nova experiência visual. O vídeo na 
velocidade 100 Mbps foi enviado, codificado e de-
codificado em tempo real pela Ericsson, utilizando 
os codificadores AVP 2000 e RX8200, receptores 
capazes de operar em 4k UHD. A Newtec forneceu 
os equipamentos de modulação, com Tecnologia 
Clean Channel, a Turner Broadcasting forneceu a 
antena de recepção para realizar o down-link”.

Os palestrantes tranquilizaram a plateia afirmando que o Brasil esta preparado e terá condições de realizar a 
cobertura da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
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Assim, no teste preliminar entre a Newtec e as 
transmissões via satélite da PSSO Global Services 
“foi alcançado 140 Mbps no transponder de 36 
MHz do Galaxy 13 para a antena de 4,6 metros”, 
disse o representante da Intelsat.
Para Lincoln Amazonas Oliveira, da Star One, “a ten-
dência é uma mudança na TV Tradicional” já que cada 
vez mais a internet entra na casa das pessoas. “Há 
uma mudança de comportamento, o que sinaliza para 
um novo perfil e uma nova gama de aplicações.” 
“Devemos falar de vídeo e não mais de TV, porque ví-
deo é mais amplo que TV pois o negócio é mídia em 
todo lugar e não apenas TV na sala de visita em casa,” 
disse Oliveira. “Por isso precisamos tecnologias disrup-
tivas porque deslocam ou rompem a tecnologia existen-
te oferecendo algo inovador, trazendo novos atributos”.
Talvez a banda Ka seja uma tecnologia disruptiva por-
que com ela pode ser utilizada a banda com unidades 
SNG com veículos pequenos gerando emissão SNG em 
IP com “transmissão de altas capacidades com custo 
mais baixo (canais HD e Ultra HD), explicou Oliveira.
Edson Meira, da Telesat, explicou o funcionamento 
dos satélites em Banda KU que são utilizados para 
distribuição de TV regional, ensino à distância e 
TVs corporativas. Ele explicou que o satélite Anik 
G1 poderá ser utilizado no Brasil em Banda C com 
um patamar máximo de frequência de 45 dBW.
Bernardo Schneiderman, da Inmarsat, explicou o 
sistema GX Global em banda Ka que permitirá em 
2015 ter uma cobertura mundial. Um dos aspectos 
interessante da palestra foi a amostra de um equi-
pamento simples que permite emitir via satélite 
desde situações de guerra onde não é possível 
levar uma DSNG ou SNG.
No fim, Sergey Tsekmistrov, da RSCC (Russian Sateli-
te Communications Company), apresentou a empresa 
recém-chegada ao Brasil, a empresa pública russa de 

satélites criada pelo governo daquele país em 1967. 
Hoje a empresa atende 410 canais de TV com um 
serviço global em 35 países do mundo através de 
300 transponderes em operação em 11 satélites GEO 
na órbita de 14 W até 140 E. Para Sergey, um dos 
objetivos da empresa é ter cobertura em Banda Ku 
através do satélite Express-AM8 da América, incluindo 
o Brasil, para desta forma cobrir o mercado brasileiro.

Tutorial de sobre Satelites
Na palestra “Tutorial, análises do enlace e novas 
tecnologias para transmissão de TV via satélite” 
moderada por J. M Cristovam (SET/Unisat) foram 
apresentados os conceitos técnicos envolvidos em 
um enlace satélital para transmissão de TV Digital 
em diferentes resoluções.
Cristovam trouxe ao Congresso SET 2013 os padrões 
de transmissão de TV Digital via Satélite, conceitos 
técnicos e custos típicos envolvidos para contribuição 
e distribuição de conteúdos audiovisuais, fazendo 
maior ênfase nas novas tecnologias utilizadas para au-
mento da eficiência espectral e consequente redução 
de banda associada ao conteúdo transmitido. Ainda 
foram discutidas as alternativas e cenários para deci-
são das emissoras, entre economizar nas operações 
do dia-a-dia ou aproveitar a oportunidade e migrar de 
vez para ao Full-HD sem grande aumento de custos.
Cristiano Benzi (Eutelsat) explicou os ensaios mais 
recentes e experiências inovadoras de transmissão 
de TV de Próxima Geração. Abordou os estudos em 
TV UltraHD com a primeira transmissão efetuada 
na Europa de TV 8K “SuperHivision” via satélite em 
colaboração com a NHK, BBC, EBU e RAI e do Canal 
de Demonstração de TV 4K hoje no ar via satélite 
Eutelsat 10A.
Ainda abordou o uso de Banda Ka para aplicações 
profissionais de TV e de consumo de vídeo. No 
fim, introduziu os presentes sobre o NewsSpotter, 
o sistema inédito, leve e full-IP que segundo ele 
“está revolucionando a área de SNG em Banda Ka 
na Europa”. BartVan Utterbeeck (Newtec) explicou 
como o consórcio DVB está em vias de definir um 
novo padrão mais avançado para estender o atual 
padrão DVB-S2, com previsão de publicação ainda 
em 2013. Como com novas ordens de modulação 
são obtidos mais bits/símbolo, e especialmente 
como com uso de filtros avançados é possível 
promover um aumento da eficiência espectral, tra-
zendo assim novas perspectivas para as emissoras 
de TV tanto em externas com contribuição, como 
na distribuição, interiorização da TV Digital e nas 
transmissões de TV de nova geração.

Para Lincoln Amazonas Oliveira da Star One, “a 
tendência a uma mudança na TV Tradicional”, agora 
“devemos falar de vídeo e não mais de TV”.
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TQTVD presente no IBC 2013 no Pavilhão Brasileiro
De 13 a 17 de Setembro de 2013
Hall 8 / Booth 8.A19 - RAI Amsterdam

Conheça outras soluções da TQTVD em www.tqtvd.com.br
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“A melhor feira de 
todos os tempos”

Claro que toda feira de negócios visa trazer resul-
tados positivos. É durante os dias de eventos que 
bons contatos são feitos, orçamentos são especu-

lados e negócios são avalizados. Em muitos mercados 
especializados, como o da engenharia de televisão, um 

Não foi uma declaração isolada de um expositor felicíssimo com 
um negócio recém fechado. Foi uma constante na grande maioria 
dos estandes que fizeram parte da Broadcast & Cable 2013. Parte 
pelo momento do mercado, parte pelo resultado dos três dias de 
evento em si, esta edição da feira de engenharia de televisão foi 
uma verdadeira celebração. Por Flávio Bonanome 

e Fernando Moura

bom evento pode representar uma porcentagem bastan-
te significativa no volume de negócios do ano todo.

Até por conta desta definição, a maioria dos exposito-
res, ao serem perguntados sobre o saldo de sua participa-
ção, costumam ser bastante cautelosos. Não deixar-se levar 
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pelo otimismo dos últimos dias em prol de uma visão mais 
sóbria do mercado, sempre é a escolha mais sensata. 

Na edição 2013 da Broadcast & Cable porém, não 
houve sobriedade que pode esconder o sorriso satisfeito 
do rosto dos empresários. Exemplo disso foi Sergio Cas-
tillos da Quantum Big Data “Eu venho a esta feira há 19 
anos, desde o tempo em que ela ainda acontecia no Rio 
de Janeiro e de fato está foi a melhor edição de todos os 
tempos”, contou.

E Castillos não estava sozinho. Os expositores que 

afirmavam categoricamente estarem participando da me-
lhor edição da Broadcast & Cable desde sua criação se 
espalhavam às dezenas. Outros, mais contidos, limita-
vam-se a considerá-la a melhor dos últimos quatro ou 
cinco anos.

“Sem sombra de dúvida foi a melhor feira de todos 
os tempos. Desta vez o primeiro dia, tipicamente mais 
vazio, parecia o segundo de outros anos”, afirmou Mar-
celo Arantes da Ideal Antenas. Para ele, o aquecimento 
da economia em diversos setores é uma das principais 

Com um dos mais disputados estandes do evento, a Hi-
tachi Kukousai Linear era termómetro de bons negócios

Durante a feira, a Sony oficializou a transmissão em 4K 
da Copa do Mundo Fifa de 2013
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razões para esta forte dinâmica. “O Brasil no mercado 
mundial está em destaque. Não só no setor de radiodi-
fusão, mas principalmente em entretenimento”, conta.

O papel do show business, como destaca Arantes, de 
fato é muito importante. Com o aumento da capacidade 
de consumo do brasileiro vivido nos últimos anos, o 
País passou a ser um potencial consumidor de produtos 
culturais, logo a demanda por ele cresceu por parte da 
população, o que empurra diretamente o mercado da 
produção e consequentemente da radiodifusão. 

Contexto legal
Apesar da lógica inegável do ciclo, este crescimento de 
demanda em diferentes vetores tem contado com um 
aliado bastante poderoso: a legislação. Grande parte do 
sucesso da edição 2013 da Broadcast & Cable pode-se 
atribuir diretamente às medidas de fomento regulatório 
que o governo vem aprovando sob o mercado da produ-
ção e radiodifusão.

Desta forma, três principais momentos parecem ter 
coincidido para o mercado este ano: A entrada em vi-
gor da legislação do Loudness, que regulamenta o nível 
percebido de áudio na grade de programação das emis-
soras; o adiantamento do prazo do switch-off analógico, 
que obriga emissoras a digitalizarem seu fluxo e trans-
missão; e a Lei do Seac, que traz a obrigatoriedade de 

conteúdo produzido em território nacional para dentro 
da programação da TV fechada.

Com as duas primeiras afetando diretamente as gran-
des emissoras, que precisam adquirir grandes quantida-
des de equipamentos para se adequar às legislações, e a 
terceira pegando diretamente as produtoras, que passam 
a ser uma fatia extremamente significativa do mercado, as 
resoluções contemplam o mercado de ponta-a-ponta. Ter 
grandes empresas obrigadas a adquirir novas soluções 
é um cenário que muitos consideram bastante favorável.

“Sim, estas leis mexem com nosso volume de ven-
das”, afirma José Carlos Moraes, o Cipó da Opic Telecom. 
Representante da fabricante de soluções de Loudness 
Linear Acoustic, a Opic chegou até a refazer suas metas 
de vendas com a entrada em vigor da legislação.  “Além 
disso, tem a Copa do Mundo ano que vem, que deve 
trazer um boom para o fim de 2013 e começo de 2014”.

Loudness: a questão
A medição e regulamentação dos valores do nível per-
cebido de áudio já foi tema de muita polêmica. A priori 
devido a subjetividade da questão, as formas de padrão 
de medição e finalmente sobre a fiscalização e regula-
mentação. À despeito disso, seguindo o paradigma tor-
to do broadcast de sempre deixar o áudio em segundo 
plano, o Loudness sempre foi visto pelos profissionais 

Os executivos da Ideal Antenas acreditam que esta foi a 
melhor edição da Broadcast&Cable do todos os tempos

O pavilhão estava cheio de soluções para fluxo em 
Software, como no estande da Imagenharia

Além do premiado Morpho 3D, a Orad destacou-se no 
segmento dos SETs Virtuais

A Lumatek apresentou sua linha completa de iluminação 
e assessórios cênicos





36   Revista da SET  |  setembro

BROADCAST&CABLE 2013

como um luxo dentro de seu fluxo de trabalho.
Tanto por conta da polêmica e indefinição, como por 

esta visão típica, as vendas dos equipamentos destina-
dos a este fim sempre estiveram em baixa. Agora, com a 
obrigatoriedade deste “luxo” por lei, as vendas finalmen-
te começaram a despontar. “Muita gente comprou alguns 
produtos para atender a norma, por isso estamos ofere-
cendo de oito à dez modelos diferentes de equipamen-
tos com capacidades para este trabalho”, afirma Cipó. 

Apesar da legislação trazer um saldo positivo, ela 
levanta agora uma outra preocupação: a da mera ade-
quação. Em outras palavras, a possibilidade das emis-
soras adquirirem equipamentos meramente para estar 
em acordo com a lei, e não para a qualidade de seu 
produto final, o que pode impactar na não realização 
de upgrades ou de novos sistemas por estes não serem 
necessários sob o ponto de vista da legislação.

“Acredito que é bem possível que isso aconteça”, afir-
ma Christopher Spar, da RTW International. Na opinião 
do especialista, esta postura é uma coisa postural de 
cada região. “Na Europa tenho visto as pessoas levarem 
o Loudness bem à sério, agora nos Estados Unidos e no 
Brasil, algumas pessoas fazem certo, outras pensam que 
está tudo bem com seus antigos Vumeter”, afirma.

Para ele, a estratégia para superar este possível de-
sânimo de mercado está em oferecer um produto in-

dispensável. “Esperamos que as pessoas fiquem tão 
familiarizadas em olhar para estas telinhas que não po-
derão mais viver sem elas. Fora isso integramos nossos 
produtos dentro de equipamentos de parceiros, como as 
consoles Studer, que vem com nossos medidores inte-
grados. Se o profissional se acostumar a ver a mesma 
tela em todo lugar, vai sempre querer tê-la”, explica Spar.

Já Cipó tem outro pensamento para fidelizar as emisso-
ras. “Eu não acho que após a lei o Loudness vá estagnar, 
por que existe concorrência, e os concorrentes sempre 
vão tentar ter coisas diferenciadas um dos outros”, afirma. 
Fora esta competitividade natural do mercado, o diretor 
da Opic ainda destaca a crescente evolução tecnológica 
como um fator essencial para a continuidade do Loud-
ness. “A tecnologia digital vai sempre evoluindo. Nós ain-
da não conhecemos a transmissão 5.1 em suas aplicações 
práticas. Quando tivermos surround em nossas casas, ai 
será mais crítico ter um controle como este”, completa.

Dura lex, sed lex
A implantação das regras que incentivam a produção na-
cional, transformou da noite para o dia o mercado das pro-
dutoras de médio e grande porte em uma das principais 
estrelas do mundo broadcast. Não é de se espantar, então, 
que algumas empresas comecem a, lentamente, migrar seu 
foco do grande broadcaster para este segmento.

Um dos destaques no estande da Pinnacle eram os 
microfones da australiana Rode

A indústria nacional de antenas estava bem representa-
da pela Mectronica

A Phase Engenharia trouxe novidades de marcas como 
Ikegamis, Evertz além de sua fabricação própria

A PSK estava apresentando o Titan, o primeiro multi-
-direcional Micro transmissor sem fio e receptor de 
radiodifusão do sistema através de obstáculos
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É o caso da Vitec Group. “Sim, pensamos nisso. Esta-
mos procurando lançar linhas de produtos mais focados 
para este nível de mercado”, afirma Cristina Delboni, re-
presentante da empresa. De acordo com a empresa, este 
“novo” mercado deve trazer um fôlego ainda maior para 
o crescimento dos números. “Sempre trabalhamos com 
uma orientação mais high-end e agora é que estamos 
entrando neste nicho. Temos investido muito na questão 
de desenvolvimento de produtos que possamos trazer 
equipamentos mais leves com custo mais adequado, 
mas com a mesma qualidade”, explica Cristina.

