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Visite o Pavilhão da Grã-Bretanha para descobrir seus 
novos parceiros de negócio para os eventos tecnológicos 
mais importantes do mundo. Conheça a grande varie-
dade de produtos, serviços e tecnologias das empresas 
britânicas presentes na SET Expo 2015.

O Pavilhão da Grã-Bretanha – stand 66 na edição de 2015 da SET Expo – conta com o suporte da 
UK Trade & Investment www.ukti.gov.uk e o patrocínio da techUK, a associação de comércio da 
indústria de Tecnologia do Reino Unido. Os seus membros abrangem mais de 80% destes 
mercados e incluem multinacionais consagradas e empresas recentemente formados. Uma 
iniciativa suportada pelo UKTI, dedicada a ajudar e promover as empresas do Reino Unido. Para 
mais informações em como a techUK o poderá ajudar, visite-nos em: www.techuk.org

Empresas Britânicas na SET Expo 2015
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As soluções de extensão e KVM da Adder são frequentemente usadas em toda a infraestrutura de 
transmissão. As soluções da Adder podem ser encontradas por toda parte, desde a origem e pós-produção 
do conteúdo até a sala de controle e até mesmo em ambientes de set ao vivo. Temos uma longa história no 
fornecimento de soluções de conectividade em Transmissão, Filme e Pós-produção. Nossas soluções são 
compatíveis com DVI, HDMI, DisplayPort, VGA, USB, PS/2, RS232 e Áudio. 
No estande da Adder, iremos demonstrar a sua tecnologia mais recente de KVM de alto desempenho 
baseado em IP, a solução de matriz AdderLink Infinity que oferece vídeo em HD de 60 fps sem perdas, 
redundância de rede e funcionalidade multilíngue. Junte-se a nós e experimente o mundo do KVM de alto 
desempenho.

Adder Technology Ltd sales@adder.com   www.adder.com

A ETL tem fornecido soluções de RF para a indústria de satélites desde 1984 e exporta 80% de seus 
equipamentos para 97 países no mundo inteiro, vendendo diretamente para as regiões e em conjunto com 
uma rede de parceiros internacionais.
A ETL Systems projeta e fabrica equipamentos de RF que melhoram a eficiência da distribuição de sinal de 
satélite para emissoras, operadores de satélite, teleportos, governos e agências de defesa, marinha, 
aplicativos de petróleo e gás no mundo inteiro.

ETL Systems info@etlsystems.com   www.etlsystems.com

A Object Matrix é o provedor líder de soluções de arquivamento nearline e armazenamento de objetos no 
setor de mídia/entretenimento. Com sede em Cardiff (Reino Unido), ela possui um histórico impressionante 
de fornecimento de plataformas de preservação digital fortemente integradas e conquistou a confiança de 
empresas globais de radiodifusão, empresas de telecomunicações, bancos e empresas de serviço público 
na tarefa de garantir que os seus conteúdos de vídeo estejam sempre disponíveis. Entre seus clientes 
estão a Globo, a Fox Sports, a France Télévisions, a BT, a BBC, a Sony Pictures, a NBC Universal, o 
Deutsche Bank e os Miami Heat, apenas para citar alguns deles.

Object Matrix sales@object-matrix.com   www.object-matrix.com

Um projetista e fabricante de produtos de RF aprovado pela ISO9001 para estações terrestres de comuni-
cação via satélite desde 1995. Nossos clientes incluem teleportos, operadores de satélite, integradores de 
sistemas, agências de defesa e emissoras do mundo inteiro.
Os produtos padrão incluem:
• Conversores de frequência ágeis, fixos e de bloqueio    • TLT     • Receptores de farol
• AUPC   • Sistema de ganho variável   • Amplificador de linha   • Divisor/combinador
• Gerador/distribuição de referência   • Redundância e distribuição

Peak Communications sales@peakcom.com   www.peakcom.com

Um projetista e fabricante de produtos de RF aprovado pela ISO9001 para estações terrestres de comuni-
cação via satélite desde 1995. Nossos clientes incluem teleportos, operadores de satélite, integradores de 
sistemas, agências de defesa e emissoras do mundo inteiro.
Os produtos padrão incluem:
• Conversores de frequência ágeis, fixos e de bloqueio    • TLT     • Receptores de farol
• AUPC   • Sistema de ganho variável   • Amplificador de linha   • Divisor/combinador
• Gerador/distribuição de referência   • Redundância e distribuição

QLS Distribution support@qlsdistribution.com   ww.qlsdistribution.com

A RT Software oferece soluções gráficas de transmissão líder do setor para as principais emissoras no 
mundo inteiro, tais como BBC, ITV, SKY UK, Sky Austrália e Nova Zelândia, BT Sport, CBS, Fox e muito 
mais. Elas incluem:-
• Estúdios virtuais e realidade aumentada
• Ferramentas Sports Analysis Telestraion.
• Costura de vídeo de 4 k
• Soluções de sobreposição 2d e 3d

RT Software ryan.lester@rtsw.co.uk   www.rtsw.co.uk

A SGL é um provedor líder em soluções de gestão de arquivamento e armazenamento de conteúdo com 
mais de vinte anos de experiência nos setores da indústria de gestão de mídia e de conteúdo. Fornecemos 
sistemas de gestão de armazenamento de conteúdo de baixo custo com base em soluções abertas, 
escaláveis e confiáveis.  O sistema de gestão de armazenamento de conteúdo FlashNet da SGL fornece 
níveis de resiliência, flexibilidade e adaptabilidade incomparáveis. A arquitetura em cluster e a abordagem 
aberta do FlashNet fornecem soluções de negócios seguras e preparadas para o futuro que crescem com 
o cliente, independentemente do tamanho ou do ambiente. Apoiada por nossa rede consolidada de 
parceiros de hardware e de software, a SGL fornece soluções de arquivamento de vídeo adaptáveis e 
flexíveis nas quais as organizações de qualquer dimensão podem confiar.

SGL sales@sglbroadcast.com   www.sglbroadcast.com  

A plataforma mais avançada do mundo para análise e apresentação de esportes em tela de toque
•Inovação comprovada em campo   •Tecnologia premiada   •Expandindo as fronteiras da análise de transmissão   
•Faça a análise dos principais eventos esportivos onde a ação acontece: nas pistas, nos campos e nos percursos 
com a nossa tela de toque legível sob luz solar "Ultrabrite"   •Aproxime os fãs de esportes de TV da atmosfera do 
evento ao vivo   •Proporcione aos fãs de TV mais conhecimento e uma maior interação ao vivo com mais acesso 
aos seus heróis esportivos para analisarem seus desempenhos no vídeo com o comentarista na tela   •Saia dos 
espaços limitados do estúdio de apresentação e esteja entre a multidão e a ação para oferecer aos fãs de TV uma 
maior sensação de "estar lá" nos eventos esportivos ao vivo   •Plataforma de apresentação – Use-a como um 
núcleo de apresentação sem nenhum custo de estúdio de transmissão externo associado

SmartCart SVX gil.cowie@googlemail.com

Especialista em monitoramento de áudio, microfones com surround e processadores, sistemas de 
exibição inteligente, sistemas de controle de transmissão e ferramentas de gestão de energia, as soluções 
da TSL Products atendem e excedem os requisitos comerciais, técnicos e operacionais existentes nos 
fluxos de trabalho tradicionais e baseados em TI, ajudando seus clientes a reduzir custos, gerar receita e 
agilizar operações.
A TSL Products projeta, fabrica e comercializa uma variedade de soluções de hardware e de software que 
servem para simplificar.

TSL Products sales@tslproducts.com   www.tslproducts.com

Cada vez mais vídeos, dados e voz serão transmitidos por IP em 2016 do que nunca antes na história. 
Essa demanda impulsionada pelos clientes apresenta vários novos desafios para emissoras, com requisitos que 
muitas vezes excedem a infraestrutura e a capacidade de largura de banda existentes.  A Vocality tem trabalhado 
com várias emissoras com base no mundo todo, fornecendo comunicação clara, otimizada e sem oscilação entre 
o local da difusão e a sala de controle.  A Vocality tem sido o parceiro mais procurado de comunicação de difusão 
móvel por mais de vinte anos e está expondo pela primeira vez este ano na SET. Destacando nosso crescimento 
na América Latina, a Vocality tem várias demonstrações e vários produtos para compartilhar, incluindo:  • OPUS: 
nosso software de otimização virtualizado com base em Linux.  • Retransmissores de rádio BASICS: nosso 
RaRadio over IP (RoIP) push-to-talk • Fusão ELITE: nosso kit de comunicação móvel para equipes pequenas para 
redes de satélite, sem fio e de celular.