Outra companhia que tem adaptado seu portifólio para 
este segmento é a TITV. Especializada em soluções de 
MAM, a empresa tem buscado uma forma de trazer toda 
esta tecnologia para um patamar mais viável. “O grande 
gargalo dos próximos anos é o conteúdo e a dificuldade 
de armazenamento. Estamos encontrando formas de re-
duzir nossos pacotes para atender clientes de um custo 
menor, como pequenas produtoras e até editoras”, afirma 
Murilo dos Santos, gerente da marketing da TITV.

Também no embalo de uma legislação, Rodrigo Araú-
jo, diretor comercial da EiTV, estava bastante satisfeito 
com os resultados da feira, e atribuia este sucesso muito 
aos “empurrõezinhos” do governo. “Temos feito sucesso 
com nossas soluções de Closed Caption, que também 
vêm de uma necessidade imposta por lei. Fora isso ain-
da tem a obrigatoriedade do Ginga, o cronograma do 
switch-off. Por tudo isso podemos esperar uma Broad-
cast & Cable 2014 ainda melhor”, empolga-se.

De fato, é como se todas essas inúmeras medidas 
legais tivessem culminado neste momento. “Isso é algo 
que aumenta a procura em todos os produtos. Toda le-
gislação que exige que as empresas se adequem é uma 
oportunidade para nós, pois nossas soluções instaladas 
podem evoluir sem grandes trocas de equipamento, ape-
nas instalando novas features”, explica Silvino de Almei-
da, da Tectronix.

Quem também sentiu os bons fluídos direto dos par-
ceiros foi a Video Systems. Representantes de marcas 
como EVS e Avid, a empresa vê em seus fornecedores a 

A Screen Service demonstrou sua linha completa de 
transmissores ISDB-T

O console de áudio digital Stagetec e DHD era um dos 
destaques da Aspa Stagetec na feira

A AD Digital tinha forte presença internacional em seu 
estande e parceiros plenamente satisfeitos

Seegma: “Sem sombra de dúvida uma das melhores 
edições da feira de todos os tempos” 

“Temos feito sucesso com nossas soluções de Closed Cap-
tion”,  afirmou Rodrigo Araújo, diretor comercial da EiTV
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empolgação com o mercado brasileiro. “Nossos parcei-
ros sentem a crescente demanda por conta tanto das 
novas tecnologias como das leis. A tecnologia está evo-
luindo rápido e as empresas precisam buscar soluções 
mais eficientes e eficazes também para cumprir a legis-
lação”, afirma Kazuyuki Tsurumaki, diretor da empresa. 

Apesar desta empolgação toda, há quem esteja pronto 
para lembrar que o bom momento não diminui as difi-
culdades latentes do mercado brasileiro. “O problema do 
Brasil é a flutuação cambial. Então quem produz exter-
namente consegue muita facilidade para entrar no país 
com um preço muito competitivo”, afirma Celso Francisco 
Schimidt, da 4S Informática. “Mesmo assim, nós nacionais 
não desistimos. Esperamos que o Custo Brasil realmente 
baixe, como o governo está prometendo”, conclui.

Invasão TI
Tem sido uma tendência cada vez maior nas feiras de 
broadcast ao redor do mundo a presença marcante de 
empresas focadas no desenvolvimento de Tecnologia da 
Informação. Em um movimento que faz todo o sentido 
com a digitalização do fluxo de trabalho e da transmis-
são, a importância do TI passou a ser vital para otimizar 
processos, organizar fluxos e agregar à transmissão. A 
Broadcast & Cable não é uma exceção neste âmbito, e 
já traz sua cota de empresas visionárias neste sentido. 
Como por exemplo a Brasvideo.

“O broadcast brasileiro vive um momento importante 
em função da diversidade de soluções que existem po-
rém voltada para um mundo um pouco antigo. Nosso 
olhar já há três anos é voltado para uma infraestrutura 
virtual, que é o caminho que o mercado está seguindo”, 
afirma Wagner Mancz, diretor da empresa. “Estamos tra-
balhando com aplicação, a complexidade hoje está no 
projeto, na engenharia de fazer estas tecnologias funcio-
narem e de fazer tudo funcionar nas necessidades que o 
cliente tem”. explica.

De acordo com Mancz, a grande analogia que precisa 
ser feia para entender o trabalho virtual dentro de uma 
emissora é com um banco, onde o conteúdo é o dinhei-

A Foccus Digital trouxe soluções para estúdio e trans-
missão de TV e Rádio

A Anixter mostrou soluções voltadas para o mercado de 
Broadcast, em parceria com a Belden

A TiTV é uma empresa especializada em  MAM e busca 
trazer a tecnologia para um patamar mais viável.

As soluções da Autodesk eram um dos destaques do 
estande da Exec

STB: Preparada para o desligamento analótgico





42   Revista da SET  |  setembro

BROADCAST&CABLE 2013

ro. “Quando se deposita dinheiro no banco, você não 
sabe para onde vai fisicamente e não se importa com 
isso. Contanto que esteja seguro e disponível quando 
você precisar, está excelente”, afirma.

Já Martin Bonato, também da Brasvideo, é ainda mais 
enfático em sua visão. “Muitos falam em convergência 
Broadcast e TI. Eu falo em migração. Estamos migrando 
tudo para o TI e o que fica do broadcast é o workflow. 
Essa mudança é inserir um conhecimento antigo em um 
processo novo, o que muitas vezes gera choque”, explica.

No mesmo viés, a Dalet trazia a missão de introduzir 
cada vez mais fundo no mercado o debatido conceito de 
Media Asset Management. “O MAM ainda é um mercado 
muito recente, o Brasil está começando a entendê-lo e isso 
tem sido uma grata surpresa. As pequenas emissoras estão 
começando a visitar e entender o que o MAM pode trazer”, 
afirmou José Luiz Correia, representante da empresa.

De acordo com a empresa, esta nova curiosidade so-
bre o que o sistema pode fazer e não exatamente o 
que ele é já é uma franca evolução no entendimento do 
MAM. “Hoje os visitantes vêem ao nosso estande para 
tirar dúvidas, coisa que antes não faziam, queriam ape-
nas entender o produto”, afirma.

Questionado sobre quando o MAM será uma realida-
de no Brasil, Correia é bastante claro. “Já é. Vocês podem 
esperar algumas surpresas de nossa parte até o final do 
ano, ou início de 2014. Esta é uma mudança que não 
tem mais volta”, garante.

Flávio Bonanome
Redação: Revista da SET

flavio.bonanome@set.org.br

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

 “Nossos parceiros sentem a crescente demanda por 
conta tanto das novas tecnologias como das leis”, afir-
ma Kazuyuki Tsurumaki, diretor da Video Systems

Já há 44 anos no Brasil, a Trans-tel é uma veterana na fabri-
cação de antenas para transmissão digital e analógica

A presença da Harris Broadcast ainda é de um momento 
de adaptação às últimas mudanças empresariais

No estande da Video Company, o destaque ficava por 
conta do XStream Workflow Director

A principal novidade da Belden eram as transformações 
na perceria com a Miranda e sua nova equipe
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SONY
Jogos em 4K na Copa do Mundo 2014

A Sony Brasil anunciou na B&C 2013 que foram 
oficializadas as transmissões de jogos em 4K na 
próxima Copa do Mundo de 2014 no Brasil, o que 
confirma a previsão da Revista da SET feita na edi-
ção de julho passado.
A confirmação foi realizada por Luiz Padilha, diretor 
de marketing e vendas da área profissional da Sony 
Brasil durante uma colectiva de imprensa na B&C 
2013. Para Padilha, “a tecnologia 4K já existe e é 
uma realidade”, por isso é natural que se transmitam 
jogos da próxima Copa do Mundo com esta tecno-
logia. “A proposta está oficializada e agora estamos 
anunciando ao mercado que a Copa será transmitida 
em 4K”, disse Padilha.
Após a realização de testes satisfatórios feitos em Belo 
Horizonte durante a Copa das Confederações 2013 
(veja a reportagem especial da edição 134 da Revista 
da SET) a Sony e a FIFA acordaram a realização de 
jogos ao vivo da próxima Copa do Mundo no Brasil 
em 2014. “Ainda não sabemos quantos jogos e quais 
serão feitos em 4K, mas alguns serão realizados com 
esta tecnologia. Os testes foram positivos e estamos 
prontos para realizar a Copa em 4K”, disse Padilha à 
Revista da SET no fim da colectiva à imprensa. 
Ainda há muito caminho a andar até junho de 2014 
quando será realizada a Copa do Mundo no Brasil, 
por isso, “o que falta saber é qual será o modelo 
de exploração que realizaremos. Penso que seria um 
momento oportuno para o Brasil testar a transmissão 
em TV por assinatura” porque provamos que a “ex-
periência de imersão que provoca o 4K é fantástica e 
pode ser emitida ao mundo”, disse Padilha.
A Sony Corporation é patrocinadora oficial da FIFA 
até 2014, e seu contrato de US$ 305 milhões prevê 
a participação em mais de 40 eventos neste período, 
inclusive a Copa do Mundo FIFA de 2014. Por isso, 
explicou Padilha, a empresa lançou recentemente no 
mercado “televisores para consumo doméstico, resta 
agora os produtores de conteúdo passarem a adotar 
a tecnologia, que é fantástica. A própria Sony já vem 
fazendo este papel ao se aproximar ainda mais des-
tes produtores e ajudá-los a se adaptar ao formato 
e mostrar tudo que o 4K é capaz de oferecer, tanto 
ele como ao consumidor”, complementa o executivo.

4K em destaque
A Sony Brasil apresentou os seus produtos 4K mais 

recentes e inovadores. Em destaque o novo monitor 
de LCD 4K PVM-X300; o adaptador HXR-IFR5 para o 
gravador 4K AXS-R5 para a câmera NEX-FS700; a câ-
mera 4K PMW-F55 montada para cinema, e uma sala 
com monitores OLED, comparando o modelo PVM-
1741 com o novo PVM-1741 onde foi possível visualizar 
a melhora no ângulo de visão deste novo monitor.
“Trabalhamos sempre com o intuito de trazer para ao 
Brasil o que há melhor dos produtos da companhia 
para a área profissional. Assim como prometemos 
durante a NAB Show 2013, em abril, já estamos apre-
sentando aqui na Broadcast & Cable a maioria dos 
produtos apresentados em Las Vegas, o que ainda 
não chegou ao país, certamente estará disponível ao 
mercado até o final do ano”, afirma Carlos Paschoal, 
gerente geral de Marketing da Sony.
Também foram apresentados os decks SxS PMW-
1000 e PMW-50. O primeiro, conta com duas entradas 
para cartões, uma entrada USB para transferir conte-
údo para um HD externo. A câmera da linha XDCAM-
-EX lançada na NAB Show 2013, PMW-400, que tem 
como grande novidade o suporte nas gravações do 
formato MPEG HD 4:2:2 50Mbps esteve no estande 
da Sony, assim como a nova câmera PMW-300.
Segundo Luís Fabichak, gerente de marketing de bro-
adcast da Sony Brasil, neste ano a Sony deu atenção 
especial para a NEX-EA50H, uma câmera que vem 
sendo muito bem aceita por produtores indepen-
dentes em todo o país devido a sua versatilidade e 
flexibilidade, “graças ao seu sistema de lentes inter-
cambiáveis, contando ainda com o sensor de grande 
formato APS-C que proporciona imagens Full HD de 
alta qualidade com baixo ruído e ganho de sensibili-
dade em condições de pouca luz”. 
Por outro lado, outra das novidades foi o adaptador 
CBK-WA01 e o novo CBK-WA100, que possibilita às 
câmeras da linha XDCAM, o envio de arquivos de 
gravações via Wi-Fi, 3G ou 4G, ajudando os profis-
sionais que estão em campo a enviar arquivos para 
emissoras ou produtoras instantaneamente.
Finalmente, a unidade de produção ao vivo NXL-IP55, 
mostra a versatilidade em produções ao vivo, ao per-
mitir a transmissão de até três sinais HD-SDI com bai-
xa latência para aplicações ao vivo, já que conta com 
uma única conexão ethernet 1Gbps, assim, “minimi-
zando a necessidade de cabeamento na infraestrutu-
ra”, afirmam os engenheiros da marca japonesa. 
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TOTVS
Lançamento do Push VoD

A solução apresentada na B&C 2013 
permite que emissoras de TV digital 
disponibilizem conteúdos multimí-
dia, como trilhas de áudio e víde-
os, de forma independente de sua 
programação normal. Esses conteú-
dos são armazenados no receptor e 
poderão ser reproduzidos pelo usu-
ário posteriormente, de acordo com 
regras definidas por cada emissora.
A nova solução da Astro TV permite 
que a reprodução do conteúdo arma-
zenado no receptor fique a cargo de 
aplicações interativas transmitidas 
pelas emissoras. Essas aplicações 
terão à sua disposição APIs do re-
ceptor que permitem verificar quais 
conteúdos estão disponíveis por 
meio de armazenamento, bem como, 
informação dos conteúdos – nome, 
descrição, versão e duração – expli-
cou à Revista da SET, Helder Santos, 
coordenador do projeto da unidade 
Rio de Janeiro da Totvs, no estande 
da Astro TV na B&C 2013 realizada 
em São Paulo de 20 a 22 de agosto passado.
Para Breno Ribeiro, o Push VoD é uma espécie de 
segunda tela ao contrário. “O telespectador pode 
participar enviando vídeos em diferentes forma-
tos e uma vez aceitos pela emissora, vê-los na 
tela da sua TV”.
“Esta solução permite que cada emissora defina 
seu próprio mecanismo de controle de acesso aos 
conteúdos por meio de uma aplicação interativa, 
que poderá utilizar recursos como o acesso ao 
EPG da emissora e também à internet. Como o 
conteúdo fica armazenado e a reprodução ocorre 
somente após o término da recepção, a emissora 
tem liberdade para definir a taxa de transmissão 
que será utilizada para cada conteúdo, consideran-
do a banda de transmissão que deseja utilizar e o 
tempo necessário para disponibilizar o conteúdo, 
independentemente do bit rate de reprodução,” 
disse Ribeiro.
Assim, segundo explicaram os responsaveis do 
projeto, o receptor permite o armazenamento des-
ses conteúdos em um meio interno, em HDs exter-

nos e até mesmo em pen drives, o que gera uma 
flexibilidade para o usuário, que pode definir a 
capacidade de armazenamento disponível em seu 
próprio receptor. Todo conteúdo armazenado esta-
rá criptografado, o que garante que a reprodução 
do mesmo estará restrita ao receptor por meio do 
qual o conteúdo foi originalmente recebido.
A programação de transmissão do conteúdo Push 
VoD também permite definir o período em que 
cada conteúdo permanecerá armazenado nos re-
ceptores. Ou seja, quando esse tempo expirar, 
o conteúdo será removido. O Push VoD mantém 
ainda um controle da versão desses conteúdos, 
sempre disponibilizando ao usuário a versão mais 
recente recebida.
Outra vantagem do Push VoD, disse Santos, “é que 
o receptor pode fazer busca e armazenamento de 
conteúdos que estão sendo transmitidos mesmo 
quando não está em uso (em modo stand by). Isto 
concede mais liberdade para a emissora escolher 
os períodos em que agendará a transmissão de 
seus conteúdos VoD”.