Vocality International sales-americas@vocality.com   www.vocality.com
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A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação 
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET)  
dirigida aos profissionais que trabalham em redes co-
merciais, educativas e públicas de rádio e televisão, 
estúdios de gravação, universidades, produtoras de 
vídeo, escolas técnicas, centros de pesquisas e agên-
cias de publicidade.
A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente. 
Os artigos técnicos e de opinião assinados nesta edi-
ção não traduzem necessariamente a visão da SET, 
sendo responsabilidade dos autores.
Sua publicação obedece ao propósito de estimular o 
intercâmbio da engenharia e de refletir diversas ten-
dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

Q uando há dois anos decidimos mudar o rumo da 
maior exposição de broadcast da América Latina, 
assumindo o compromisso de organizar o SET 

EXPO e o Congresso SET individualmente, a direção da 
SET definiu como principal objetivo, melhorar as condi-
ções e crescer. Hoje, em agosto de 2015, temos a certeza 
que vamos pelo bom caminho.
Em 2014 fizemos uma exposição com um pouco mais 
de 15 mil quadrados de superfície no Pavilhão Azul do 
Expo Center Norte, nesta edição, superamos os 20 mil 
no Pavilhão Vermelho, e continuamos crescendo, porque 
esperamos que a próxima edição ainda seja maior.
Este ano o SET EXPO contará com a presença de equi-
pamentos e soluções de mais de 400 marcas vindas dos 
cinco continentes o que demonstra a força da indústria 
broadcast brasileira e latino-americana, um mercado ao 
que apostamos não só por considerá-lo estratégico devi-
do a sua proximidade física, senão também pelo cresci-
mento que tem tido nos últimos anos.
No ano passado realizamos um excelente Congresso SET, 
tivemos salas lotadas e mais de 1500 assistentes. Este 
ano apostamos a um Congresso com mais dias, come-
çaremos no domingo 23 e teremos sessões até a quin-
ta-feira, 27 de agosto. Nele, profissionais, engenheiros, 
executivos, e intelectuais dos quatro cantos do mundo 
debaterão o futuro da TV aberta, o desligamento ana-
lógico que começará em abril de 2016, os avanços da 
UHDTV, a migração do AM para FM, as mídias digitais e 
de convergência, entre muitos outros temas.
O congresso, na sua 27º edição, é um reflexo claro desse 
crescimento, do desafio constante da SET de trazer ao 

Brasil o que há de melhor na indústria para dessa forma 
capacitar aos nossos associados e profissionais.
Nesta edição especial da Revista da SET, realizada para 
os visitantes do SET EXPO, avançamos com algumas das 
principais novidades que as empresas expositoras mos-
trarão aos mais de 15 mil visitantes esperados. Entrega-
mos um exaustivo resumo do SET Nordeste 2015, pela 
primeira vez realizado em Fortaleza, Ceará.
Ainda, uma reportagem exclusiva sobre o processo de 
digitalização da TV Cultura de São Paulo e o trabalho 
da emissora em prol da preservação de um acervo de 
mais de quatro décadas de existência. Em uma entrevista 
exclusiva com Saleha Williams, relações públicas do NAB 
Show, mostramos alguns detalhes da parceria da SET com 
sua par norte-americana.
Na última parte da seção “O olhar dos especialistas da SET” 
na NAB 2015, um artigo de Rodrigo Arnaut tenta analisar 
onde está a TV; e outro de Carlos Rodrigues Junior trabalha 
os drones e as suas diferentes narrativas na era digital. 
Finalmente, os alunos do ProEx analisam a migração da 
rádio AM para FM mediante o estudo de caso da Rádio 
Auriverde de Baurú, interior de São Paulo. Regina Diniz 
mostra as novas formas de aferir audiências na TV Digital, 
e o Grupo Era Transmídia se debruça sobre o ciber-water-
cooler e a volta a TV com hora marcada.

Boa Leitura. 
Excelente feira e congresso para todos!

Olímpio José Franco 
Presidente da SET
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SET e W3C assinam convênio para fortalecer 
radiodifusão brasileira

Autorizada operação de mais 316 retransmissoras

C
om trabalhos complementa-
res e objetivos comuns, a SET 
e o W3C/MIT – consórcio in-
ternacional que trabalha para 

desenvolver os padrões da web – as-
sinaram um convênio de cooperação 
para fortalecer a radiodifusão brasi-
leira. A primeira repercussão prática 
da parceria poderá ser vista no SET 
EXPO 2015 no qual haverá um deba-
te sobre web e TV com participação 
de membros do W3C.
A entidade dedica-se à implemen-

tação de ações voltadas ao setor de 
Broadcast no ecossistema web; a 
SET é uma associação técnico-cien-
tífica formada por profissionais e 
empresas, sendo um polo de difusão 
de conhecimentos nos campos da 
televisão, rádio, telecomunicações, 
internet, cinema e novas mídias. 
“É importante trazer o debate so-

bre os padrões da Internet — como 
HTML 5.1 e Web TV –, para o SET 
EXPO, pois assim poderemos criar 

oportunidade de integração entre as 
novas mídias e a TV”, diz Rodrigo 
Arnaut, presidente da EraTransmidia 
e vice-diretor de TV por Assinatura e 
Novas Mídias da SET.
Para o W3C, o acordo é uma ma-

neira de se inserir mais profunda-
mente no País. “Temos como prin-
cipal objetivo nesta parceria com a 
SET estabelecer um canal sólido de 
relacionamento com o setor de TV e 
broadcast no Brasil, expandindo o 
debate global sobre padronizações 
da web às principais empresas brasi-
leiras”, disse Alexandre Furtado, bu-

siness development leader do W3C. 
Dessa forma, defende Furtado, será 
possível acrescentar novas mídias e 
tecnologias à TV Digital. “Esperamos, 
juntos, dar um passo importante 
para o desenvolvimento tecnológico 
e o futuro da televisão no Brasil e no 
mundo.”
O W3C/MIT (World Wide Web Con-

sortium) é uma comunidade inter-
nacional fundada por Tim Berners-
Lee, inventor da WWW. Atualmente 
tem sua sede dentro do Instituto  
de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT). Conta com 385 membros entre 
empresas, órgãos governamentais, 
universidades e organizações inde-
pendentes, atua criando padrões 
de protocolos de internet como o 
HTML5. Entre as diversas empresas 
globais filiadas ao W3C estão NAB, 
BBC, NHK, NTT, Bloomberg, Netflix, 
Apple, Facebook, Google, Intel, Dolby 
Labs, Twitter, Disney, AT&T, Telefôni-
ca e Comcast. n

O
Ministério das Comunicações autorizou o funcionamento de 
mais 316 retransmissoras de TV (RTVs) nos estados de Alagoas, 
Paraíba, Paraná, Minas Gerais e Sergipe. Iniciativa faz parte 
da força-tarefa para regularizar a situação das emissoras que 

funcionam sem autorização. As estações deverão começar a operar no 
prazo de até 12 meses.
Com as autorizações, o MiniCom quer regularizar a situação de emisso-

ras que funcionam sem autorização, sanando pendências na documenta-
ção e dando oportunidade para novos interessados em prestar o serviço.
A ação, instituída pela portaria nº 282, de 25 de setembro de 2013, 

integra o acordo de cooperação celebrado entre o MiniCom e a Anatel, 
em novembro de 2012, com o intuito de garantir à população o acesso 
à programação transmitida pelo serviço de RTV, além de estabelecer 
parâmetros para a fiscalização do setor.
Até agora, a iniciativa já autorizou 1.800 retransmissoras de TV em todo 

o território nacional, das quais, 694 em Minas Gerais; 450 no Paraná; 
400 na Bahia; 140 em Sergipe; 88 em Alagoas; e 28 na Paraíba. n

Primeiro fruto da parceria será apresentado durante o SET EXPO, 
com uma discussão sobre as conexões entre web e TV
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SET International Journal of Broadcast  
Engineering, nova publicação científica da SET

A
Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão 
(SET) anuncia o lança-
mento de um periódico 

acadêmico internacional voltado 
para profissionais, pesquisadores 
e estudantes do setor de enge-
nharia de radiodifusão. Trata-se 
do SET International Journal of 
Broadcast Engineering. 
O lançamento oficial da nova 

revista científica ocorrerá duran-
te o SET EXPO 2015. Esta revista 
acadêmica e científica chega em 
formato online e terá periodicida-
de anual. A publicação tem como 
editor-chefe o Professor Dr. Yuzo 
Iano, do Departamento de Enge-
nharia Elétrica e Computação da 
UNICAMP, em Campinas. 
De acordo com José Frederico 

Rehme, diretor do Comitê de En-
sino da SET, “o objetivo é oferecer 
um importante meio de comunica-
ção para a comunidade acadêmica, 
científica e profissional no sentido 
de obter visibilidade internacional 
ao conteúdo especializado sobre o 
setor”.