Apresentado no estande da Totvs na B&C 2013, o Push-VoD funciona 
junto a um receptor de TV Digital (TV ou Set-top-box) com suporte 
ao Push-VoD; com um meio de armazenamento interno, ou externo 
USB (HD ou pen-drive) com um espaço mínimo disponível de 4GB 
para conteúdos VoD
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ROHDE & SCHWARZ
Com os pés no Brasil

Para quem passava em frente ao grande estande da 
fabricante Rohde & Schwarz ficava difícil ver qual era 
a principal novidade apresentada na Broadacst & Ca-
ble 2013. Isso por que não se tratava de um produto 
de grandes proporções ou com excelente acabamen-
to e funcionalidades que a empresa sempre traz. Na 
verdade, não se tratava de nenhum produto de fato. 
Os olhos mais atentos, porém, podiam detectar os 
dizeres de um pequeno selo estampando em alguns 
dos equipamentos expostos: Fabricado no Brasil. 
“Estamos consolidando nossa manufatura local de 
transmissores de média e baixa potência e Gap Fil-
lers, então trouxemos para o estande desta feira os 
primeiros produtos de transmissão que foram pro-
duzidos no Brasil”, afirma Eduardo Dister, gerente 
de marketing e vendas da empresa.
Além desta novidade, a fabricante ainda apresen-

tava uma nova divisão da empresa, chamada DVS, 
fruto de um aquisição recente pela marca holan-
desa. “Estamos aproveitando também para fazer a 
apresentação de toda a linha da DVS aqui na Bro-
adcast & Cable”, completa.

 Produtos  Homologados pela
a 1res 0p 0m % a.E  irB lerasi STB - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA.

Rua Vereador Celso Henrique Borsato, 132 • B°. Fernandes
Santa Rita do Sapucaí-MG • Cep. 37540-000

www.stb.ind.br • stb@stb.ind.br • (35) 3471-5505

TRANSMISSORES:

•DIGITAL DE 25W A 5KW
•FM DE 300W A 40KW

SISTEMAS  ANALÓGICOS  E  DIGITAIS
•UHF E VHF DE  30W A 30KW

ACESSÓRIOS:
•MODULADORES
•MULTIPLEXADORES
•GERADORES ESTÉREO
•RECEPTORES ANALÓGICOS E DIGITAIS
•LINK´S MICRO-ONDAS FIXOS E PORTÁTEIS

Gap-Filler - TGI-9050

Transmissor FM - TFM 3K5

Multiplexador/Remultiplexador DVB & ISDB-T

MRX-200
b

Transmissor FM - TFM 25W

Receptor DVB-S/S2 - RST-400

Modulador ISDB-T   -  MDI-400b
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PANASONiC
Apresentação mundial na B&C 2013

A Panasonic apresentou mundialmente na feira a câ-
mera AJ-PX5000G, lançada na NAB 2013, a sua pri-
meira câmera P2 HD, com gravação nativa AVC-Ultra 
e com entradas de cartões de memória micro P2. 
Esta câmera de ombro, oferece pela primeira 
vez em P2 HD, gravação em 1080/50p, além de 
1080/50i e 720/50p graças aos seus três sen-
sores MOS de 2.2 milhões de pixels com uma 
resolução horizontal de 1000 linhas e uma sen-
sibilidade de F13. Também foi apresentado o AJ-
-PD500, o primeiro gravador P2HD com gravação 
nativa AVC-ULTRA e entradas de cartões de me-
mória microP2.
A AJ-PX5000G apresenta formalmente na NAB 
2013, mas em protótipo foi, pela primeira vez 
manuseada pelos visitantes da Broadcast & Ca-
ble 2013. Ela tem a capacidade de gravação AVC-
-LongG e AVC-Intra100/50 e com ela, a gravação 
dos codecs DVCPROHD, DVCPRO50, DVCPRO e 
DV de forma opcional. 
“O AVC-LongG, foi desenhado para aplicações 
onde o tamanho do arquivo é muito importante, 
pelo qual o dispositivo oferece a possibilidade 
de gravar a 10 bits em 4:2:2 com arquivos mui-
to mais pequenos economizando em custos e 
tempo de transferência em relação ao MPEG-2”, 

explicou Sérgio Constantino, gerente de vendas 
para o mercado broadcast da Panasonic.
Para Constantino, estrear está câmera na Broad-
cast & Cable 2013 é uma amostra do importante 
que é o mercado brasileiro para a empresa e 
como ela esta investindo no País pensando nas 
Olimpíadas de Rio de Janeiro em 2016 das quais 
a Panasonic é parceira oficial.
Constantino disse que “o mercado brasileiro é 
um mercado em expansão”, mas que ainda não 
tomou as “determinações finais para investir” já 
que os grandes eventos esportivos estão che-
gando. “Estamos dizendo a nossos clientes que 
o limite é novembro deste ano para poder ter 
os equipamentos em funcionamento na Copa de 
2014. Os broadcasters ainda esperam definições 
para migrar ao digital, mas estamos avançando”.

AKHC3800
Ainda, a Panasonic trouxe a feira, também pela 
primeira vez no mundo, a AKHC3800 lançada em 
prototipo na NAB 2013. Esta câmera compacta 
trabalha com três sensores CCD IT de alta capaci-
dade tipo 2/3” com 2.2-mega pixel, e DSP (Digi-
tal Signal Processor) de 38-bit com conversores 
A/D de 16-bit.
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O Digital Signal Processsor da AKH-C3800 da Pa-
nasonic oferece uma ampla gama cor e excelentes 
condições quando se realiza captação com diferentes 
tipos de iluminação.

Sérgio Constantino anunciou que a nova AJ-PX5000G 
estará disponível a finais de Setembro de 2014.
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LiNEUP
Integrando o continente

Exatamente um ano depois de comunicar ao Brasil 
a fusão da brasileira Line Up e a mexicana Comtel-
sat, a proposta da empresa na edição 2013 da B&C 
foi apresentar grandes novidades e consolidar com 
maior transparência a integração.
O grande destaque do estande da empresa foi uma 
unidade móvel HD de 9m, com expansão lateral. A 
OB Van, que ficou disponível para comercialização 
após o evento foi a grande atração.
“Nossa intenção este ano é dar total atenção à co-
municação com os clientes, pois é importante que 
se esclareça que as últimas mudanças nos possibi-
litaram maior abrangência no mercado, integração 
de mais soluções e capitalização de mais recursos 
para viabilizar qualquer negócio”, declara Nilson 
Fujisawa, sócio e diretor da LineUp.
Segundo José Guilherme Cunha, responsável téc-
nico da LineUp, a UMHD é projeto realizado em 
parceria com a RFCom e tem infraestrutura para 20 
câmeras. Nessa configuração, possui 10 câmeras 
Grass Valley LDK 80 Flex e 2 super slow motion 
(LDK 8300) e duas micro câmeras (IK-HD1H da Hi-
tachi). O caminhão está preparado para receber até 
20 sinais, pode gerar conteúdo com áudio 5.1 com 
48 faders (Lawo); controle de Loudness da Junger, 
e monitoração Sony/Kroma.
Para Cunha, a unidade móvel “é ideal para eventos 
esportivos e corporativos. Ideamos a UM pensando 
nas necessidades do mercado brasileiro e o que as 
emissoras de TV precisam quando realizam traba-
lhos de externa”.
A comunicação da UMHD é realizada via Matrix Di-
gital (MFR-128 G2 da Riedel) de 128 portas, e tra-
balha com um módulo 3G, frame syncronizer, mul-
tiviewer (Axon com matrix interna de 32x32), 
gerador de caracteres (Chyron). 
O sistema de replay suporta super slow motion 
e pode ser EVS ou K2 Dino – Elite-PK1 da Grass 
Valley trabalha com “quatro pontos de recuperação 
de seis canais cada”, disse Cunha e agrega, “da 
mesma empresa, o switcher que é um Karrera KRR-
-FRM-200C com 2.5 ME, 48 imputs e 24 outputs. As 
câmeras trabalham com objetivas (14 ao todo) de 
42 /25 /22/18 e 12x todas da Fujinon”. 
Para Israel Gómez, gerente de vendas da Comtel-
sat, o balanço de um ano no Brasil é muito po-
sitivo. “Queremos continuar avançando e interna-

cionalizando as empresas. Estamos frente a um 
mercado muito dinâmico e nele queremos oferecer 
bons negócios aos nossos clientes”, disse.
“Como lhe tinha dito há um ano, pensamos que o 
Brasil tem um interessante mercado neste segmen-
to e junto com a experiencia da LineUp trabalha-
mos para integrar soluções. Esta unidade móvel é 
isso, a integração de tecnologias e necessidades,” 
disse Israel Gómez.
“O que nos interessa é brindar soluções aos nos-
sos clientes por isso, a unidade móvel é oferecida 
aos clientes brasileiros de forma Turnkey”, disse 
Fujisawa.
A LineUp também preparou um cenário para de-
monstração das câmeras GY-HM790 e GY-HM650, 
da JVC, e a nova linha de câmeras LDX, da Grass 
Valley. Além de trazer uma área exclusiva para 
apresentação de Sistemas de MAM/Archive/Robó-
tica (Front Proch, Aveco, SI-Media, Grass Valley, 
Spectra); soluções em transferências de arquivos 
por meio da ASPERA e da AXON (Soluções em Mas-
ter Control, Convertes, Multiview); soluções em 
Loudess Control com a Jünger Audio; soluções de 
transmissão da Cobham; soluções para monitora-
ção de sinal ISDBT, da Traffic Sim; Dejero (Contri-
buição de vídeo em 3G e 4G); e Kroma Telecom 
(Monitoração e Sistemas de Intercom).
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Nilson Fujisawa, sócio e diretor da LineUp e Israel 
Gómez, gerente de vendas da Comtelsat fizeram um 
balanço positivo do primeiro ano de parceira no Brasil.
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www.energia.tv
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Studio LED Light
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TECSYS

SHOWCASE PRO

Solução para Interoperabilidade em Redes de Frequência Única (SFN)

Gestos firmes

A empresa de São José dos Campos (SP) apresen-
tou na B & C 2013 soluções que permitem integrar 
diferentes redes de transmissão com equipamen-
tos fornecidos pelos principais fabricantes do mer-
cado, simplificando a migração das emissoras de 
televisão brasileiras para o padrão de TV digital 
terrestre (ISDB-TB).
As soluções propostas pela TECSYS tornam possível 
a operação em Feed Único via satélite (uplink e do-
wnlink), promovendo redução e otimização de ban-
da contratada com equipamentos da Harris, Rohde 
& Schwarz e Hitachi Kokusai Linear, entre outras.
Além do Remux ISDB-T com SFN Adapter integrado, 
Carrossel de Dados e EPG, o compressor de BTS 
Tecsys garante a interoperabilidade e facilita a inte-
riorização do sinal digital por todos os tipos de dis-
tribuição, seja por fibra, link de micro-ondas ou sa-
télite, esteja o sinal aberto ou fechado – compatível 
com os principais sistemas de Acesso Condicional.
José Marcos Freire Martins, diretor geral da TECSYS, 
explicou que com este sistema é possível “a gera-
ção do BTS local através de TS (conhecida como 
remux lite), facilitando a expansão de redes do 
tipo MFN ou provendo redundância em pontos 
onde o satélite ou o sinal UHF digital já estejam 
presentes. A flexibilidade de opções (SFN ou MFN) 
e a interoperabilidade entre equipamentos de dife-

rentes marcas permite aos broadcasters brasileiros 
– e de outros países que adotarem o ISDB-T – total 
liberdade na escolha da melhor opção técnica em 
seus projetos”.
Ainda foi apresentado o Conversor de Midia Digital 
TS 8300, uma evolução do modelo TS 8200, que, 
segundo os responsáveis da empresa “é capaz de re-
alizar conversões de sinais digitais de diversas fontes 
(satélite, cabo, terrestre, IP) para múltiplas saídas – 
ASI, SDI, RF, HDMI, IP streaming, entre outras”
Desenvolvido no país com o apoio da FINEP, o 
conversor opera no padrão H.264 em HD/SD ou no 
padrão MPEG-2 em SD e é voltado ao uso profis-
sional de TV Digital Terrestre ou Satélite DVB-S/S2, 
com características, desempenho e confiabilidade 
compatíveis com as normas internacionais.

Aproveitando as oportunidades criadas para o mer-
cado de acessibilidade, a ShowCase Pro apresentou 
uma nova tecnologia que promete agregar muito ao 
mercado brasileiro. Trata-se do Avatar de Libras, que 
é um modelo virtual 3D, desenvolvido junto à Uni-
camp que reconhece comandos de voz e faz os sinais 
de libras adequado para a programação.
“Estamos montando um dicionário de libras deste 
avatar usando profissionais treinados em tempo 
real na programação das emissoras”, explica Rafael 
Peressinoto. “Temos uma salinha que é um estúdio 
de Closed Caption ao vivo e fizemos ele análogo 
para libras. Então ficam os operadores repetindo a 
programação com uma metalinguagem que é um 

português mapeado para libras. Isso vai ser re-
conhecido pelo nosso sistema em tempo real e é 
convertido para a imagem 3D”, explica.
A ideia é que durante a transmissão digital o usu-
ário possa abrir ou fechar o avatar de libras da 
mesma forma que funciona o Closed Caption. No 
momento a ShowCase espera a homologação do 
Fórum SBTVD para que este sistema seja focado 
para acessibilidade, barrando usos comerciais.
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AViD
Nova Liderança

A Avid esteve presente com grandes novidades 
durante a Braodcast & Cable. A principal, delas, 
porém, foi o retorno do executivo Ariel Sardinas 
que agora assume como diretor de vendas para 
a América Latina. Para entender as mudanças na 
empresa, conversamos com Sardinas que falou um 
pouco sobre sua visão de mercado. 

Revista da SET: Como está sendo voltar para a Avid?
Ariel Sardinas: Quando eu sai há seis anos, 
meu objetivo primário era liderar e transfor-
mar empresas e foi quando fui para Grass 
Valley. E uma das razões pela qual eu vol-
tei para Avid foi para reengajar e reunificar e 
dar a atenção para o dia-a-dia que o merca-
do necessita. Há seis anos meu trabalho era 
transformar a Avid na América Latina. Desta 
vez, meu trabalho não vai ter nada a ver com 
transformar, acho que precisamos continuar 
transformando de qualquer forma, mas é mais 
sobre reunificar o time na região. E meu tra-

balho será dedicar a energia diária necessária 
para que as coisas funcionem. 