Além da participação do professor 
Iano, a publicação conta também com 
um conselho editorial internacional 
formado pelos seguintes acadêmicos: 
Prof. Dr. Yiyan Wu (Communications 
Research Center – Canada, Ottawa/
Ontario); Prof. Dr. Oge Marques (Flo-

rida Atlantic University – USA, Boca 
Raton/Florida); Prof. Dr. Manuel Velez 
(University of the Basque Country – 
Spain, Bilbao/Biscay);  Prof. Dr. Mar-
celo Knörich Zuffo (Universidade de 
São Paulo – Brasil, São Paulo/SP); 
Prof. Dr. Gunnar Bedicks (Universida-
de Presbiteriano Mackenzie – Brasil, 
São Paulo/SP); Prof. Dr. Cristiano 
Akamine (Universidade Presbiteriano 
Mackenzie – Brasil, São Paulo/SP); 
Prof. Dr. Guido Lemos (Universida-
de Federal da Paraíba – Brasil, João 
Pessoa/PB); Prof. Dr. Valdecir Becker 
(Universidade Federal da Paraíba 
– Brasil, João Pessoa/PB); Prof. Dr. 
Luís Geraldo Pedroso Meloni (Uni-
versidade Estadual de Campinas 
– Brasil, Campinas/SP); Prof. Dr. 
Alexandre de Almeida Prado Pohl 
(Universidade Federal de Tecnologia 
do Paraná – Brasil, Curitiba/PR); e o 

Prof. Dr. Flavio Ferreira Lima (Ministé-
rio das Comunicações e Universidade 
de Brasília – Brasil, Brasília/DF).
A publicação online é redigida em 

inglês e tem acesso gratuito por 
meio da homepage da SET: http://
set.org.br/ijbe/ n
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As melhores novidades 
da indústria no

Prévia SET EXPO 2015

por Redação

Nesta edição da Revista  
da SET, mostramos algumas 
das principais novidades  
que serão apresentadas  
no SET EXPO 2015, que  
terá mais de 400 marcas  
expositoras brasileiras e  
internacionais exibindo seus  
desenvolvimentos e produtos 
para a indústria broadcast 
latino-americana.  
Com quase três décadas  
da história, a exposição  

continua ganhando maturidade e importância internacional e,  
por isso, nos últimos anos as empresas começaram a fazer  
lançamentos mundiais de produtos durante a feira

O
SET EXPO 2015, o maior 
evento de negócios e de 
tecnologia para broadcast 
e novas mídias da Améri-

ca Latina, se realizará entre os dias  
23 e 27 de agosto, no Pavilhão Ver-
melho, do Expo Center Norte, em São 
Paulo. Além da feira com expositores 
nacionais e internacionais, o evento 
contempla a 27ª edição do Congres-
so SET, realizado pela Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão 
(SET).
Assim, o Congresso SET decorrerá 

da manhã de 23 até o almoço de 
quinta-feira, 27 somando um dia de 
Congresso, alcançando 5 dias. A feira 
será realizada de terça-feira, 25 de 
agosto até quinta-feira, 27 de agos-
to. Este ano, o SET EXPO, Feira de 
Equipamentos, Tecnologia e Serviços 
aplicados aos Mercados de Broad-
casting, Telecomunicações e Mídias 

Convergentes espera um público de 
mais de 15 mil visitantes entre pro-
fissionais, empresários e executivos 
do mercado de produção e distri-
buição de conteúdo eletrônico de 
multimídia, incluindo TV aberta e por 
assinatura, rádio, internet, indústria, 
produção e telecomunicações.
Mais de 200 expositores, represen-

tando mais de 400 marcas nacio-
nais e internacionais vindos de pa-
íses como Estados Unidos, Canadá,  
Israel, Coréia, Itália, Espanha, Chile, 
e muitos outros estarão presentes 
na edição 2015. Ainda a exposição 
contará com pavilhões internacionais 
do Reino Unido, Alemanha, Japão,  
Argentina e Escandinávia.
“A importância do SET EXPO se dá 

pela capacidade do evento de agre-
gar os principais interesses de toda 
a cadeia do broadcast. A Feira e o 
Congresso apresentam oportunida-

des de intercâmbio entre os profis-
sionais que fazem parte do setor e 
criam possibilidades de realização de 
negócios no Brasil, na América Latina 
e no mundo”, explica Olímpio Franco, 
presidente da SET.
Uma das principais novidades do 

SET EXPO 2015 serão os Pavilhões 
do Rádio e de Universidades e Ins-
titutos, que ocuparão uma área de 
437m2, o Pavilhão das Universidades 
e Institutos, professores e estudan-
tes de diversas instituições de ensi-
no poderão se relacionar com os de-
mais expositores da feira SET EXPO e 
com o público em geral, apresentan-
do seus trabalhos e pesquisas. Por 
outro lado, o espaço permitirá aos 
estudantes a troca de experiências 
com profissionais do mercado. Des-
ta maneira, a SET pretende colaborar 
com ampliação do diálogo entre a 
academia e o broadcast. n



Prévia SET EXPO 2015

10   REVISTA DA SET|Especial SET EXPO 2015

As melhores novidades 
da indústria no

Prévia SET EXPO 2015

por Redação

Nesta edição da Revista  
da SET, mostramos algumas 
das principais novidades  
que serão apresentadas  
no SET EXPO 2015, que  
terá mais de 400 marcas  
expositoras brasileiras e  
internacionais exibindo seus  
desenvolvimentos e produtos 
para a indústria broadcast 
latino-americana.  
Com quase três décadas  
da história, a exposição  

continua ganhando maturidade e importância internacional e,  
por isso, nos últimos anos as empresas começaram a fazer  
lançamentos mundiais de produtos durante a feira

O
SET EXPO 2015, o maior 
evento de negócios e de 
tecnologia para broadcast 
e novas mídias da Améri-

ca Latina, se realizará entre os dias  
23 e 27 de agosto, no Pavilhão Ver-
melho, do Expo Center Norte, em São 
Paulo. Além da feira com expositores 
nacionais e internacionais, o evento 
contempla a 27ª edição do Congres-
so SET, realizado pela Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão 
(SET).
Assim, o Congresso SET decorrerá 

da manhã de 23 até o almoço de 
quinta-feira, 27 somando um dia de 
Congresso, alcançando 5 dias. A feira 
será realizada de terça-feira, 25 de 
agosto até quinta-feira, 27 de agos-
to. Este ano, o SET EXPO, Feira de 
Equipamentos, Tecnologia e Serviços 
aplicados aos Mercados de Broad-
casting, Telecomunicações e Mídias 

Convergentes espera um público de 
mais de 15 mil visitantes entre pro-
fissionais, empresários e executivos 
do mercado de produção e distri-
buição de conteúdo eletrônico de 
multimídia, incluindo TV aberta e por 
assinatura, rádio, internet, indústria, 
produção e telecomunicações.
Mais de 200 expositores, represen-

tando mais de 400 marcas nacio-
nais e internacionais vindos de pa-
íses como Estados Unidos, Canadá,  
Israel, Coréia, Itália, Espanha, Chile, 
e muitos outros estarão presentes 
na edição 2015. Ainda a exposição 
contará com pavilhões internacionais 
do Reino Unido, Alemanha, Japão,  
Argentina e Escandinávia.
“A importância do SET EXPO se dá 

pela capacidade do evento de agre-
gar os principais interesses de toda 
a cadeia do broadcast. A Feira e o 
Congresso apresentam oportunida-

des de intercâmbio entre os profis-
sionais que fazem parte do setor e 
criam possibilidades de realização de 
negócios no Brasil, na América Latina 
e no mundo”, explica Olímpio Franco, 
presidente da SET.
Uma das principais novidades do 

SET EXPO 2015 serão os Pavilhões 
do Rádio e de Universidades e Ins-
titutos, que ocuparão uma área de 
437m2, o Pavilhão das Universidades 
e Institutos, professores e estudan-
tes de diversas instituições de ensi-
no poderão se relacionar com os de-
mais expositores da feira SET EXPO e 
com o público em geral, apresentan-
do seus trabalhos e pesquisas. Por 
outro lado, o espaço permitirá aos 
estudantes a troca de experiências 
com profissionais do mercado. Des-
ta maneira, a SET pretende colaborar 
com ampliação do diálogo entre a 
academia e o broadcast. n



Prévia SET EXPO 2015
Te

cs
ys

 d
o 

Br
as

il empresa de São José dos Campos, interior de São 
Paulo apresentará no SET EXPO una nova linha 
de transmissores digitais ISDBT de Baixa Potência 

(75W, 150, 250W). Esse lançamento é fruto de uma join-
venture com a TRedess, anunciado durante a última NAB, 
onde todos os equipamentos serão fabricados no Brasil 
com a qualidade tradicional do suporte local da Tecsys.
A empresa apresentará também Gap Fillers (1 a 50 

watts), e módulos de redundância 4+1 e 8+2. Ainda, 
o TS 9090 VOM, é um produto “stand alone” para 
inserção de texto e imagens em sobreposição ao vídeo 
de entrada, com funções de gerenciamento e automa-
tização de exibição.

E por fim, a nova linha de IRD´s TS 8300 XS, dotada 
com 4 CAM´s (capaz de descramblar até 10 serviços 
por CAM), 4 tuners (podendo intercalar ISDBT e DVBS/
S2), com 4 streams IP (Multicast, Unicast, UDP) e 4 
Mux internos, capazes de fazer 44 serviços com uma 
taxa total de até 200 Mbps. Com suporte SNMP e WEB 
Interface intuitiva. n

A

TQ
TV

D ATQTVD participará pelo oitavo ano consecutivo 
no SET EXPO 2015 onde apresentará seus prin-
cipais produtos voltados para radiodifusores e 

fabricantes de equipamentos. O destaque esse ano será 
a demonstração do ASTROTV+ em várias plataformas.
Entre as principais características do AstroTV+ (Plus) 

destaque para a evolução do AstroTV, middleware Gin-
ga líder de mercado adotado pelos principais fabrican-
tes de TV e set-top boxes e presente em mais de 15 
milhões de aparelhos no Brasil e na América Latina.
Além do suporte à interatividade Ginga, essa nova 

versão une a experiência de se assistir televisão aber-
ta (conteúdo linear) e a WebTV (VoD), permitindo o 

acesso a canais de vídeo via Internet igual ao acesso a 
canais de TV Digital. A solução oferece ainda recursos 
de Segunda Tela (Integra tablets /smartphones); OTT; 
PushVoD; loja de aplicativos; browser HTML5; compa-
tibilidade com TVs de tubo (4:3), full HD e 4K (UHD).
O projeto Brasil 4D também será demonstrado na 

feira. Idealizado pela Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), o Brasil 4D reúne, com a utilização da tecnolo-
gia Ginga, as principais diretrizes de políticas públi-
cas de governo para as esferas federal, estadual, e 
municipal, convertendo-as em conteúdos audiovisuais 
e aplicativos que permitem o acesso do cidadão às 
informações acerca dos serviços disponibilizados. n

Conversor de mídia 
digital TS 8300
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NOVO SWITCHER 6 M/E*  HANABI HVS-2000
A nova Hanabi HVS-2000 é a nova sensação do nosso mercado de switchers de 

produção de vídeo. Oferecendo 2 tradicionais M/E e 4 MELiteTM M/Es, este 

switcher de porte médio é muito mais poderoso do que seu custo.Com sua 

arquitetura única e capacidade de controle, é perfeito para uma variedade de 

aplicações.

  • Efeitos de transição Up stream

  • Efeitos de transição Down Stream

  • Além dos recursos de um switcher de 6 M/E* para controle de múltiplas telas em 

palcos, igrejas, estádios, etc… Cada tela com efeito mix, wipes, keys and DVE 

inclusive com visualização de preview.

Nosso novo Switcher Hanabi oferece aos usuários alta qualidade, operação 

simples e intuitiva e uma �exibilidade incrível. 

■ *Capacidade de 6 M/E: 2 M/E + UNIQUE 4 MELiteTM com FLEXaKEYTM

■ 24 in/18 out standart (Incluso 2 HDMI). Podendo chegar até 48 in/18 out ou 40 in/22 

out (opcional)

■ 6 slots de expansão: Placas da HVS100 podem ser instaladas

■ Saídas PGM, PVW e 2 Clean por M/E

■ Multi formato: HD/SD/HDMI/Analógico/VGA (Opcional)

■ Suporta 3G/4K (S/W opcional)

■ 4x Keyers por M/E, e 4x FLEXaKEYsTM (atribuído para M/E ou AUX)

Até 6 Keyers no M/E1, até 8 Keyers no M/E2 e até 4 Keyers no AUX quando atribuído

■ 8x 2.5D DVE + 4x Opcional 3D DVE

■ 18 saídas auxiliares (2 HDMI, 12 HD-SDI, 8 AUX transition, 6 MELiteTM function)

■ Painel de controle com botões coloridos RGB e tela touch de 7 polegadas

■ 4 Mult Viewers sendo 2 standart (até 64 janelas)

■ Todas entradas possuem FS com captura e gravação de imagens em Still

■ 4 Still/Clip media player. 4 canais de gravação de imagens de até 900 

frames/30 segundos

■ Todos M/Es possuem Chroma Keys

■ Operação simples com Midas TouchTM: ONStageTM em modo 

palco com múltiplas telas

■ Correção de cor na entrada, na saída e aplicação 

para patchs (opcional)

FOR-A for a 4K Future

www.for-a.com
� Head Of�ce (Japan)  Tel: +81 (0)3-3446-3936
� USA Western (CA) Tel: +1 714-894-3311
� USA Eastern & Midwest (NJ) Tel: +1 201-944-1120
� USA Southern (FL) Tel: +1 305-931-1700
� Latin America & Caribbean (FL) Tel: +1 305-931-1700
� Brazil (Sao Paulo) Tel: +55 11-9-9913-3751
� Canada (Toronto) Tel: +1 416-977-0343
� Europe (Milan) Tel: +39 039-879-778
� UK (London) Tel: +44 (0)20-3044-2935
� Italy (Milan) Tel: +39 039-881-086/103
� Middle East-Africa (Dubai) Tel: +971 (0)4-551-5830
� Korea (Seoul) Tel: +82 (0)2-2637-0761
� China (Beijing) Tel: +86 (0)10-8721-6023
� India (Mumbai) Tel: +91 22-2405-1258
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Pinnacle Broadcast apresenta as novidades e evo-
lução de suas marcas no SET Expo 2015. Distri-
buidora das marcas NewTek, Blackmagic Design, 

AJA Video Systems, MEDIA5, E-Image e Miller, a empre-
sa estará presente com dois estandes para apresen-
tar todas as novidades e evoluções das conceituadas 
marcas mundiais.
Blackmagic URSA Mini, com o título de câmera Super 

35 mais leve do mundo, a URSA Mini chega em duas 
versões, 4K e 4.6K com dois tipos de encaixe cada, EF 
e PL. A versão top de linha se destaca pelo seu sensor 
de imagem 4.6K, obturador rolling shutter ou global 
comutável, até 15 stops de dynamic range, um largo 
visor de cinco polegadas e gravadores dual RAW e 
Apple ProRes.
3Play Mini. A mais nova “caixa” da NewTek mostra 

poderio e desenvoltura para qualquer tipo de produ-
ção. O 3Play Mini cabe numa mochila, pode ser confi-
gurado em minutos e entrega todas as ferramentas 
necessárias para criar conteúdos de qualidade 
e engajar a audiência. A capacidade de replay 
instantâneo do equipamento, entrega uma su-
per-resolução em replays em câmera lenta além 
de gráficos personalizáveis, scoreboard feeds e 

muito mais. É possível também gravar a ação e com-
partilhar clipes diretamente para as mídias sociais e 
manter os fãs e telespectadores envolvidos, com isso, 
a produção aumenta o valor da marca, levando ao 
público uma apresentação profissional com caracterís-
ticas únicas. n

No estande da empresa, luminárias que chegam 
agora ao Brasil dividem espaço com linhas clás-
sicas, formando o set ideal de iluminação para 

estúdios e externas. Os visitantes poderão ter contato 
com produtos da ETC, como os ColorSource Spot e 
PAR e o adaptador Source Four LED Fresnel. Ainda na 

linha LED, estarão presentes as luminárias Source Four 
LED series 2 Lustr, Daylight HD e Tungsten HD; o adap-
tador Source Four LED CYC; a linha Desire e o Source 
Four Mini LED. Os elipsoidais Source Four montados 
no Brasil pela TELEM também estarão à disposição, 
bem como as mesas Gio e Cobalt e o software de con-

trole de iluminação ETCnomad.
Pela Dedolight, a novidade é 

o Ledrama, um painel de LED 
de alto rendimento projetado 
especialmente para estúdios.  
O estande também terá a famí-
lia DLED – com os modelos 2.1, 
4.1, 9.1 e 12.1, nas versões bico-
lor e daylight –, além das linhas 
clássica, com fresneis de 150W, 
e Panaura.
Por meio da Hollywood Store, 

que estará no estande junta-
mente com a TELEM, os visitan-
tes também terão acesso a uma 
variada linha de luminárias, 
acessórios e cases para produ-
ções audiovisuais. n

3Play Mini
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Aempresa pernambucana apresentará no SET 
EXPO 2015 a versão 1.3 do software Alfred, com 
novidades como o módulo de pesquisas refina-

das, a janela de transcodificação, compatibilidade com 
bibliotecas e robóticas LTO, com o padrão de mídia 
óptica Sony ODA e com discos ópticos Blu-Ray.
Em uma parceria inédita com a Panasonic Brasil, a 

Alfred participará do estande da Panasonic no evento, 
onde será apresentada uma solução de workflow para 
o padrão Panasonic P2 com o uso de storages e ser-

vidores Alfred, capaz de ir do ingest de cartões P2 ao 
arquivamento usando a nova robótica em mídia ótica 
da Panasonic.
O Alfred é um NAS com até 64TB de capacidade. 