Revista da SET: A Avid é uma empresa que tem 
passado por muitas mudanças nos últimos anos...
Sardinas: Todas as empresas hoje em dia estão 
mudando. E estão fazendo isso por que o merca-
do está mudando. A indústria muda consoante aos 
clientes serem obrigados a mudar quase perpetu-
amente e é algo verdadeiro aqui e em qualquer 
indústria. Isso é sobre sobrevivência do mais forte, 
a única forma de sobreviver é continuar a evoluir.
Até um ano e meio atrás nós não tínhamos uma 
presença no Brasil direta e estas mudanças es-
tamos acomodando. Não se pode ter ideias fi-
xas, é preciso ser maleável de acordo com o 
mercado. Estamos nos adequando a estes pri-
meiros passos e agora sim o desenvolvimento 
para o próximo passo em busca do crescimento. 
E ai a estrutura esperamos que também acom-
panhe tudo o que estamos vislumbrando.



www.telem.com.br
telem@telem.com.br
Tel.: +55 11 2274-9422
Rua Arcipreste Andrade, 372
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EBC Estúdios - São Paulo

TELEM • FEELING STRUCTURES • BARCO • DAKTRONICS • DEDOLIGHT • ETC • LEE FILTERS • MARTIN • MTS • NEC • SACHTLER • SONY
REFLETORES • DIMMERS • GRIDS • CONTROLADORES • HOISTS • REVESTIMENTOS ACÚSTICOS • PORTAS ACÚSTICAS • INSTALAÇÕES ELÉTRICAS • ACESSÓRIOS • PISOS FLUTUANTES

A TELEM oferece a infraestrutura necessária para equipar 
estúdios e unidades de externas, de isolamento e tratamento 
acústico à grides e iluminação, incluindo os mais avançados 

equipamentos de LED. Além disso, oferece toda a assessoria 
técnica necessária para seu perfeito funcionamento.

Seu projeto, nossa realização

EBC Estúdios - São Paulo

ESTÚDIOS EBC - SÃO PAULO MIX TV - SÃO PAULO

ESTÚDIOS ESPN - SÃO PAULO

REDE RECORD - SÃO PAULO ESTÚDIOS QUANTA - SÃO PAULO

TV BANDEIRANTES - SÃO PAULO
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CANON
Pela primeira a Canon com espaço próprio na B&C

A empresa espera inaugurar nos próximos dias um la-
boratório técnico do Rio de Janeiro para poder realizar 
suporte técnico aos seus clientes
A 22º edição da Broadcast & Cable marcou a primeira 
presença da empresa com um estande próprio na feira. 
Isso, segundo, Jose Alvarado, diretor de vendas para 
América Latina da divisão broadcast, comunicação e 
tecnologia da Canon, “porque estão chegando grandes 
eventos esportivos e a Canon quer estar mais presente 
no país e chegar mais perto dos seus clientes”.
A empresa japonesa trouxe ao Centro de Exposições 
Imigrantes de São Paulo uma ampla gama de solu-
ções Full HD e mostrou pela primeira vez ao públi-
co brasileiro as novas câmeras da linha de Cinema: 
a EOS C100, a C300, ambas com sensor de 35 mm 
CMOS; e a EOS 1DC, uma DSLR híbrida capaz de pro-
duzir imagens em 4K. 
Na linha de DSLRs EOS contou com a exibição das 
EOS 5D Mark III e EOS 1DX, mas dois novos modelos: 
a “EOS 70D, com um revolucionário sistema de foco 
automático durante a filmagem e em Live view, e a 
EOS 6D, a mais nova, menor e mais leve câmera full 
frame da linha”, disse Alvarado.
Na linha de HDTV a Canon trouxe outras duas len-
tes: a HJ14ex4.3B grande angular, que “apresenta o 
maior ângulo entre as lentes 2/3″ disponíveis atu-
almente, e também a HJ22ex7.6B, considerada uma 
lente versátil de longo alcance e com o maior com-
primento focal para produção HDTV”, disse Alvara-
do e agregou que estas lentes podem ser de grande 
ajuda na produção dos grandes eventos esportivos 
que estão chegando ao País.
Alvarado adiantou à Revista da SET que a Canon esta 
montando um laboratório técnico do Rio de Janeiro para 
poder realizar suporte técnico aos seus clientes de for-

ma rápida e dinâmica e, assim “estar mais perto e com 
maior acessibilidade” na resolução “de problemas”.

Suporte técnico na Copa das Confederações
Na Copa das Confederações 2013 realizada no mês 
de junho no Brasil, a Canon montou um sistema de 
assistência técnica nas cidades-sedes para dar supor-
te técnico aos clientes da marca. Segundo explicou 
a Revista da SET, Kenny Nakagawa o “Canon Broad-
cast Service & Support Concept” trabalhou três itens 
para ajudar aos clientes da marca neste grande even-
to esportivo. “Orientação individual para os clientes; 
técnicos multilingues (inglês, espanhol, português, e 
japonês; e presença em todas as cidades-sedes e em 
todos os jogos para resolver problemas técnicos nos 
equipamentos” da marca.
Para ele, os conceitos básicos da Canon nestes gran-
des eventos são: Suporte “para todos os clientes” ga-
rantindo “ o sucesso do evento”. Para isso, explicou 
Nakagawa,“montamos cinco equipes, e oferecemos 
apoiou em todos os jogos, em todos os locais”.
A Canon espera repetir este sistema de suporte na 
próxima Copa do Mundo de 2014, desta vez com pre-
sença nas 12 cidades-sedes do país e nesse momen-
to, com o laboratório operacional no Rio de Janeiro 
para a resolução de problemas maiores.
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“América Latina tem mercado para a C500 e para seu 
fluxo de trabalho em 4K. Os mesmos broadcasters que 
produzem novelas na região estão comprando o equi-
pamento, a nossa ideia é apresentar um modelo que 
possa servir para emissão ao vivo em 4K”, comentou 
José Alvarado, diretor de vendas para América Latina da 
divisão broadcast, comunicação e tecnologia da Canon.
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entrevista - Gordon Smith

Parcerias e futuro
O Congresso SET 2013 foi a primeira oportunidade de Gordon Smith 
vir ao Brasil representar a Associação Americana de Radiodifusores. 
O presidente e CEO da NAB deixou claro que não estava somente 
fazendo uma visita formal. Smith participou de três paineis, discursou 
na cerimônia de abertura e ainda recebeu dezenas de broadcasters 
no estande de sua associação logo na entrada do evento.

A visita do ex-senador é sintoma claro da nova 
postura da SET na busca por parcerias ao re-
dor do mundo, buscando unificar as agendas 

das inúmeras associações de broadcasters. Sobre este 
tema, Smith também é bastante otimista “quanto mais 
integrarmos o broadcast em vários países, mais tere-

mos impacto em nossos governos e mais bem sucedi-
dos seremos em chegar ao espectador”, afirma.

Em meio à sua apertada agenda, Gordon Smith arran-
jou um tempinho para receber a revista da SET e nos 
concedeu um agradável bate-papo onde abordou os prin-
cipais temas concernentes ao mercado e suas atualidades. 

Por Flávio Bonanome



Revista da SET: Como sabemos que é sua primeira 
vez aqui no Congresso SET, vamos começar contextua-
lizando as coisas. Há muitas diferenças entre o merca-
do Brasileiro e o Americano de broadcast. O que você 
acha que a NAB pode agregar para nós?
Gordon Smith: Podemos partilhar nossas experiências 
na transição analógico-digital e ajudar a evitar alguns 
erros nos desafios que nós tivemos. E eu acho que 
podemos ajudá-los a pressionar o governo para que 
os reguladores contemplem o futuro. Eles precisam ver 
um futuro que inclua Braodcast e banda larga. Minha 
experiência com o governo americano é que muitos não 
vêem a diferença e muitos outros vêem o broadcast 
como o Ontem e a banda larga como o amanhã.

A verdade é que ambos são essenciais e ambos pre-
cisam ser providos suficientemente, por que sem os 
dois, o futuro fica minguado para as pessoas, tanto nos 
EUA como no Brasil. Estamos um pouco à frente na es-
trada e vocês podem aprender por nossa oportunidade.

Revista da SET: O Brasil vive um cenário onde a ra-
diodifusão ainda está um pouco atrasada em relação 
à outros países, mas a banda larga tem tecnologia 

equiparável. Isso é um grande desafio?
Smith: Eu sou frequentemente perguntado se as pesso-
as preferem ver TV na hora que quiserem ou se querem 
ver TV ao vivo. A resposta é: elas querem ambos. A Ban-
da Larga pode prover conveniência na agenda das pes-
soas, mas há muitas coisas que as pessoas querem ver 
ao vivo, principalmente eventos esportivos, situações 
de emergência, ou furos notíciosos. E não há substituto 
para a tecnologia broadcast, por que a banda larga não 
é confiável como uma transmissão broadcast. 

Então minha mensagem para os braodcasters e o 
governo brasileiro é: não cometam o erro de ver o futu-
ro como um contra o outro. Precisa ser ambos. 

Revista da SET: As companhias de telefonia e internet 
aqui no Brasil parecem exercer um maior poder do 
que os radiodifusores, logo possuem um lobby muito 
forte no Governo. isso também acontece nos EUA?
Smith: Sem sombra de dúvida. Estamos sendo mina-
dos financeiramente pelas empresas de telefonia. Mas, 
os legisladores em Brasília vão cometer um grave erro 
para a população do país se eles verem o futuro ex-
cluindo broadcasting, por que a banda larga nunca terá 

 Produtos  Homologados pela
a 1res 0p 0m % a.E  irB lerasi

SISTEMAS ANALÓGICOS E DIGITAIS

STB - SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADIODIFUSÃO LTDA.
Rua Vereador Celso Henrique Borsato, 132 • B°. Fernandes

Santa Rita do Sapucaí-MG • Cep. 37540-000
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Gordon Smith

a arquitetura para trazer conteúdo em vídeo para as 
massas. Não dá para comparar fazer vídeo 1 para 1 con-
tra 1 para todo mundo. E há outra coisa que eles preci-
sam pensar. As companhias de telefonia móvel querem 
que as pessoas vejam TV por meio deles e querem 
lhe cobrar por isso. Broadcasting vem ao espectador 
gratuitamente, ao vivo, localmente e especialmente em 
grandes eventos. “Free is better than a Fee” (De graça 
é melhor do que pago). 

Então, se os legisladores decidirem que vão deixar 
as telefônicas cobrar todo mundo pela televisão, eles 
terão um protesto muito maior no futuro. 

Revista da SET: Certo, mas há outro lado. A Tele-
visão é gratuita por causa dos anunciante. E se os 
anunciantes começarem a ver a banda larga como um 
investimento melhor do que televisão?
Smith: Aqui novamente eu acho que nosso caso pode 
servir de exemplo para o Brasil. Não há questionamen-
to que alguns investimentos em publicidade acabaram 
indo para a banda larga. Mas os números ainda dizem 
claramente que o broadcast é tem um melhor retorno. 

Se você olhar para os 10 programas mais assistidos 
nos EUA, 9 são de broadcast. Então, no fim das contas, 
os anunciantes vão colocar seu dinheiro para onde os 
olhos estão virados. Na banda larga o investimento em 
publicidade é diferente. Eles não tem a abrangência da 
televisão. Eu digo, quando eu estou com meu iPad e um 
anuncio pula na minha frente, eu me livro dele. Não pre-
ciso nem saber o que é. É preciso de muita publicidade 
em banda larga para penetrar na cabeça do consumidor. 

Revista da SET: Você acredita que há uma tendência do 
broadcast ser cada vez ser mais orientado para espor-
tes e notícias e o entretenimento ficar na banda larga?
Smith: Mais uma vez depende do quão grande o pro-
grama de entretenimento é. Se é um programa popular, 
e milhões de brasileiros vão assistir, o sistema da ban-
da larga não vai conseguir suportar. O broadcast pode 

fazer isso sem nenhum aumento de uso do espectro. 
Então um pequeno programa, pode ser, um programa 
popular, nem pensar.

Revista da SET: Mudando um pouco de assunto, cos-
tumamos ouvir que toda a tecnologia para eventos 
esportivos vai ser inovado pela copa do mundo e as 
olimpíadas. Estes eventos mudarão como broadcast faz 
esportes. Isso é real para o mercado americano ou você 
acredita que os EUA já tem a tecnologia para o futuro?
Smith: Sim. Por que eu acho que 4K é um grande fu-
turo. Haverá uma grande puxada do lado do consumo. 
A próxima geração de televisores vendidos, já vai estar 
pronto para 4K. O que significa mais produtores de 
conteúdo comprando câmeras 4K. Vai levar um tempo, 
mas eventos como a Copa e Olimpíadas vão direcionar 
a compra dos consumidores. É como o ovo e a galinha, 
eu acho que Sony e alguns outros neste campo farão 
muita propaganda, e isso fará diferença. Você viu o 8K?

Revista da SET: Sim, eu vi na NAB no estande da NHK...
Smith: Então, para mim, é como se 4K e 8K fossem 
meio que um 3-D sem óculos. As pessoas vão amar e 
vão comprar. Se você pensar onde nós passamos nosso 
tempo, a maioria dele é trabalho, grande parte dormin-
do e o resto é comendo e assistindo. E queremos o me-
lhor e pagamos por isso. Pelo menos nos EUA é assim.

Revista da SET: Quais os próximos passos para que a 
NAB e a SET se tornem mais próximas?
Smith: Acho que eu estar aqui é uma evidência que 
queremos estar mais próximos à SET e ABERT. Quere-
mos ter uma integração maior em trocar o que temos. 
Acho que nós queremos isso por que desejamos que os 
brasileiros continuem a ir para a NAB. Vocês queremos 
isso por que desejam aprender com nossos erros. Nós 
temos uma comunidade de interesses entre os broad-
casters do brasil e dos EUA. 

Revista da SET: Acredita que essa aproximação possa 
criar alguma forma de aliança global de associações?
Smith: Eu particularmente sou um cara internacional. 
Estive no comitê de relações internacionais do Senado 
e eu acho que braodcasting faz o mundo um lugar me-
nor e melhor. Menor por que estamos cientes uns dos 
outros. Melhor que estamos entendendo uns aos ou-
tros. E quanto mais integrarmos o braodcast em vários 
países, mais teremos impacto em nossos governos e 
mais bem sucedidos seremos em chegar ao espectador 
sob qualquer circunstância. 

Flávio Bonanome
Redação Revista da SET

flavio.bonanome@set.org.br
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Há mais de 30 anos, os Estúdios Quanta 
são o local ideal para realizadores terem 
acesso à maior variedade de equipamentos 
de iluminação, câmera, movimento e 
estúdios para locação, atendendo a cinema, 
publicidade, televisão e fotografia.
Conte com o atendimento especializado dos  
Estúdios Quanta e aproveite as vantagens:

 A maior variedade em equipamentos para 
iluminação e movimento

 Manutenção preventiva que garante 
produtos sempre em perfeitas condições

 Estúdios com infraestrutura elétrica 
completa, além de área de produção 

 Câmeras 35 mm e HD, lentes e acessórios

Seu parceiro nas produções
www.estudiosquanta.com.br • São Paulo • Rio de Janeiro • Belo Horizonte • Recife • Salvador

QUEM FOCA NA QUALIDADE 
LOCA NOS ESTÚDIOS QUANTA
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reportagem | transmissão via facebook

TV Gazeta reforça 
sinal de transmissão 
e passa a transmitir 
no Facebook

ATV Gazeta colocou em operação em sua sede 
de São Paulo novos transmissores da Hitachi 
Linear que evitarão a queda do sinal. Segundo 

um comunicado da emissora “com os novos equipa-
mentos, a queda de sinal se torna quase impossível, 

pois são dois transmissores que operam simultanea-
mente num sistema combinado. Caso um dos equipa-
mentos apresente problemas, o outro segue transmi-
tindo. Os transmissores também são equipados com 
o sistema de refrigeração líquida, tornando-os mais 
compactos, silenciosos e com menor consumo de 
energia elétrica”.