Inteligente porque inclui leitores de cartões multifor-
matos para ingest de material bruto e unidades para 
arquivamento em mídias profissionais, como Blu-Ray, 
RDX, LTO e ODA. Ou seja, não é necessário ficar adi-
cionando novos Alfreds toda vez que sua capacidade 
chega ao limite. n

Aintegradora brasileira levará ao SET EXPO 2015, 
soluções em 4K, IP e Cloud e mostrará os be-
nefícios da convergência do ambiente broadcast 

tradicional com TI e terão a disposição a demonstra-
ção de um leque de soluções para otimizar cada etapa 
dos seus fluxos de trabalho, com o objetivo de tor-
ná-los mais flexíveis, rápidos e menos complexos: da 
captação a monetização do conteúdo.
Ainda com base nas necessidades de mercado ofe-

recerá soluções que auxiliam na redução de custos 
operacionais de forma a viabilizar a continuidade no 
investimento na modernização. Será demonstrada 
também a integração da solução de armazenamento 
tapeless Quantum com sistemas de mercado como 
AVID, através de um lançamento da Telestream, assim 
como; entre Grass Valley e Quantum e Grass Valley e 
Cisco, que compõem a lista dos principais parceiros 
da empresa.
Dentre todos os workflows que serão apresentados, 

os principais que o público pode esperar estão volta-
dos ao MAM, que apresenta uma grande integração 
com toda a linha de equipamentos para produção e 

pós-produção de conteúdo e armazenamento disponí-
vel no mercado.
A empresa, terá ainda uma demonstração da solução 

de playout da Grass Valley para empresas que estão 
buscando modernização e criação de novas estações 
com infraestrutura atualizada com as soluções iTX, 
Stratus GV e servidores K2, que garantem através de 
seus algoritmos de qualidade de serviço. n
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CO
N empresa apresentará uma 

solução inovadora e iné-
dita no Brasil, composta 

por um sistema de lançamento 
e rebobinador de cabos ópticos, 
acoplado com caixas de distri-
buição com capacidade para até 
24 canais de transmissão de informações e de energia 
elétrica, acompanhados por aparelhos de limpeza es-
pecíficos para estes produtos. 
Os produtos da linha CDplus podem ser utilizados, 

tanto para ambientes internos quanto externos, a 
distribuição de cabos ópticos a partir de um único 
ponto. O modelo PowerdCDplus além de possuir as 
características do CDplus, possibilita a transmissão de 
informações e de energia elétrica simultaneamente por 
meio de cabos e conectores híbridos otimizando os 

espaços e os ambientes. Esta 
nova solução garante seguran-
ça e qualidade às transmissões, 
por serem produtos IP67, ou 
seja, produtos com Índice de 
Proteção 67, a prova de poeira 
e água.

Outros aspectos relevantes da solução integrada  
Iscon são a economia e a praticidade já que foi pro-
jetada com o objetivo de aumentar significativamente 
a perspectiva de vida útil de todos os seus compo-
nentes, que são de fácil manuseio e menos sensíveis, 
o que reduz a necessidade de reparos em cabos e 
conectores, além de fazer com que o operador ou o 
instalador tenha uma maior facilidade no desempenho 
de sua tarefa, reduzindo o tempo de execução de suas 
atividades. n

Ei
TV

reviravolta da interatividade na TV brasileira 
será exibida em primeira mão no SET EXPO 2015.  
A “caixa” receptora (set-top box) com as novas 

especificações exigidas pelo Governo – com o Ginga 
C – com capacidade de interatividade plena via TV, vai 
ser apresentada ao mercado pela EiTV durante a feira. 
A TV agora vai ter a capacidade de “ouvir” o telespec-
tador. Profissionais da mídia vão poder experimentar o 

sistema, fazendo simulações, interagindo com uma TV 
no estande da marca.
A EiTV saiu na frente neste lançamento porque teve 

uma visão tecnológica privilegiada. Cerca de 2 anos 
antes da especificação do Fórum SBTVD, a EiTV co-
meçou a projetar uma caixa que pudesse integrar as 
principais funcionalidades da TV no estágio atual. E a 
configuração do equipamento foi muito semelhante ao 

estabelecido pelo Governo 
Federal há cerca de 3 me-
ses. Destaque para o fato de 
que o Governo não definiu 
unilateralmente a configura-
ção. Simplesmente exigiu as 
funcionalidades que a caixa 
deveria ter e especialistas da 
indústria, das emissoras, da 
academia, chegaram à con-
figuração ideal. Ela é muito 
semelhante ao que já tinha 
sido definido pela equipe de 
engenharia da EiTV.
Ainda apresentará novida-

des para serviços de “digital 
signage”. A empresa desen-
volveu sistemas com base 
em um dongle de alta per-
formance, que pode reduzir 
sensivelmente os custos de 
implantação e gestão des-
ses serviços, com ganhos de 
qualidade. n

A

A
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S Radio Frequency Systems (RFS) apresentará a antena STA (Supertur-
nstile Antenna), de banda larga, ideal para sistemas UHF por cobrir 
todas as freqüências. O design ultra fino possibilita uma grande 

redução na carga de vento e no peso, o que garante enorme flexibilidade 
aos broadcasters, especialmente quando é necessário 
instalar novas antenas em torres existentes.
A série de antenas LPR, do tipo slot, será representada 

pela LPR4SK, uma antena UHF voltada para aplicações 
de baixo custo. Desenvolvida para fornecer excelente de-
sempenho com polarização horizontal nas faixas entre 
470 e 806 MHz, é uma solução com previsão de deman-
da bastante elevada em países onde a implementação 
de sistemas de TV Digital está começando a atingir mu-
nicípios de menor porte, como é o caso do Brasil.
A tecnologia inovadora de filtros faz parte da expertise 

da RFS ao longo dos anos. Sucesso global, os filtros da família PeakPower+, 
que suportam potências de 10 Watts a 10 KWatts e os mais altos níveis 
de picos de tensão entre os produtos disponíveis no mercado atualmente, 
podem ser facilmente sintonizados na banda UHF para qualquer canal e 
tecnologia, sendo possível atingir a máscara crítica com modelos de 6 pó-
los ao invés dos produtos tradicionais de 8 pólos. De dimensão reduzida e 
custo mais baixo, serão expostos no estande da RFS em diversos modelos 
e tamanhos. n

A

Em parceria com a Seal Broadcast, EditShare apre-
sentará no SET EXPO 2015 as suas novas soluções 
de gerenciamento de mídia desde o ingest até o 

armazenamento e arquivo. Entre os destaques está o 
EditShare XStream, a linha principal de produtos de 
armazenamento compartilhado que oferece integração 
entre o gerenciador de mídia EditShare Flow e o sis-
tema de arquivo, EditShare Ark. Além de apresentar 
demonstrações ao vivo em seu estande, a EditShare, 
também apresentará seu novo produto, XStream EFS, 
um sistema inovador de armazenamento de escalabili-
dade horizontal, que une o armazenamento de classe 
empresarial com o sistema de arquivos distribuídos 
e o gerenciamento de mídia avançado.