Segundo os responsáveis da emissora paulista, 
desde a regularização do sinal digital, em 2007, a 
TV Gazeta trabalha com equipamentos que aten-
dem a norma nacional. “Somos a única emissora 
de grande porte na cidade de São Paulo a apostar 
em um fabricante nacional, o que facilita também 
em caso de um eventual suporte ou reposição de 
peça”, explica Iury Saharovsky, gerente de engenha-
ria da TV Gazeta.

Em comunicado, a emissora afirma que a parceria 
entre a TV Gazeta e a Hitachi Linear vem desde 2007. 
Afirma ainda que está investindo em alta tecnologia 
e opera em sistema digital com conteúdo totalmente 
produzido em HDTV. Além do canal 11, a emissora está 
presente nas operadoras NET (Canal 21), Vivo (canal 
225),  Vivo (11) e Vivo HD (Canal 311).

TV Gazeta passa a exibir programação no Facebook
Segundo a emissora, a decisão de estrear nas redes 
sociais seguiu a tendência de uma recente pesquisa 
do Ibope, que aponta que 43% dos internautas dizem 
acompanhar a televisão quando estão online e 29% 
dizem comentar as atrações nas redes sociais.

Novos equipamentos possuem tecnologia contra a queda de sinal. 
A emissora paulista dá início à transmissão de sua programação 
completa na rede social como parte da sua estratégia de cresci-
mento e expansão.

Por Fernando Moura

TV Gazeta disponibiliza sinal via Facebook
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Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

Além disso, por ser uma emissora paulista seu sinal 
estava limitado ao Estado de São Paulo. Agora, “com 
essa iniciativa, outros Estados e países poderão acom-
panhar a programação do canal”, disse a emissora .

A transmissão é realizada via streaming, com re-
solução 480 x 360 pixels, sendo que o sinal analógi-
co da emissora é enviado ao Adobe Media Encoder, 
e disponibilizado para a plataforma. Desta forma, o  
streaming ao vivo pelo Facebook transmitirá toda a 
programação do canal, durante todo o dia. Também 
será possível visualizar os próximos programas e as 
postagens da emissora no Twitter.

Segundo explicou Roberto Nobrega à reportagem 
da Revista da SET, o procedimento foi facilitado por-
que a emissora já disponibilizava os vídeos em seus 
sites. “Utilizamos o mesmo player para embedded 
no Facebook”.

Nobrega disse que “o próximo passo do projeto é 
a transmissão em HD, que está sendo providenciada 
com a aquisição de placas Blackmagic H.264 Pro Re-
corder para Enconding SDI”, o que deveria ocorrer até 
o fechamento desta edição.

A transmissão é gratuita. Para assistir, basta aces-

sar o perfil da TV Gazeta no Facebook e clicar na op-
ção “Ao Vivo”. O serviço de streaming também ficará 
disponível nos sites dos programas do canal.
www.facebook.com/tvgazetaoficial

A TV Gazeta colocou em operação em sua sede de São 
Paulo, novos transmissores da Hitachi Linear que evita-
ram a queda do sinal.
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artigo | Transmissão Satelital

Embratel anuncia novo 
satélite: o Star One D1

A
Star One anunciou na Bro-
adcast & Cable 2013 o seu 
novo satélite: Star One 
D1. Com investimentos de 

US$ 400 milhões, o novo dispositi-
vo iniciará a quarta geração de sa-
télites da empresa, a família D, com 
foco na Banda Ka – tecnologia que 
disponibiliza internet e banda larga 
de baixo custo via satélite.

O Star One D1, o maior satélite já 
construído pela empresa, estará equi-
pado com as Bandas C, Ku e Ka, e 
“garantirá a ampliação da oferta de 
capacidade satelital no Brasil, nas 
Américas do Sul e Central, incluindo o 
México. Seu lançamento está previsto 
para o primeiro trimestre de 2016”, 
disse a empresa em comunciado.

“O anúncio é estratégico por am-
pliar nossa capacidade satelital, especialmente em 
Banda Ka, para transmissões de dados, backhaul de 
telefone celular e atendimento ao Plano Nacional de 
Banda Larga. Com este investimento estamos reafir-
mando nosso compromisso em assegurar o cresci-
mento e a qualidade da frota da Star One, aumen-
tando a capacidade de satélite do Brasil e da América 
Latina,” disse José Formoso, presidente da Embratel e 
do Conselho de Administração da Star One.

O satélite irá assumir a posição orbital de 84° W, 
garantindo a continuidade dos serviços em Banda C 
do Brasilsat B4. Desta forma, terá nova capacidade em 
Banda Ku para atender às demandas de dados, vídeo e 
internet de clientes corporativos e de governo no Bra-
sil, nas Américas do Sul e Central, incluindo o México. 

Além disso, o novo satélite estará focado em Banda Ka, 
voltada primariamente para o atendimento ao Plano Nacio-
nal de Banda Larga e backhaul de celular e segundo a em-
presa, terá cobertura de Banda Ka nas regiões Nordeste, Sul, 
Sudeste e partes das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Em comunicado, a Embratel disse que o Star One D1 
será construído pela empresa canadense-americana Spa-
ce Systems Loral e lançado ao espaço por foguete da 
empresa francesa Arianespace. Pesará cerca de 6 tone-

ladas e possuira configuração de 28 
transponders (receptores e transmis-
sores de sinais) em Banda C, 24 em 
Banda Ku e cerca de 300 transponders 
equivalentes de 36 MHz em Banda Ka. 

A Banda C garante a oferta de 
sinais de voz, TV, rádio e dados, in-
cluindo internet. A Banda Ku permite 
a oferta de serviços de transmissão 
de vídeo diretamente aos usuários, 
além de internet e telefonia para 
localidades remotas. Já a Banda Ka 
viabiliza acesso à banda larga de 
baixo custo via satélite e transmis-
são de dados em alta velocidade.

A Embratel reforça no comunica-
do que a Star One “já oferece capa-
cidade de satélites para boa parte 
das 500 maiores empresas do Bra-
sil, as principais emissoras de TV, 

canais independentes e diversos órgãos do Governo 
Brasileiro, incluindo o Ministério da Defesa. Com o 
novo satélite, a Star One assegura ao mercado a con-
tinuidade do satélite B4, e possibilita, ainda, a oferta 
de capacidade para mais serviços de dados, vídeo, 
internet de alta velocidade e de banda larga”.

Assim, a Embratel assegura que com o Star One 
D1 terá capacidade para atender futuras demandas 
que surgirão com as Olimpíadas de 2016, já que será 
lançado no início do ano, além de poder ser utilizado 
por grandes empresas e por aplicações do governo.

Segundo a empresa, o novo satélite terá capacidade 
de receber e transmitir sinais de televisão, rádio, telefo-
nia, Internet e dados para aplicações de entretenimen-
to, telemedicina, tele-educação e negócios, necessários 
para a interligação dos países da América Latina e es-
senciais para as comunidades mais distantes. 

A Star One possui a maior frota da América Latina, 
com sete satélites. Opera com cinco satélites geoes-
tacionários (Star One C1, C2, C3, C12 e Brasilsat B4), 
além de dois em órbita inclinada (Brasilsat B2 e B3). 
No final de 2014, a empresa lançará o Star One C4 e, 
no primeiro trimestre de 2016, lançará o Star One D1.
www.starone.com.br

Empresa realiza investimentos de US$ 400 milhões e 
inicia sua quarta geração de satélites Por Fernando Moura

Gustavo Silbert, presidente da 
Star One afirma: “Com o novo sa-
télite, reforçamos nossa liderança 
absoluta no mercado brasileiro e 
nosso posicionamento como uma 
das dez maiores empresas de 
satélite do mundo”
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artigo | set-top-box

Como comprar e instalar um 
conversor digital (stb)

O 
que é um Set-top-box, ou STB?

É um receptor de TV Digital Terrestre que 
não tem tela (Display) para mostrar imagens 
e nem caixas para reproduzir sons; tem uma 

saída para ser ligada nas atuais TV Analógicas de Tubo 
(CRTs –Tubo de Ráios Catódicos) e nos televisores de 
plasma ou LCD que não têm o STB integrado dentro 
dele; portanto ele pode ser usado para ver a TV Digi-
tal Terrestre em qualquer televisor que o telespectador 
tiver na sua casa. 

O Fórum da TV Digital chama essa característica 
de “NÃO DEIXAR LEGADO”, ou seja, se tenho qual-
quer televisor em casa ele pode ser usado para as-
sistir TV Digital. 

O STB é um aparelho fundamental para receber a TV 
Digital Terrestre. Ele será instalado entre a antena de 
UHF (Ultra High Frequency) e o televisor propriamente 
dito. Uma das suas funções é converter as transmis-
sões da TV Digital  em analógica para quem ainda não 
tem um televisor digital integrado, ou seja, aquele que 
já vem com o STB embutido. Neste caso a antena será 
ligada diretamente nesse televisor. 

Mas antes de comprar um STB vamos recordar o con-
ceito de qualidade da imagem usando a resolução do 
vídeo. A figura 1, mostra a escala crescente da resolução.

O que essa imagem mostra? A resposta é a seguinte. 
Quem tem televisor analógico e não fizer nada, vai con-
tinuar recebendo TV Analógica até 29/01/2015 ou 2018 
dependendo da região, quando ela será desligada, pelas 
previsões governamentais. Porém, a qualidade será a da 

atual TV analógica, podendo ter imagens com ruídos, 
fantasmas, baixa resolução, letras borradas, som pipoca-
do, interferências de secadores de cabelo, liquidificado-
res etc. É a parte mais clara do retângulo onde aparece o 
sinal menos (-). A partir daqui acabaram-se os martírios 
da recepção analógica e aparecem os Set-top-boxes, os 
quais entregam vídeo com qualidade DVD e áudio com 
qualidade CD; isso para os televisores de tubo, ou CRTs. 

O algarismo um (1) é o mesmo aparelho recebendo 
agora a TV Digital com Set-top-box. Sumiram as mazelas 
do mundo analógico e chegaram os bits da TV Digital. 

O algarismo dois (2), o terceiro grau na escala cres-
cente da qualidade é o formato S-Vídeo, que embo-
ra tenha a mesma resolução que o anterior, aparenta 
melhor qualidade porque permite a representação de 
freqüências intermediárias entre o formato S-Vídeo e o 
HDMI. Oferece imagem de definição padrão, ou seja, o 
equivalente a 640 x 480 pixels (Horizontal x Vertical).

O algarismo três (3) é a chamada saída em compo-
nentes. A imagem é melhor que o formato S-Vídeo, já 
suportando formatos HDTV Ready 720x480, 720x576 e 
1280x720 pixels, (Horizontal x Vertical).

Finalmente o algarismo 4 é o formato HDMI (High 
Definition Multimídia Interface) com Alta Definição (Full 
HD), 1920 x 1080 pixels, formato 16:9 e som surround. 
(Ver Observações no fim do texto).   

A recepção da TV Digital começa com a antena de UHF, 
que pode ser interna ou externa, dependendo das condi-
ções de recepção no endereço. Para quem mora em São 
Paulo (capital) visite o site www.dtv.org.br e veja a área de 
cobertura da TV Digital na sua cidade. Contudo esse dado 
é estatístico e deve ser usado apenas como referência. 
Pode-se estar fora dele e ter boa recepção ou vice-versa.

Agora veja na Figura 2 a interface de conectividade 
de um Set-top-box típico.

Veja na Figura 3 as conexões para SD (Standard Defi-
nition ou definição padrão que é a da atual TV analógica) 

Na Figura 4 o vídeo ainda é SD, mas o formato é S-
-Vídeo. O áudio continua estéreo.

A próxima conexão já é Alta Definição (HD). O Vídeo 
é componente digital com áudio estéreo.

Finalmente a solução mais completa com conexão 
HDMI e som Surround 5.1.

Aqui é importante lembrar ao telespectador quanto 
ao número de conectores HDMI na parte de trás do 
aparelho de TV. Quanto mais melhor, mas também mais 
caro; no mínimo deve-se ter dois; um para assistir TV 

Por Tom Jones Moreira 
e Euzebio Tresse 

Figura 1 – Qualidade de vídeo e os respectivos conecto-
res nos Set-top-boxes.
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set-top-box

Digital normal, e outro para ligar no televisor nossas 
câmaras digitais, DVDs etc.

Quem não tiver o STB pega a TV Digital? Pega sim, 
mas terá que adquirir televisores digitais que já vêm 
com o STB embutido; são chamados de Televisores in-
tegrados. Nesse caso basta ligar a antena no seu co-
nector da parte traseira do aparelho. 

Figura 2 - Conectividade de um Set-top-box típico.

Interface de conectividade
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Y Video
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0 - Entrada da Antena de UHF
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2 - Saída de Vídeo Composto (Cabo amarelo)
3 - Saída de Áudio Sounround (Para ligar no Home Theater-Som 5.1)
4 - Saída de Áudio Estéreo (Cabo vermelho e branco R + L)
5 - Saída de Áudio Estéreo (Cabo vermelho e branco R + L)
6 - Saídas de Super Vídeo (Cabo preto com 4 pinos)
7 - Saída de Áudio Óptica (Para Ligar no Home Theater-Som 5.1)
8 - Saída de Vídeo HDMI (Máxima resolução de imagem)
9 - Entrada USB (Para tocar MP3 e ver fotos)
10 - Entrada Ethernet para conexão com a internet
11 - Saída opcional para TV ou VCR
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Figura 3 – Conexões para SD com áudio estéreo.
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Figura 4 – Vídeo em SD com Áudio estéreo.
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Figura 5 – Alta Definição com vídeo componente digital e 
Áudio estéreo.
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Figura 6 – A configuração mais completa que engloba 
todas as anteriores usando HDMI, onde o vídeo está em 
alta definição e o som no formato 5.1 ou mesmo estéreo.
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Porém, se houver necessidade de assistir mais de um 
canal ao mesmo tempo, ou mesmo, ver um programa 
e gravar outro será necessário adquirir um STB, porque 
esse aparelho só entrega um canal na saída. Famílias 
grandes, com opções diferentes de programação, devem 
ter um STB para cada pessoa, ou um televisor integrado 
para cada membro. Essa última opção pode não atender 
a relação Custo/Benefício da residência e/ou escritório. 
Também é bom lembrar que uma única antena para vá-
rios televisores pode exigir instalação apropriada, sendo 
recomendado chamar o Antenista da sua confiança.

As siglas SCMS, HDCP e DTCP indicam as respectivas 
proteções dos conteúdos. Os links permitem conhecer 
as tecnologias.

High-bandwidth Digital Content Protection (Intel) Di-
gital Transmission Content Protection (method)  Serial 
Copy Management System.
E o áudio? Bem, ele é maior que o vídeo, então como 
explora-lo?
Por que ele é maior? A explicação é simples. Entende-se 
um programa sem vídeo, mas não sem áudio. Quem se-
gue novela pode fazer essa experiência; basta escurecer 
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a tela e ouvir o som da TV; se já assistiu alguns capítu-
los vai entender sem problemas. Isso já foi comprova-
do. Vamos recordar alguns tópicos de áudio. Podemos 
classifica-lo em duas categorias: Profissional e Consumo. 
No mundo analógico essa classificação era bem visível; 
no digital, não. A nossa TV Digital, que é profissional, de 
acordo com as normas, usa o padrão AAC (Advanced Áu-
dio Coding) em Surround que tem cinco caixas acústicas 
e um Sub-Woofer para os sons muito graves; ver Obs 2. 

Mas os Home Theater (HT), que são de consumo, 
também usam surround 5.1, 6.1 e 7.1 com 5, 6 e 7 
caixas, respectivamente, mais um Sub-Woofer como o 
da TV Digital. São iguais? Não, nem em termos de com-
pressão, nem na qualidade. O AAC é melhor e por isso 
foi escolhido para ser o som da TV Digital. Por que é 
melhor? Em diversos estudos o AAC tem demonstrado 
maior qualidade que outros formatos em:
- Inteligibilidade da fala e discriminação das fontes.
- Resolução espectral e dinâmica (high-fidelity – alta 
fidelidade).
- Baixo nível de ruído, ou seja, melhora a relação Sinal/
Rúido (SNR – Signal Noise Ratio – em inglês).
- Por ser MPEG4 usa menos banda, para a mesma qua-
lidade. O software de compressão é mais eficaz.
- Melhor qualidade com taxas de compressão típicas de 
32, 64 e 128 Kbps (2 canais).
- O perfil LC, das normas, a 128 Kbps (para estéreo) e 
a 320 Kbps (para5.1) codifica áudio com qualidade CD 
e  é - - indicado para alta-resolução e programas onde 
a qualidade é crítica (ex: música).
- Alta qualidade pode ser obtida também com perfil 
HE(v.1) a 160kbps para programas 5.1.
- Robustez contra ruídos externos (chiados, aparelhos 
elétricos como secadores de cabelo, etc). 

Como os Home Theaters usam formato de compressão 
diferente do AAC, eles não são compatíveis. Vou perder 
meu HT? Não, mas depende do modelo e da compatibi-
lidade das conexões entre o Conversor, Televisor e o HT.  
Todos os receptores do mercado podem ser ligados ao HT 
e produzir áudio de boa qualidade; porém nem todos são 
capazes de permitir a experiência do multicanal.

Para conectar e ter multicanal temos as seguintes opções;
- Comprar um receptor com uma transcodificação para 
Dolby Digital 
- Ou com transcodificação para DTS e conectar na saída 
S/PDIF coaxial ou óptica.

Se o HT tiver entrada HDMI, basta ligar a saída de 
áudio PCM multicanal do Receptor nessa entrada.

Se o HT tiver decodificação AAC, ligar diretamente o 
sinal comprimido para ser amplificado.

Isso exige atenção e conhecimento dos produtos co-
locados à disposição do usuário. Consultar um especia-
lista é sempre útil.

A indústria já está projetando as placas conversoras 
(talvez já estejam no mercado quando esse artigo es-
tiver publicado) para converter AAC em Dolby Digital. 

Outra opção mais imediata é usar um tipo especial 
de HT chamado RECEIVER. O que ele faz? Entre outras 
funções, ele emula (ou seja, gera) um Áudio 5.1 a partir 
de uma entrada estéreo. Outra vez é preciso cuidado na 
escolha, porque alguns Receivers, e também HTs, dizem 
fazer isso mas, na verdade, colocam o mesmo sinal es-
téreo nas 6 caixas. Existem Receivers para atender uma 
grande variedade de orçamentos.

Para instalar um sistema de som surround 5.1 é pre-
ciso tomar alguns cuidados. Quem não tem experiên-
cia nessa atividade, deve consultar um profissional do 
ramo para poder desfrutar da beleza de um som envol-
vente. A Figura 8 dá uma orientação inicial.  

São 5 caixas normais e um Sub-Woofer (para sons mais 
graves). Uma caixa de som deve ser instalada exatamente à 
frente da audiência, acima ou abaixo do aparelho de televi-
são, principalmente para reprodução dos diálogos. Nas la-
terais, à frente, deve ser instalado um par de caixas de som, 
para a reprodução da trilha sonora do programa sendo as-
sistido, de forma similar ao efeito estéreo já conhecido.

Atrás da audiência, lateralmente, deve ser posiciona-
do mais um par de caixas de som, para a reprodução 
do som surround, cuja principal função é proporcionar 
a terceira dimensão da trilha sonora. Por fim, uma sex-
ta e última caixa de som, especial para a reprodução 
de sons de baixa freqüência (Sub-Woofer), deverá ser 
posicionada, preferencialmente, próxima a uma das ex-
tremidades do ambiente. O ambiente estabelecido por 
um aparelho de televisão (normalmente de tela grande, 
maior do que 29 polegadas) e a distribuição das caixas 
de som acima apresentada, ficou conhecido, nos últi-
mos anos, como Home Ttheater (HT).

Mas ainda precisamos falar sobre conectores. Existem 
dois tipos: Coaxial e Óptico. Ambos levam o som digital 
para o HT/Receiver. Os coaxiais aparecem com a sigla S/
PDIF que vem de Sony/Philips Digital Interconnect For-
mat (Conhecido como Sony Philips Digital Interface). Os 
conectores ópticos são chamados de TOSLINK (Vem de 
“Toshiba-LINK”.), e como o próprio nome diz, utilizam 

A Figura 7 - Todas as possíveis conexões de um conversor típico.
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A Figura 8 - Sugestão para instalar sistema completo com Alta 
Definição e som surround.

Saída Digital 
de Áudio

Figura 9 – Conectores Optico e Coaxial.

uma pequena fibra óptica para transmitir o sinal até o 
HT. A Figura 9 mostra os dois tipos de conectores.
Agora podemos responder a pergunta: Que áudio va-
mos ouvir quando as Emissoras estiverem transmitindo 
SD e Full HD?
O áudio é independente do vídeo. Quer a transmissão 
seja SD ou FULL HD, é possível ter áudio mono, esté-
reo, ou multicanal (Obs 3). Entretanto é mais comum 
os programas FULL HD serem estéreo ou multicanal e 
poucos programas SD são multicanal.

Agora já podemos entender porque, popularmente, 
costuma-se dizer “A TV Digital entrega imagem de DVD 
com som de CD”.  Essa frase só é verdadeira para quem 
não trocou seu televisor e comprou um Set-top-box 
com recursos limitados.

O que a TV Digital verdadeira proporciona é assistir 
filmes em casa com a mesma qualidade das boas sa-
las de cinema. Imagine poder diferenciar um violino de 
um baixo dentro de uma orquestra que se apresenta 
pela televisão; poder selecionar entre áudio original, 
dublado, 2.0 (stereo ) ou 5.1 (surround); selecionar o 
narrador ou o áudio da torcida no campo, ou imagine 
o que você quiser. Só falta a pipoca; se a carrocinha da 
esquina tiver Delivery o problema está resolvido.

Obs 1 – O formato HD Ready atende um dos princípios 
que nortearam a execução das Normas do SBTVDT, ou 
seja, não deixar legado. Ele foi criado aqui para aten-
der uma realidade do mercado europeu onde Full HD 
é somente 1920 x 1080. Mas lá existe o ED com 3 re-
soluções (720x480, 720x576 e 1280x720 pixels) que 
aqui receberam o nome de HD Ready. Isso atendeu a 
nossa indústria que  produz esse equipamento para o 
mercado internacional e, também, as pessoas físicas 

que tinham adquirido esse tipo de tela (televisores sem 
conversor embutido).
Obs 2 - A sigla significa “Advanced Audio Coding”, tam-
bém conhecido como MPEG-4 parte 3, é um sistema de 
compressão de áudio, desenvolvido pela DTS, que foi 
adotado pelo Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre 
(SBTVD). Por esse motivo, e de forma simplificada, cos-
tumamos dizer que a nossa TV Digital comprime áudio 
e vídeo em MPEG4. Ele usa dois recursos interessantes: 
um é o Spectral Band Replication (SBR) que permite re-
duzir a banda do sinal sem alterar a qualidade, o outro 
é o PS (Parametric Stereo). O PS permite que o áudio 
estéreo seja transmitido com uma baixa taxa de bits, 
sendo muito útil para as transmissões 1-SEG (celulares) 
que possuem uma banda de transmissão limitada por 
usar apenas um dos 13 segmentos do SBDTV. Quem já 
assistiu TV no celular pode comprovar essa qualidade. 
É quase um FM analógico. Quando o SBR é utlizado, 
o AAC passa a ser chamado de HE-AAC v.1 onde o HE 
significa High Efficiency.
Para mais detalhes visite www.forumsbtvd.org.br 
Obs 3 - Multicanal não quer dizer 5.1. O sinal 5.1 é tecni-
camente descrito como 3 canais dianteiros, 2 traseiros e 
enriquecimento de baixa frequência (em resumo 3/2 +LFE 
– Low Frequency Enhancement). Existem várias opções 
de multicanal, como 3/0, 3/1, 2/1, 2/2, 3/2, e 3/2. 
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A Física dos LEDs

C
aros Leitores, na edição do mês de julho es-
treei na Revista SET apresentando a constru-
ção do cenário para a revolução dos LEDs, 
com informações sobre a história da lâmpada 

incandescente e uma parte da história dos Tiranos-
sauros-LEDs “Pré-Nakamura”. A recente descoberta de 
novos materiais na década de 1990 traçou um novo 
caminho para essa revolucionária forma de se gerar 
luz. Gosto de pensar que, se meu falecido Avô visse, 
iria querer ter no mínimo uma dúzia de lanternas LED. 
Nessa edição explicarei um pouco mais da física por 
trás desse dispositivo e curiosidades que podem nos 
aproximar mais dessa tecnologia.

O LED é construído a partir de um pequeno pedaço 
de cristal, tratado em câmaras de Plasma por processos 
chamados CVD (Chemical Vapor Deposition). Essa de-
posição sucessiva de elementos químicos cria camadas 
sobrepostas com diferentes elementos químicos inse-
ridos na estrutura cristalina. Alguns desses elementos 
são famosos, outros conhecemos talvez somente pela 
Tabela Periódica dos Elementos, como: Índio, Gálio, Alu-
mínio, Fósforo, Silício, Arsênio, Boro etc.. É um processo 
muito interessante, onde tudo começa se extraindo um 
tarugo de cristal que lembra uma mortadela petrificada 
[Ilustração 1].  Como matéria-prima para o substrato de 
se construir um LED, podemos usar diversos minérios, 
inclusive areia que, devidamente tratada, se pode ex-
trair o Silício (Si).  A maioria dos LEDs feitos atualmente 
utilizam outro minério, donde se extrai a Safira (Oxido 
de Alumínio – Al2O3). Também se pode fazer LEDs com 
Diamante*(Carbono – C). Outros materiais vem sendo 
pesquisados e frequentemente assimilados à tecnologia, 
pois essa frente de pesquisa é muito recente e há um 
campo imensamente vasto para ser desbravado.

Depois de produzidos esses tarugos, cortam-se lâmi-
nas (Wafers) que são levadas para as câmaras de CVD, 
onde passam pelas deposições das camadas de semi-
condutores. Essas lâminas recebem ainda a deposição 
de uma fina camada metálica, que conduzirá a corrente 
elétrica para fora do cristal aos terminais metálicos do 
dispositivo. Os Wafers saem das câmaras de plasma 
e são cortados mecanicamente em minúsculos peda-
cinhos paralelepípedos por processos automatizados 
e braços robóticos micrometricamente precisos.  Cada 
“quadradinho” desses é soldado sobre um terminal 
metálico e se fazem as conexões ao segundo terminal 
usando finíssimos filamentos de ouro (Au). 

O processo de fabricação se completa no encapsu-
lamento dessa peça com os elementos ópticos que for-
marão a lente por onde se irradia a Luz (resina epoxi, 
silicone, vidro etc). Aquela fina camada metálica citada 
anteriormente, que foi depositada por último sobre as 
camadas de semicondutores de um LED, pode ser ob-
servada a olho nu quando o dispositivo está apagado 
ou se pode observar quando focada com uma lente 
auxiliar, conforme mostra a ilustração 2, projetando a 
exata imagem do Chip. Cada fabricante de LED possui 
um design para essa última camada que acaba definin-
do uma identidade para cada modelo de dispositivo, 
apesar de não existir para essa função.  O desafio atual 
dos desenvolvedores está em conseguir evitar o calor 
excessivo que degrada a junção P-N dos dispositivos 
que, uma vez degenerados tendem a aquecer e dimi-
nuir seu brilho cada vez mais.

Para entender de um ponto de vista físico de onde 
e como essa luz é gerada, temos duas das camadas 
depositadas por CVD que formam uma junção hete-
rogênea (junção p-n)  onde os elétrons são forçados 
a  saltarem de suas órbitas atômicas, emitindo fótons 
quando voltam para a nuvem eletrônica dos átomos 
da camada seguinte, composta de outro elemento 
químico. Esse elemento foi especialmente inserido no 
cristal como impureza por emitir radiação num deter-
minado espectro. Nessa região (Zona de Depleção) os 
elétrons precisam saltar da camada superlotada de 
átomos com um elétron a mais para a outra camada 
estaticamente cheia de átomos com elétrons a menos. 
Essa condição define o comportamento eletrônico de 
um diodo, onde a corrente elétrica só tem um sentido 
de vazão, basicamente igual à maioria dos diodos, 
mas nos LEDs aproveitando-se da radiação luminosa 
emitida. A  luz gerada na junção p-n é emitida para to-
dos os lados do pequeno chip quadrado, mas rebate 
nas paredes internas do cristal e sai somente por uma 

Por Fábio Stasiak

Ilustração 1 – Tarugo de Safira mono-cristalino ao fundo 
e lingotes cilindricos de onde são fatiados os wafers 
para a produção de LEDs.
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Ilustração 2 – Wafer de Safira com LEDs em construção. Ilustração 3 – Pontas de prova acendendo um único 
chip no meio de um Wafer semi-pronto.

das faces, a de cima no caso dos LEDs normais. Essas 
reflexões perdidas dentro das paredes internas ainda 
geram mais calor. 

Para se construir essa pequena joia é necessário se-

guir uma receita minuciosa com alto grau de controle de 
qualidade, tanto na obtenção da matéria-prima quanto 
nos processos compõem camada por camada cada tipo 
difetente de LED. O ambiente de uma fábrica de LEDs 
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precisa de salas com filtragem HEPA (High-Efficiency 
Particulate Air), com retenção de micropartículas do ar 
a um nível razoável. A pureza dos  elementos utilizados 
é fator determinante para a qualidade e durabilidade 
dos dispositivos. Vale lembrar que o Brasil possui em 
seu território, toda a matéria-prima necessária para a 
construção de LEDs.