XStream EFS é o desenvolvimento mais recente da 
companhia, oferecendo alto desempenho e resiliência 
para fluxos de trabalho em tempo real. Sendo um siste-
ma de armazenamento compartilhado escalável, é uma 
plataforma de armazenamento aberta com recursos in-
teligentes de colaboração, como o compartilhamento 
de projetos; em conjunto com desempenho rápido, e 
vários níveis de escalabilidade e redundância. O siste-
ma de armazenamento em camadas se completa com 
as soluções de arquivo nearline e offline EditShare Ark 
Disk e EditShare Ark Tape. n
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 Foccus Digital especialista em integração de 
sistemas, planejamento de projetos, demons-
trará soluções para TV Digital, Rádio, Telecomu-

nicações, e Novas Mídias.
Nesta ocasião os produtos apresentados serão da 

linha Aviat Networks, com uma unidade interna (IDU) 

Aviat modelo GE3 e CTR para soluções de até 500 Mbi-
t/s de capacidade de trafego; unidade externa (ODU) 
Aviat modelo 600 para freqüências de 6 até 23Ghz. 
Unidade acoplada da série WTM para freqüências de 
70/80Ghz e capacidade de trafego acima de 1 Gbit/s; 
antenas de 0,6 a 2,4 metros de diâmetro e acessórios.

O Soliton, smart-telecaster Zao, que se-
gundo os representantes da Foccus, é pri-
meiro codificador do mundo que oferece 
padrão de compressão de vídeo H.265/
HEVC. O H.265 permite ao Smart-telecas-
ter Zao reduzir drasticamente o consumo 
de energia, proporcionando transmissão 
de vídeo/áudio estável, mesmo sobre re-
des móveis flutuantes. n

A

Li
ne

U
p LineUp, integradora e for-

necedora de soluções para 
o mercado brasileiro broa-

dcast, comemora três anos da fu-
são com a mexicana Comtelsat e 
apresenta um portfólio com mais 
de 40 empresas parceiras, de todo 
o mundo. 
“Com as últimas parcerias firma-

das, com o objetivo de oferecer 
o melhor em soluções na área de 
transmissão e contribuição, de fato, 

a LineUp se tornou uma empresa 
com capacidade em soluções en-
d-to-end (da recepção, captação/
produção à transmissão).” 
Dentre as novidades disponíveis 

para exposição no estande da 
LineUp, durante o SET EXPO 2015 
estarão estrategicamente posicio-
nados Snell/Quantel, Lawo, IHSE, 
Junger, Quintech, Aspera, Front 
Proch, Aveco, Traffic Sim, Advante-
ch, AEQ/KROMA e Axon. n
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Pelo 5º ano consecutivo, a Aspa Stagetec Brasil es-
tará presente no SET EXPO. Este ano serão apre-
sentadas as principais novidades da companhia, 

como a Delec Oratis Compact, a mais nova matriz digital 
de comunicação compacta, ideal para projetos de pe-
queno e médio porte que também pode ser conecta-
da aos demais painéis de comunicação da série Oratis, 
além de fornecer uma interface para o protocolo DANTE.
É o sistema ideal para as emissoras, pois além de 

seu tamanho reduzido, oferece uma máxima densida-
de de conexões. A configuração é realizada através do 
software de controle que pode ser instalado em qual-
quer computador padrão, mas que não é necessário 
para a operação do sistema.
O console de áudio digital Stagetec Crescendo, ideal 

para produções broadcast, com acesso direto aos pa-

râmetros do canal, surround 5.1, downmix, 300 canais 
de entrada e 128 buses de saída. 
O sistema de UP Mix Tool, ISOSTEM, a solução para 

tornar os sinais estéreo em surround Sound em tempo 
real, e o mais novo roteador de sinais de áudio com 
capacidade de 8K de sinais por Base Device, Stagetec 
NEXUS 8K. n

A
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Sony Brasil apresentará no SET EXPO 2015 so-
luções voltadas para a captação em 4K. Assim 
estarão disponíveis os seus equipamentos para 

produção de conteúdo em 4K ao vivo com destaque 
para a câmera PMW-F55 – 4K LIVE, mesmo sistema 
utilizado pela FIFA para a captação e transmissão de 
imagens em 4K, durante os três jogos da Copa do 
Mundo produzido com esta tecnologia. A câmera esta-
rá no estande exposta junto aos adaptadores CA4000 
e BPU-4000. 
Outro dos destaques será a HDC-4300, primeira câ-

mera do mundo a usar três sensores de 2/3 de polega-
das 4K. Ele suporta as mesmas lentes B4-mount, bem 
como os mesmos equipamentos para controle das 

principais câmaras da série HDC-2000 da Sony. Com 
isso o usuário tem a mesma flexibilidade e as mesmas 
configurações existentes intercambiáveis entre os sis-
temas HD e 4K.
Ainda solução Wireless para Camcorders. Um dos 

novos produtos que fazem parte desse fluxo de tra-
balho é a estação de rede PWS-100RX1, compatível 
com as filmadoras Sony XDCAM atualmente utilizados 
pelas emissoras de todo o mundo. O PWS-100RX1 vem 
com algoritmos originais Sony que ajustam automati-
camente larguras de banda e tamanhos de buffer para 
coincidir com as características da transmissão sem 
fio, tecnologia que ajuda a manter a integridade de 
vídeo e áudio durante as transmissões.

Por outro lado a câmera PXW-FS7 XDCAM possui um 
design de alça ergonômica para manuseio e opera-
ção fáceis, o que a torna ideal para operação por 
uma só pessoa em situações onde a extraordinária 
flexibilidade de seu sistema de lentes de montagem 

α e lentes intercambiáveis compatíveis po-
dem ser aplicadas em sua máxima poten-
cialidade. A PXW-FS7 possui sensor Exmor 
CMOS 4K de Super 35 mm e suporte para 
filmagens em 60p ou Full HD com altas 
taxas de quadros de até 180 fps (quadros 
por segundo). As opções de formatos de 
gravação incluem XAVC, que é compatível 

com gravação 4K 60p, Full HD 60p ou 4:2:2 
de 10 bits, assim como formato MPEG-2 HD 422 

utilizado por várias emissoras em todo o 
mundo. n
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co Um grupo de empresas de tecnologia de mídia 
britânicas farão parte do Pavilhão Britânico no 
SET EXPO 2015, com apoio do UK Trade & In-

vestment, patrocinadas pela techUK e gerenciadas 
pela Tradefair. 
Segundo a Tradefair, a Grã-Bretanha tem exercido um 

papel inovador em tecnologia de mídia e difusão nos 

últimos 100 anos. As empresas deste grupo refletem a 
ampla variedade de habilidades, tecnologias e produ-
tos necessários para atender aos atuais produtores de 
conteúdo, emissoras e provedores de serviços.
A entidade britânica afirma que o Brasil continua a ser 

um local importante para empresas britânicas estabe-
lecerem e firmarem vínculo com empresas de difusão 

e mídia no país. Estarão 
presentes as seguintes 
empresas: Adder Technol-
ogy Ltd, ETL Systems, No-
vella Satcoms Ltd; Object 
Matrix Ltd; Peak Commu-
nications Ltd; QLS Distri-
bution; RT Software; SGL; 
techUK, TSL Products; Vo-
cality International. n
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SET EXPO 2015

por Redação

O Congresso mais importante nas áreas de engenharia 
e novas mídias da América Latina reunirá em São  
Paulo especialistas dos Estados Unidos, Japão, Europa 
e América Latina, para debater e analisar a situação atual 
e as principais tendências em produção, transmissão, distribuição 
e contribuição de TV. A edição deste ano terá especial destaque 
para o desligamento analógico da TV e os temas relacionados 
com esta transição
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Congresso SET se realizará 
no centro de convenções 
do Expo Center Norte, na 
capital paulista do domingo 

23 a quinta-feira, 27 de agosto, reu-
nindo moderadores e palestrantes de 
referência no mercado e na acade-
mia, nacionais e internacionais. Ain-
da contará com a possibilidade de 
geração de conhecimento e de en-
contrar soluções nas diversas áreas 
de comunicação com as apresenta-
ções de cases dos painelistas.
A 27ª edição do mais importante 

Congresso de engenharia da América 
Latina trará auditórios simultâneos dis-
cutindo o presente e o futuro do setor, 
pela ótica da tecnologia, produção, 

transmissão, distribuição, serviços de 
suporte de rede e novas mídias. 
No Congresso serão apresentados 

cases de sucesso, implantados nas 
diversas áreas da comunicação e irão 
compartilhar o conhecimento com a 
apresentação das soluções encontra-
das em cada projeto.
Entre as principais paneis, destaque 

para as denominadas, Hot Sessions, 
sessões imperdíveis sobre os temas 
que mais impactam no mercado de 
radiodifusão atualmente. Assim, tere-
mos o painel “TV – Desafios na Mi-
gração da Analógica para a Digital” 
que se realizará na tarde do 25 de 
agosto. As emissoras de TV terão um 
cronograma desafiador nos próximos 

três anos, ao qual deve ser somada a 
necessidade da desocupação da faixa 
de 700 MHz para o serviço de 4G, o 
que gerará desafios relevantes para o 
atendimento do cronograma estipula-
do pelo Ministério das Comunicações.
O painel debaterá como foi a migra-