Para nos ajudar a refletir sobre a existência desse 
tema, dessa Revista e dos meios que nos permitem 
lê-la, trago mais um pouco de nostalgia da lâmpada 
antiga. Analisando os equipamentos de lâmpada incan-
descente que existem até hoje, graças à história do ci-
nema, televisão, teatro e palcos, o estado da arte atin-
gido na construção dos equipamentos tradicionais de 
iluminação é supremo. Os holofotes que utilizam lâm-
padas incandescentes tiveram praticamente um século 
de desenvolvimento, tentativas, erros e acertos. Por 
isso não é difícil imaginar que ainda existe um imen-

so caminho para a evolução dos equipamentos com 
LED. As elegantes soluções de engenharia usadas para 
se confinar, colimar, filtrar e focar a luz das lâmpadas 
antigas nesses equipamentos são admiráveis e as con-
sidero obras de arte.  Esses artistas definiram o design 
dessas ferramentas de iluminação que ainda integram 
a maioria dos palcos e estúdios do mundo todo. O LED 
ainda não superou a lâmpada incandescente em alguns 
aspectos, mas revolução dos LEDs está trazendo um 
turbilhão de possibilidades e ainda não tivemos tempo 
para sacar do que ele é capaz.  Cabe a nós experimen-
tar para poder entender, entender e ousar para poder 
criar e trazer a elegância pra essas novas luzes que 
parecem querer entrar na moda. 

*100 % dos LEDs brancos são feitos com LEDs azuis 
e violetas e praticamente 90% dos LEDs azuis são feitos 
a partir de substrato de Safira(Al2O3). Os quase 10% 
restantes a partir do Carbeto de Silício (SiC) e outros 
materiais como o  Diamante, que emite uma radiação 
específica em Ultra-Violeta Profundo (260nm).

Por Fábio Stasiak Especialista 
em LEDs desde 2007, profissio-
nal em iluminação e efeitos es-
peciais de cenografia em palcos 
e estúdios de teatro, cinema e 
TV e pesquisador na unicamp na 
área de efeitos da luz de LEDs 
sobre DNA, pelo DSIF-FEEC.
e-mail: fabiostasiak@gmail.com

Ilustração 4 – Imagens da camada metálica na superfície de um LED branco (marca CREE modelo XML-T6) (esq) , e a 
imagem dessa mesma superfície opaca quando o LED está aceso, focada por uma lente.(dir.).

Ilustração 5 – Ilustração das Camadas que formam o 
dispositivo, lapidas mecanicamente para ficarem com a 
face reta e quimicamente para se conseguir tornear as 
bases dos contatos elétricos.
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Padrão técnico superior

Prosseguindo os trabalhos iniciados em nossa última edição, onde publicamos os primeiros 
Proceedings da NAB, nesta edição trazemos os frutos de outra parceria firmada recentemente. 
Intercaladas com os trabalhos da associação americana, passaremos a trazer também os 
Technical Papers da SMPTE.

A sigla, que quer dizer Society of Motion Pictures and Televisions Engineers, sempre trouxe um 
peso de credibilidade e seriedade para a indústria da radiodifusão. Sobretudo quando estamos 
falando de trabalhos técnicos e científicos e principalmente normatização e padronização.

É ao SMPTE que devemos creditar muitos das iniciativas que renderam inovações em todos 
os setores da indústria broadcast, desde as tecnologias de filmagem e captação, até a edição 
e transmissão de conteúdos. A SET tem muito orgulho de firmar mais esta parceria e trazer à 
seus associados e leitores da Revista da SET este tão prestigiado conteúdo.

Esta ação faz parte do contínuo esforço que a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão 
têm feito para posicionar nosso mercado em um patamar global. E também é integrante a um 
esforço de aprimoramento de todos nossos produtos editoriais e científicos, levando em conta 
as necessidades dos profissionais que fazem parte de nosso mercado.

Para começar esta edição, trazemos um artigo que aborda um dos principais avanços da 
atualidade: as transmissões em altíssima resolução. Com o advento das tecnologias de 4K e 
testes em 8K, muitos desafios cercam os radiodifusores, tanto em termos de infraestrutura, e 
também em modus operandi. 

Não se trata somente de novas câmeras, mas também de novos fluxos de trabalho e 
principalmente de uma nova forma de encarar a produção de conteúdo. A forma como se 
assiste televisão vai mudar, o que puxa os alicerces de toda a industria construída em volta 
deste hábito.

Boa leitura,

Olímpio José Franco 
Presidente da SET

The Oscar® and Emmy® Award-winning Society of Motion Picture and Television Engineers 
(SMPTE), a professional membership association, is the worldwide leader in developing and 
providing motion-imaging standards and education for the communications, technology, media, 
and entertainment industries. An internationally recognized and accredited organization, SMPTE 
advances moving-imagery education and engineering across the broadband, broadcast, cinema, 
and IT disciplines. Since its founding in 1916, SMPTE has published the SMPTE Motion Imaging 
Journal and developed more than 650 standards, recommended practices, and engineering 
guidelines. SMPTE members include motion-imaging executives, engineers, creative and 
technology professionals, researchers, scientists, educators, and students from around the 
world. Information on joining SMPTE is available at www.smpte.org/join.

editorial
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Super Hi-Vision at the London 2012 Olympics
By Masayuki Sugawara, Satoru Sawada, Hayato Fujinuma, Yoshiaki Shishikui,

John Zubrzycki, Rajitha Weerakkody, and Andy Quested

For the London 2012 Olympics, the BBC and Japan 
Broadcasting Corp. (NHK) in cooperation with the 
Olympic Broadcasting Service (OBS) held public view-
ings of Super Hi-Vision at venues in Japan, the U.K., 
and the U.S. This operation consists of program produc-
tion at the Olympic venues, post-production at a BBC 
studio, IP distribution of live and nonlive programs 
through global and domestic IP networks, and regular 
presentations during the Olympic Games at nine venues 
in three countries.

INTRODUCTION
During the London Olympics, the British Broadcasting 
Corporation (BBC) and Nippon Hoso Kyokai (NHK) held 
Super Hi-Vision (SHV) public viewings (PVs) at venues in 
Japan, the U.K. (Fig. 1), and the U.S., in cooperation with 
the Olympic Broadcasting Service (OBS).

SHV is a next-generation broadcasting system being de-
veloped by NHK, which reproduces strong sensations of 
presence,1 as though the viewer was actually there, through 
the use of ultra-high-resolution 33-megapixel video (7680 
pixels horizontally by 4320 pixels vertically) and 22.2 mul-
tichannel audio (22.2ch audio).2

OVERVIEW
A total of seven events were presented in SHV during the 
London 2012 Olympic Games: the opening and closing 
ceremonies, swimming, basketball, athletics, cycling, and 
synchronized swimming. Content created at the venues 
was carried by optical fiber to a temporary production and 
transmission base that had been established in TC0, a stu-
dio at the BBC Television Centre in London. Live content 
was sent “as-is” via the studio in Television Centre, while 
other content was edited and packaged there before deliv-
ery. Both live and nonlive programs were compressed into 
transmission streams (TSs) at a rate of approximately 280 
Mbits/sec before distribution via IP lines to the PV venues 
in the U.K., the U.S., and Japan for presentation (Fig. 2).

In addition, an uncompressed signal was sent from the 
BBC Television Centre studio to a PV theater at the Inter-
national Broadcast Centre (IBC) within the Olympic Park. 
This theater was for members of the international media 
community so they could experience SHV viewing of the 
events around the Olympic venues.

The opening and closing ceremonies and the swimming 

FiguRe 1. PuBLic vieWing venue (BRAdFORd, u.K.).

FiguRe 2. SYSteM OveRvieW.

competitions were presented live in the U.K. and the U.S., 
but because of time differences, only the morning (local 
time) section of the July 30 swimming competition was 
shown live in Japan.

VENUE PRODUCTION
Outside Broadcasting-Van System (OB-Van)
Two trucks were used at each location: one for video (Fig. 
3) and the other for audio (Fig. 4). They were staffed with 
a single crew, and after each event they had to de-rig the 
equipment before moving to the next venue.

The video OB-van was a rental truck that was furnished 

“This article is republished with permission from SMPTE.  The original article was published in the SMPTE Motion Imaging Journal, January/February 2013.”
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with empty equipment racks before being shipped to Lon-
don from Japan. Once there, it was rigged with the SHV 
production equipment. This included an eight-input switch-
er system along with two SHV cameras (three at the open-
ing and closing ceremonies), two SSD liveslow-motion de-
vices, an up-converter (to up-convert the host HD signal), 
and graphics equipment.

Video Engineer Operation
For video production, three 28 in. UHD-1 (3840 x 2160) 
monitors were used instead of a large SHV monitor basi-
cally because it would not fit into the van! Three video en-
gineers (VEs) were assigned to operate two cameras; they 
were positioned in a row, VE1 (in charge of Camera 1), 
VE2 (Chief VE), and VE3 (in charge of Camera 2). The 
role of the VE2 was to check the color and iris adjustments 
for both cameras (Fig. 5).

As the SHV camera viewfinders (VF) are only HD 
resolution, it is very difficult for the camera operators to 
adjust focus accurately, so currently the VEs must han-
dle camera focus. Although the VEs’ monitors are only 
UHD-1 resolution, the focus adjustment can be carried 
out with SHV precision by using a camera control unit 
function that crops the image and displays a portion pixel 
mapped to the UHD-1 display. In the future there will be 
a requirement for the camera operators to handle focus 
control, especially for multicamera events; it is therefore 
vital that this part of the operation is improved.

For three-camera operation (at the opening and closing 
ceremonies) a temporary monitor was installed and a tech-
nical director took care of the focus.

Shooting
Three cameras,3 each with four 1.25-in. CMOS image sen-
sors, were used at the opening and closing ceremonies, 
while for all other events this number was reduced to two. 
Each camera had two lens options, a 5 x 12mm to 60mm 
lens (Fig. 6) and a 10 x 18mm to 180mm lens. The lenses 
were selected according to the requirements of each venue.

One feature of SHV is the different optimal viewing dis-
tance. While Hi-Vision is best viewed at three times the screen 
height, SHV is best viewed at 0.75 times the screen height. This 
gives a horizontal field of the view of about 100°. SHV there-
fore covers a much wider field of view with high-resolution 
images, which produces a very immersive sensation. When 
watched on screens larger than 400 in., viewers get a sensation 
of being wrapped in the field of view, producing a real sense 
of presence without actually recognizing any information in 
the peripheral areas unless they consciously look at that por-
tion of the screen. This also means shots must be captured

FiguRe 3. OB-vAn FOR videO. FiguRe 4. OB-vAn FOR AudiO.

FiguRe 5. ve OPeRAtiOn.

“This article is republished with permission from SMPTE.  The original article was published in the SMPTE Motion Imaging Journal, January/February 2013.”
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“This article is republished with permission from SMPTE.  The original article was published in the SMPTE Motion Imaging Journal, January/February 2013.”

with the most important action in the center of the screen. 
The camera viewfinder has “action area” markings to help 
the camera operators maintain a good shot framing (Fig. 7).

To cover the action, it was decided each venue would have 
a master or base camera in a high position while the second 
camera would give a different angle from a lower position. 
The second camera position was primarily used for close-

ups. Depending on the venue, the low-position camera gave 
an image with more depth and a greater sense of presence, so 
it was switched in and out with the base camera shot during 
each event. The camera positions for athletics and the open-
ing and closing ceremonies are described in Fig. 8.

The following guidance was given to the OB crews to help 
maintain the sense of presence during the presentations:
(1) Position the primary subject(s) in the frame so that it 
draws the viewer’s attention.
(2) Follow the primary subject(s) to maintain this position in 
the frame.
(3) Do not use unnecessary pans or zooms.

It is very important that camera work, especially the focus 
and the position of the primary subject(s) in the center of the 
frame, is carefully controlled in order to maintain the view-
er’s sense of realism. Unnecessary or unintentional camera 
movement will damage the natural sensation of presence.

It is also important that the images and the sound comple-
ment each other. To achieve this, a 5.1-channel audio down-
mixed from the 22.2ch audio was provided in the video 
OB-van production room (Fig. 9). This enabled the video 
switching to be coordinated with the sounds coming from the 
venue, including the cheering crowds.

As video monitoring was limited to 28-in. UHD-1 (3840 x 
2160) displays, technicians had to struggle with a perceptual gap 
between the images seen in the OB-van and those seen at the large 
PV screens. To check the content in a real viewing environment, 
the OB crew occasionally checked the 145-in. PDP display in the 
IBC theater or at the 300-in. screen PV venue in London.

Audio
An audio OB-van (Fig. 4) rented in the U.K. for the Olympic period 
was fitted with a 22.2ch live mixing board and 22.2ch speakers 
(Fig. 10). The mixing board was developed at the NHK Science &

FiguRe 6. 1.25-in. 4-cMOS cAMeRA And 5× LenS.

FiguRe 7. vieWFindeR MARKeRS SHOWing 
LARge ScReen.

FiguRe 8. cAMeRA POSitiOnS FOR AtHLeticS And OPening And cLOSing ceReMOnieS.

camera 2 (for ceremonies camera 2 (for Athletics)

camera 3 (for ceremonies)

camera 1 (for ceremonies and Athletics)
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Technology Research Laboratories and its operation opti-
mized for live production, including 3D sound-image posi-
tioning (3D panning) functions.4

The 22.2ch-audio one-point microphone (Fig. 11) was a 
fixed, monolithic microphone holder consisting of a 45-cm 
sphere divided into upper, middle, and lower layers. Each layer 
was partitioned into eight directions by sound baffles with a 
compact microphone installed in each partition. The microphone 
was positioned near the base camera. Unfortunately, placing the 
microphones freely in the venues was not permitted; therefore, 
audio was produced with the one-point microphone as a base 
and mixing in the microphone feeds distributed from the inter-
national feed. To help to reproduce the expansive sound of the 
venues, 3D reverb equipment (22.2ch audio reverb) was used.

The 22.2ch output feeds were recorded to a multitrack 
recorder in case the signals from live PVs needed to be used 
again for other presentations.

OTHER ISSUES
Presentations at the IBC on-site theater gathered a large audi-
ence of broadcasters from around the world, which suggests 
there is an increasing interest in SHV, while at the Olympic 
venues, people from the media visited the video and audio 
OB-vans in groups. Visitors were welcomed and given ex-
planations of SHV video and 22.2ch audio. This was im-
portant because in addition to the PVs, one of the objectives 
of the trial was to promote SHV. Broadcasting staff (Fig. 
12) who came to see the high-resolution video and SHV

system were given an explanation using an UHD-1 moni-
tor in the OB-van, while in the audio OB-van, visitors 
were able to sit in the main-mixer seat and experience the 
22.2ch sound.

TRANSMISSION AND EDITING
For SHV PV production at the London Olympics, transmis-
sion, play-out, video editing, audio post-production, and 
monitoring operations were carried out in the BBC TC0 stu-
dio (Fig. 13). Cabling and layout were carefully planned to 
maintain the quality of the SVH signals and monitoring.

Line and Transmission Systems
An SHV 8 x 8 routing switcher system (an HD 128 x 128 rout-
er configured to switch 16 channels simultaneously) was used 
to access the various resources in TC0, including the live sig-
nals (main and backup) brought in from each venue by optical 
lines and the P2 recorders (main and backup) used for playing 
back the content (Fig. 14). An additional and separate monitor-
ing system was built to allow the signals from the relay site to 
be checked even during a PV screening (Fig. 15).

FiguRe 9. PROductiOn ROOM in OB-vAn.

FiguRe 11. 22.2cH One-POint MicROPHOne.

FiguRe 12. BROAdcASting StAFF vieWing tHe 
MOnitOR BeSide tHe OB-vAn.