ção em outros países na visão do Re-
gulador. Quais os maiores desafios? 
A relevância da EAD no processo de 
migração para a desocupação dos ca-
nais. O desafio das empresas de TV 
e de outras entidades na migração. 
A visão da indústria de receptores e 
sua estratégia para os próximos anos.
Terá como palestrantes Rodrigo Zer-

bone, conselheiro da ANATEL e Presi-
dente do Gired; Emiliano José, secre-

Congresso SET debaterá 
o futuro da TV aberta



FORMATO SLIM
BPL200Z

Nova BPL200z com formato SLIM. Ideal para quem busca desempenho superior e alta 
tecnologia. Conheça esta e outras novidades MAXICOM e surpreenda-se com a única 
fabricante da baterias profissionais do Brasil.  
www.maxicom.com.br
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tário de Serviços de Comunicações 
do MiniCom; Antonio Carlos Martel-
letto, presidente da EAD; Raymundo 
Barros, diretor de Tecnologia Rede 
Globo; Roberto Franco, presidente 
Fórum de TV Digital; e Marcio Her-
man da Samsung.
Na tarde, Raymundo Barros (Rede 

Globo) modera a Hot Session:  
“UHDTV: Realidade e futuro” que 
abordará os principais desafios, apli-
cações e tendências na produção, 
distribuição e transmissão do UHDTV 
no mercado global e brasileiro, além 
dos aspectos regulatórios relativos 
ao espectro da radiodifusão.
Participarão; Kohei Nakae (NHK); 

David Wood (EBU - European Broa-
dcasting Union), e Dazhi He (NERC-
DTV). Nela se apresentarão os atuais 
avanços do UHDTV na China, incluin-
do principalmente a pesquisa técnica 
de UHDTV e desenvolvimentos rela-
cionados a cadeia industrial de UHD-
TV. Ainda, se analisará o plano futuro 
de UHDTV na China, introduzindo o 
estudo comercial para UHDTV em 
Xangai para tentar encontrar alguma 
forma de cooperação futura com a 
América Latina.

Na manhã de dia 26 de agosto, Li-
liana Nakonechnyj (SET) moderará a 
Hot Session: “Futuro do Espectro”.  
O consumo crescente da internet, 
em todo o tempo e lugar, impulsio-
na novas tecnologias de banda larga 
móvel, com demandas crescentes de 
espectro. No mundo inteiro, as fai-
xas de frequência ocupadas pela TV 
aberta são as mais cobiçadas. Uma 
nova rodada crucial de discussão so-
bre o futuro desse espectro ocorrerá 
em Genebra, no final deste ano. Es-
tará a TV terrestre fadada a morrer?
Os palestrantes chegarão de vários 

países do mundo. Reiko Kondo, dire-
tora de Tecnologia de Radiodifusão 
Digital - MIC - Ministério de Assuntos 
Internos e Comunicações do Japão. 
Mark Aitken, VP de Tecnologias Avan-
çadas, Sinclair Broadcasting Group; 
David Wood do EBU; e Ana Eliza Faria 
e Silva (SET/Rede Globo).
Roberto Franco (Fórum SDVTB/SBT) 

moderará a Hot Session: “O futuro 
da TV Aberta” que tentará desvendar 
como com tantas novidades, tecno-
logias, meios, mudanças de hábitos, 
qual será o futuro da TV Aberta? Quais 
as tendências? Quais as demandas 
dos consumidores? Que caminhos 
devem seguir os radiodifusores para 
se mantiverem fortes e competitivos? 
Como será a TV do futuro? Alta defi-
nição (4K, 8K,…)? Imersiva (3D, Rea-
lidade Aumentada, Áudio Espacial,…), 
Interativa? Omnipresente? Híbrida? 
A sessão contará com especialistas 

do Japão, Estados Unidos e Europa. 
Através do confronto de suas visões 
pretendendo antecipar ao menos um 
pouco do que está por vir. Os pa-
lestrantes serão: Reiko Kondo (MIC); 
Jerald Fritz (ONE Media); David Wood 
(EBU).
Fernando Bittencourt, VP da SET 

moderará a Hot Session: “Entrete-
nimento na Era Internet. Seus im-
pactos no mundo dos Broadcasters” 
com John IVE, diretor de Tecnologia e 
Estratégia do IABM; e Makoto Yama-
moto da SRTL-NHK.
José Dias (SET/TV Globo) moderará 

a Hot Session: “Cenários virtuais e 
realidade aumentada”. Este painel 

apresentará o que existe de mais 
sofisticado nas áreas de grafismo, 
cenografia virtual e realidade au-
mentada. Discutirá o futuro dessas 
tecnologias, as tendências do mer-
cado e suas aplicações na TV e nos 
videogames. O debate contará com 
a presença de Luis Pinievsky (AVID/
ORAD); Isaac Hersly (Vizrt); João 
Victor Gomide (Fumec); e Michael 
Kaplan (nVidia).

Parceria Revista da SET/Unesp
Como resultado do Convênio ProEx 

Tecnologia em Televisão assinado no 
início de 2015 entre a SET e a Unesp, 
se realizará um painel no Congresso 
SET intitulado: “Produção e recepção 
de conteúdo na TV digital: O olhar da 
comunicação”, que será moderado 
por Fernando Moura (Revista da SET) 
e Francisco Machado Filho (UNESP).
O painel visa mostrar como a aca-

demia trabalha os temas relativos à 
TV e as suas novas formas de pro-
dução e distribuição. Nesse marco 
a ideia é trabalhar as diferentes in-
vestigações e desenvolvimentos de 
projetos de pesquisa na área de TV 
Digital e Rádio. Por isso, na sessão, 
professores de importantes univer-
sidades do Brasil e Europa terão a 
oportunidade de apresentar seus 
estudos sobre conteúdo e comporta-
mento da audiência frente às inova-
ções da engenharia de televisão na 
TV Digital Terrestre. Trata-se de uma 
oportunidade única para que pesqui-
sadores da comunicação social pos-
sam trocar experiências com aqueles 
que dão suportes e ferramentas para 
produção e distribuição de conteúdo. 
A sessão acadêmica levará ao Con-

gresso SET a oportunidade para que 
áreas distintas como a engenharia e 
a comunicação troquem experiências 
e informações que possibilitem o uso 
otimizado das novas tecnologias em 
televisão. A palestra contará com a 
presença dos professores: Ana Silvia 
Lopes Davi Médola (UNESP); Almir Al-
mas (ECA/USP); Cosette Castro (UcB); 
Paulo Faustino (IMMAA / Universida-
de do Porto); e Vicente Gosciola (Uni-
versidade Anhembi Morumbi). n
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DOMINGO 23/08/2015

SEGUNDA 24/08/2015

TERÇA 25/08/2015

QUARTA 26/08/2015

QUINTA 27/08/2015

08h00 – 18h00  CREDENCIAMENTO
13h30 – 15h00  PRODUÇÃO ENG: kits de geração/transmissão 4G, WIFI e Ethernet CAIO KLEIN • INFRAESTRUTURA Suprimento de energia nas 

emissoras de TV PAULO FERES • EXIBIÇÃO Servidores de exibição virtualizados (CLOUD-BASED-PLAY-YOUT) EMERSON WEIRICH
15h30 – 17h00  PRODUÇÃO Jornalismo: Automação RAIMUNDO LIMA • INFRAESTRUTURA Matriz energética ESDRAS MIRANDA  

TVD MER e retransmissão de TV Digital: tutorial FREDERICO REHME • TVD Acessibilidade EDSON MOURA
17h30 – 19h00  INFRAESTRUTURA Arquivamento de mídia ÓTICA x HDD x NUVEM SERGIO SANTORO  

EXIBIÇÃO Emissoras “in a box” LAERCIO KAZMIERCZAK • TVD Compartilhamento de sites FERNANDO MATOS

08h00 – 17h00 CREDENCIAMENTO
09h00 – 10h30  PRODUÇÃO Audio Infraestrutura Migração para IP MARCIO PEREIRA • CONSUMO Resolução versus tamanho da tela/ HDR 

HENRIQUE CAMARGO • TVD Evolução dos sistemas: ISDB-T/ DVB-T2/ATSC-3.0/ DTMB CRISTIANO AKAMINE  
11h00 – 12h30  PRODUÇÃO Drones: decolando com a TV RODRIGO TERRA • INFRAESTRUTURA Operacionalização via nuvem MARCIO PEREIRA 

CONSUMO As tecnologias dos receptores de TV AGUINALDO SILVA 
TVD Interiorização e antenas. Como alcançar a cobertura desejada para a sua estação desejada VALDEREZ DONZELLI