FiguRe 10. inSide AudiO OB-vAn.

“This article is republished with permission from SMPTE.  The original article was published in the SMPTE Motion Imaging Journal, January/February 2013.”



GRASS VALLEY LDX 
MAIS QUE UM PRODUTO, 
UM NOVO CONCEITO

Após mais de meio século oferecendo os sistemas 
de câmeras mais confi áveis e fl exíveis do mercado, já 
era a hora da Grass Valley trazer uma verdadeira revo-
lução para o mundo broadcast. Que tal um produto tão 
fl exível que pode ser usado tanto nas produções de or-
çamento mais reduzido até grandes fi lmagens, sempre 
sem comprometer a qualidade? 

Com a tecnologia que a Grass Valley traz ao mer-
cado, não é mais preciso que seu 
orçamento se adeque ao produ-
to, mas sim que o produto que 
se adapte à qualquer orçamento.  
Essa é a nova série LDX, uma Pla-
taforma de Câmera com capacida-
de de Upgrade via Software.

A Série LDX traz quatro mode-
los  de câmeras, Flex, Premiere, 
Elite e WorldCam, com capacida-
des de gravação em 1080p, alta 
sensibilidade para captação em 
baixa luminosidade e excelen-
te preservação de textura, como 
qualquer grande produto da 
Grass Valley. Seu diferencial é a 

possibilidade de 
adquirir novas 
capacidades fun-
cionais com um 
simples upgra-
de de software, 
sem necessida-
de de acoplar 
novos hardwa-

res, ou jogar fora 
seu investimento para buscar um produto espe-

cífi co ou mais potente.
Para garantir esta revolução, a Grass Valley criou o 

sistema GV-eLicense, um programa simples que permite 
ao usuário comprar novas funcionalidades da câmera 
via internet, bastando conectá-la ao computador para 
instantaneamente liberar a nova função. Como entende-
mos que muitos usuários por vezes precisam de deter-
minadas funcionalidades somente para produções cur-
tas e específi cas, estes upgrades podem ser adquiridos 
como licenças de uso de 7 dias, ou permanentes.

Finalmente um produto que garante maior inde-
pendência financeira para todos os níveis de pro-
duções, eliminando a necessidade de novos inves-

timentos em equipamentos e 
libertando o processo criativo 
da dependência de locadoras 
de equipamentos peculiares.

E para as locadoras, a chance 
é ainda maior. A LDX pode en-
quadrar-se perfeitamente para o 
perfil de empresas que atendem 
todos os tipos de clientes de 
forma dinâmica, permitindo um 
investimento mais direcionado 
do que lotar o almoxarifado de 
todos os tipos de produtos para 
qualquer situação.

Venha participar da evolução e 
liberte-se dos velhos paradigmas.

UM NOVO CONCEITO

Após mais de meio século oferecendo os sistemas 
de câmeras mais confi áveis e fl exíveis do mercado, já 
era a hora da Grass Valley trazer uma verdadeira revo-

seu investimento para buscar um produto espe-
cífi co ou mais potente.

Para garantir esta revolução, a Grass Valley criou o 
sistema GV-eLicense, um programa simples que permite 
ao usuário comprar novas funcionalidades da câmera 
via internet, bastando conectá-la ao computador para 
instantaneamente liberar a nova função. Como entende-
mos que muitos usuários por vezes precisam de deter-
minadas funcionalidades somente para produções cur-
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FiguRe 13. BBc tcO StudiO LAYOut.

FiguRe 15. 7680–3840 dOWn-cOnveRteR And 28-
in. 3840 × 2160 ScReen FOR MOnitORing (LeFt).

FiguRe 14. Line And tRAnSMiSSiOn eQuiPMent.

FiguRe 16. Hd PROxY editOR.

VIDEO POST-PRODUCTION
For the nonlive competition content, the main and backup feeds 
were recorded on two SHV P2 recorders in the TC0 studio. Each 
SHV recorder used 16 P2 cards with an additional card to record 
HD proxy data. After each competition, two edited packages 
were produced, a World Feed for the U.K. and U.S. and a Japan 
Feed for Japan, using two SHV editors. These were edited simul-
taneously as 10-min segments with content dependent on medal 
standing or popularity of the event. Several segments were then 
combined into a package of approximately 45 min’ duration. Edit-
ing was carried out overnight from midnight to 10 a.m. to be ready 
for distribution to Japan and to be prepared for the presentation in 
the U.K. and the U.S. starting at noon. HD material was used as 
proxy data for an off-line edit that produce EDL data (Fig. 16). 
The SHV image was then conformed using the off-line EDL data 
(Fig. 17). Captions were created as SHV (7680 x 4320) TIFF files 
by the graphics overlay equipment and imported to the SHV edi-
tor. Finally, a 24-channel WAV file of the complete audio master 
was imported and merged into the SHV editor time line to com-
plete the content (see discussion in the next section).

AUDIO POST-PRODUCTION
For the live transmissions, the on-site audio mix was transmit-
ted from the audio OB-van to the PV venues, but for the edited 
packages a 22.2ch multichannel audio post-production process 
was required. Two simultaneous audio edits were produced (to 
match the two video edits) using the HD proxy editing data in 
two audio postproduction systems. The first consisted of a digi-
tal audio workstation (DAW) with a mixing desk that supports 
22.2ch audio, and a backup DAW and was set up in the audio 
mixing room (Fig. 18). The second audio post-production sys-
tem was set up in the SHV preview room (Fig. 19) and con-
sisted of a DAW and the preview room’s 22.2ch sound speaker 
system (see discussion in the next section). Audio post-produc-
tion made it possible to control the overall audio balance for 
multiple events, improving the quality of the content.

“This article is republished with permission from SMPTE.  The original article was published in the SMPTE Motion Imaging Journal, January/February 2013.”
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SHV PREVIEW ROOM
A preview room with an 85-in. SHV LCD monitor and a 
22.2 multichannel audio system was used to carefully mon-
itor the live events and edited packages (Fig. 20). The room 
was primarily set to manage the quality of the signals, but 
it also allowed previewing on a large monitor at the ideal 
distance and with the ideal speaker layout. This was used to 
give feedback and advice to the on-site teams on the camera 
work and vision switcher timing to help give a better and 
more realistic sensation of presence.

DISTRIBUTION AND SCREENING
Distribution and Screening Overview
Distribution and screening refers to the delivery of the 
packaged content and live signals from the BBC studio to 
each of the PV venues and the presentation at the venues. 
Within the overall system shown in Fig. 2, “Distribution 
and Screening” corresponds to the section after the BBC 
studio. This includes encoding of the baseband signals from 
the BBC studio equipment, transmission over IP, the trans-

port system that decodes and restores the baseband signals, 
and the screening system that reproduces the video and au-
dio from the baseband signals.

IP networks within the U.K. were used to transmit signals 
to the three locations (London, Bradford, and Glasgow), 
and dark fiber was used to transmit uncompressed signals to 
the IBC within the Olympic Complex. Global IP networks 
were used to transmit to Washington, D.C., in the U.S. and 
to Tokyo in Japan. In the U.S., the domestic network was 
used to transmit the signals from the terminus of the global 
network to the venue within the U.S. In Japan, signals were 
transmitted to NHK STRL by domestic lines from the To-
kyo terminus, and then distributed by IP multicast over ded-
icated domestic lines to three locations in Japan (Shibuya, 
Akihabara, and Fukushima).

DISTRIBUTION SySTEM
A system diagram of the distribution system, consisting of en-
coder, transport equipment, and IP network, is shown in Fig. 21.5,6

FiguRe 17. SHv editOR. FiguRe 19. SOund eQuiPMent in tHe PRevieW ROOM.

FiguRe 18. MAin Mixing ROOM. FiguRe 20. SHv PRevieW ROOM.

“This article is republished with permission from SMPTE.  The original article was published in the SMPTE Motion Imaging Journal, January/February 2013.”
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The encoder employs AVC/H.264 for video encoding and 
MPEG-2 AAC-LC for audio encoding (Fig. 22).7 Prior to 
video encoding, a format converter was used to convert the 
so-called dual-green format (equivalent to Bayer pattern) 
signals to ordinary YUV signals. During this process, the 
green signal composed of two diagonally pixeloffset sig-
nals of 3840 x 2160 pixels is converted to the 7680 x 2160 
format by shifting both of the two signals by half a pixel. 
The Y signal with 7680 x 2160 pixel is then calculated from 
this new green signal and the up-converted red and blue 
signals. The YUV signals were partitioned into eight 1920 
x 1080 pixel signals (1080-60P signals) for the operation.

An encoder for each of these elementary signals com-
pressed the 1080-60P signal using AVC/H.264 and up to four 
audio channel signals using MPEG-2 AAC-LC. Each encoder 
unit used a prefilter to switch the intensity of a low-pass filter 
according to bit rate and picture pattern.8 This prefilter enables 
encoding with little deterioration over a wide range of bit rates 
and controls picture quality, maintaining high quality in the 
region of interest.8 Finally, the MPEG-2 TS signals output by 
the encoder units were multiplexed into two MPEG2-TS sig-
nals by TS multiplexers. After the MPEG-2 TS signals output 
by the encoder equipment were converted to IP signals, they 
were transmitted over IP networks.

In order to transmit the 280 Mbit/sec compressed MPEG-
2 TS SHV video and audio over global IP networks, the re-
quired bandwidth had to be secured. Fluctuations that occur 
on the network had to be compensated for, and a mecha-
nism for maintaining security was needed. Specifically, 
functions to control jitter for synchronous transmission and 
for real-time encoding and decoding along with function to 
handle packet loss as well as functions for advanced error 
correction were needed. All these functions were built into 
the IP transmission terminal equipment.

The decoding equipment performed the same processing 
as the encoding equipment in reverse in order to produce 
the baseband video and audio signals.

The IP signals were carried with the cooperation of the re-
search IP networks in the countries involved. The use of UDP 
for live streaming meant that any packet drops would cause 
visible and audible impairments. Forward error correction was 
used to counter this, with a value of 20% being used for the 
network in the U.K. Stable network operation was achieved 
with no uncorrectable packet losses for several days at a time. 
However, achieving this situation took several months of care-
ful planning and testing with the network providers involved.

SCREENING SySTEM
A diagram of the screening system is shown in Fig. 23. Content 
was distributed from NHK STRL to the PV venues in Japan, 
and from the BBC Studio TC0 directly to the PV venues in the 
U.K. and the U.S. The video and audio signals were decoded 
then presented with SHV projectors and 22.2ch audio equip-
ment at each venue. Each venue was also equipped with TS 
recording and playback equipment, which was used as a back-
up system if the lines between NHK STRL or the BBC studio 
and each venue experienced difficulty or if, for any reason, any 
of the venues needed to make their own playback schedule. A 
baseband signal generator is also built into the system to enable 
adjustments to the audio and video systems.

At the PV venues, two types of projector were used as 
well as an 85-in. LCD, a 145-in. PDP, and a 360-in. multi-
screen LCD. At five of the theater venues, the SHV projec-
tors had 8-megapixel display devices and a pixel-shifting 
technology called e-shift to increase the resolution.9 This 
had the advantage of reducing the size and power consump-
tion of the projector. The projector in the NHK Minna no 
Hiroba Fureai Hall had 33-megapixel display devices for 
RGB,10 making it a so-called full-resolution projector. This 
projector had a high output power because it was for use on 
the venue’s very large 520-in. screen.

The 85-in. LCD11 was used for direct viewing in the Washing-
ton, Akihabara, and Fukushima venues. The 85-in. display was 
combined with a sound system to demonstrate a possible home 
system. The 145-in. PDP12 was used to set up a theater in a room 
at the IBC, and the 360-in. multiscreen LCD was installed at the 
entrance to the NHK Studio Park tour for NHK visitors.

A new 22.2 multichannel audio system was developed 
for direct viewing displays and was combined with the 85-
in. LCDs and the 145-in. PDP. In theaters using a projector, 
the theater sound system was used.

FiguRe 22. SHv encOdeR.

FiguRe 21. diStRiButiOn SYSteM incLuding iP netWORKS.
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SCREENING VENUES AND REACTIONS
The display equipment and screen size used at each PV 
venue is shown in Table 1.

In Japan the PVs were held from July 28 to August 12 
at the NHK Minna no Hiroba Fureai Hall in Shibuya (Fig. 
24), NHK Studio Park, in the Belle Salle Akihabara event 
space near the JR Akihabara station, and the NHK Fukushi-
ma broadcasting station. At each of these venues several re-
lated events were held at the same time to attract more people 
and to ensure that those attending really enjoyed the event. 
The Shibuya venue attracted families during the summer 
holidays, the Akihabara venue was aimed at young people 
and those interested in technology, and the Fukushima venue 
appealed to supporters of local athletes. In total, more than 
200,000 people attended the events over the Olympic period. 
There were exclamations of wonder as the screening began, 
many comments were received on the strong sense of pres-
ence and intensity of the presentation (Table 2).

In the U.K., the BBC took the lead with cooperation 
from NHK. Screenings were held from July 23 to August 
12 at the BBC Broadcasting House in London, the National 
Media Museum in Bradford, and the BBC Scotland build-
ing in Glasgow. At the IBC, the OBS took the lead provid-
ing demonstrations targeted at broadcasting community.

Before the opening ceremony, a short program introduc-

ing SHV was screened along with a sequence of “sights and 
sounds” from around London and the Olympic venues, pro-
duced by NHK and the BBC in the run-up to the games. Many 
dignitaries and people connected to the broadcasting industry 
attended the screenings, and there were many comments about 
how wonderful the images were as well as inquiries about 
when the SHV broadcasting would begin.

In the U.S., NBC took the lead with cooperation from 
NHK, and screenings were held from July 27 to August 12 
in meeting rooms in the Comcast building in Washington, 
mainly for invited guests from government and the content, 
communications, and electronics industries.

FiguRe 24. Pv in tHe FuReAi HALL.

FiguRe 23. SYSteM diAgRAM FOR ScReening SYSteM.
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CONCLUSION
The development of SHV has been advanced, with “pres-
ence” as its strongest feature. These events have once again 
shown that an extremely strong sense of presence can be 
delivered by SHV video and audio and that unprecedented 
levels of emotion can be imparted to viewers, giving them a 
sense that they were actually at the Olympic venue. By pro-
ducing and transmitting programs continuously, every-day 
during the Olympic Games using live coverage and record-
ed and edited content, it has also been demonstrated that 
SHV can be operated much like “ordinary” broadcasting 
and SHV broadcasting is a realistic plan for the near future.

The production style, without voice-overs (announcing 
or comments) and mainly using wide camera angles and 
long (slow) cut ratios, received many comments of sur-
prise and admiration about the new possibilities it presents 
to broadcasting businesses.
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tABLe 2. LiSt OF tYPicAL cOMMentS.

it was just like i was watching it at the Olympic.
i could understand what the realistic sensation time.
The impact was [so] great that I could almost smell fireworks 
at the opening ceremony.
Felt like the person behind me was clapping.
could see the natural 3d image.
could clearly see the person who threw a bottle.
Want to believe this is the first step to the next.
Blurring with pan shot is bothersome.
image is very clear but it needs a large screen questionable 
whether it fits home viewing.
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