13h30 – 15h00  PRODUÇÃO HDR NELSON FARIA JR • INFRAESTRUTURA Emissoras IP: casos de uso LUANA BRAVO 
INTERNET & NOVAS MÍDIAS Entrega de mídia online ao usuário (aspectos técnicos) DAVID BRITTO 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Centros de P&D para Radiodifusão PAULO HENRIQUE

15h30 – 17h00  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Apresentações sobre o mercado audiovisual e de entretenimento FREDERICO REHME  
INFRAESTRUTURA Arquivo digital Gerenciamento de Mídia (MAM) e Formatos de Arquivo NIVELLE DAOU JR  
INTERNET & NOVAS MÍDIAS IOT – Internet das coisas.  Gerando conexões pela TV, alem da imaginação RODRIGO ARNAUT  
NORMAS & REGULAMENTAÇÕES Mudanças: faixa 2,5G FRANCISCO PERES

07h30 – 18h00 CREDENCIAMENTO
09h00 – 11h00 CERIMÔNIA DE ABERTURA OLÍMPIO JOSÉ FRANCO
11h00 – 12h00 TRADE SHOW: INAUGURAÇÃO CLAUDIO EDUARDO YOUNIS
13h30 – 15h00   PRODUÇÃO Lentes 4K/ 8K para Broadcast e Cinema (produção de TV) CELSO ARAUJO • INFRAESTRUTURA Virtualização de 

Serviços ALEXANDRE SANO • INTERNET & NOVAS MÍDIAS Harmonização entre OTT e TVs por assinatura ANTONIO JOÃO
  HOT SESSION TV: desafios da migração analógica para digital FERNANDO FERREIRA 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Formação profissional nas universidades CLEBER GIORGETTI
15h30 – 17h00  PRODUÇÃO Cinema digital: som, imagem e distribuição ALEX PIMENTEL • INFRAESTRUTURA Controle de qualidade JOSÉ  

ANTONIO GARCIA • INTERNET & NOVAS MÍDIAS Novas Tecnologias e Mídias Emergentes: DSLR, Robótica, IoT e t-commerce 
para Esporte e Jornalismo JOSE DIAS • HOT SESSION UHDTV: realidade & futuro RAYMUNDO BARROS

19h30 – 22h00 COQUETEL DE INTEGRAÇÃO CLAUDIO EDUARDO YOUNIS
12h00 – 20h00 SET EXPO TRADE SHOW

07h30 – 18h00 CREDENCIAMENTO
09h00 – 10h30  PRODUÇÃO Esportes: novos recursos JOSÉ MARCELO AMARAL • DISTRIBUIÇÃO Evoluções do segmento satelital J. R.  

CRISTOVAM • PRODUÇÃO Produtoras: Cases PAULO KADUOKA • HOT SESSION Futuro do espectro LILIANA NAKONECHNYJ 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Tecnologias que nascem nos institutos de pesquisa CLEBER GIORGETTI

11h00 – 12h30  PRODUÇÃO Produção independente brasileira: das idéias às telas MAURO GARCIA • DISTRIBUIÇÃO Sistemas  
de contribuição via Internet LEONARDO CHAVE • RÁDIO Situação atual da migração AM-FM EDUARDO CAPPIA 
NORMAS & REGULAMENTAÇÕES Regras para o desligamento analógico. A radiodifusão será mesmo ser preservada? TEREZA 
MONDINO • HOT SESSION O futuro da TV aberta ROBERTO FRANCO

13h30 – 15h00  HOT SESSION Entretenimento na Era Internet. Seus impactos no mundo dos Broadcasters FERNANDO BITTENCOURT 
DISTRIBUIÇÃO Distribuição via redes de Telecom MARCELO SOUZA • RÁDIO Desafios do Rádio online MARCO TÚLIO 
NORMAS & REGULAMENTAÇÕES Mudanças na  faixa 700 MHz: os grupos técnicos do GIRED LUIZ FAUSTO 
IT & INTERNET W3C – World Wide Web consortium. Atuação e alcance RODRIGO ARNAUT

15h30 – 17h00   PRODUÇÃO Além do HD: soluções para aquisição de imagens na próxima geração de formatos de broadcasting – 4K/ 8K… 
CELSO ARAUJO • HOT SESSION Cenários virtuais e realidade aumentada JOSE DIAS • RÁDIO Infraestrutura de rádio JOSE MAURO 
NORMAS & REGULAMENTAÇÕES Switch off analógico: como ficam as prefeituras? IVAN MIRANDA 
INOVAÇÃO START UP – O Futuro já chegou, e agora? Conheça as potenciais inovações e tecnologias. E como STARTUPS  
impactarão o mercado LINDALIA REIS

12h00 – 20h00 SET EXPO TRADE SHOW

07h30 – 18h00 CREDENCIAMENTO
09h00 – 10h30  INFRAESTRUTURA Redes e mobilidade: A indústria TIC vendo o futuro CLEBER GIORGETTI • DISTRIBUIÇÃO Gap fillers, SFN  

e transmissor de baixa potência PAULO CANNO • CONSUMO TVs conectadas/ GINGA ANDRE BARBOSA 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Apresentações sobre o mercado audiovisual e de entretenimento FREDERICO REHME 
HOT SESSION 65 anos: TV no ar no Brasil ANGELO RAPOSO

11h00 – 12h30  PRODUÇÃO Novas tecnologias em iluminação CICERO MARQUES • DISTRIBUIÇÃO Sistemas de distribuição IP TIAGO FACCHIN 
CONSUMO Antenas de TV residenciais. Tutorial EDUARDO BICUDO • PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Produção  
e recepção de conteúdo na TV Digital: O olhar da comunicação FERNANDO MOURA 
HOT SESSION 65 anos: TV no ar no Brasil FERNANDO GUEIROS

12h00 – 20h00 SET EXPO TRADE SHOW

CRONOGRAMA CONGRESSO SET EXPO 2015



Reconhecimento e legendagem automática 
de voz em tempo real, para transmissão broadcast 
e vídeo online, com extenso vocabulário e 
independente do tipo de locução.

O AUDIMUS MEDIA é o sistema de transcrição de 
fala da VoiceInteraction que realiza a legendagem 
automática de programas de televisão em direto. 
Este sistema adquire o sinal de televisão de uma 
antena ou do cabo e através de uma aplicação de 
elevado desempenho, a ser executada num servi-
dor em tempo real e modo online, realiza a segmen-
tação do sinal de áudio e a transcrição deste para 

texto, compondo de forma adequada as legendas. 
Estas são emitidas através do sistema de Linha 21, 
em circuito analógico ou digital, para as televisões. 
O fato de se tratar um sistema automático evita a 
necessidade de intervenção humana, baseando-se 
numa aplicação que à medida que o programa está 
a decorrer procura transcrever corretamente a fala 
produzida pelos oradores.
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A
SET (Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão) e 
a NAB (National Association 
of Broadcasters) mantêm há 

quase duas décadas uma parceria 
muito importante para a indústria.
“Para a NAB, esta iniciativa é sobre 

compartilhar conhecimento com par-
ceiros especiais como a SET”, explica 
Saleha Williams, relações públicas do 
NAB Show, nesta entrevista exclusiva.

Revista da SET: O que é o NAB 
Show Collaborative?
Saleha Williams: O NAB Show Colla- 

borative é uma iniciativa global e 
consiste em uma série de eventos, 
conferências e palestras realizados 
com a SET (no Brasil), o GSMA (em 
Barcelona) e o CABSAT (em Dubai). 
Os objetivos são levar os melhores 
palestrantes e o melhor conteúdo até 
esses parceiros, promover a troca de 
ideias e fomentar o desenvolvimento 
da indústria em escala mundial.

 Revista da SET: Há quanto tempo 
existe esta parceria entre a NAB e a 
SET?
Saleha Williams: Este relaciona-

mento acontece há 17 ou 18 anos. 
No ano passado, no entanto, o NAB 
Show lançou o programa NAB Show 
Collaborative para promover maior 
interação e troca de informações. 
A série foi lançada em fevereiro de 
2014, em Barcelona, e no mesmo ano 
esteve no CABSAT e no SET EXPO.

Revista da SET: Qual é a importân-
cia deste programa para a NAB?
Saleha Williams: Para a NAB, é 

muito importante dividir conheci-
mentos sobre o que está acontecen-
do na indústria ao redor do mundo. 
Com o programa, este trabalho é 
feito de maneira inovadora e atra-
tiva através de conferências, vídeos 
e entrevistas sobre os principais 
assuntos abordados tanto em Las 
Vegas, quanto em Barcelona ou em 
São Paulo.

Revista da SET: Porque o SET EXPO 
foi escolhido como parceiro? 
Saleha Williams: Acredito que a prin- 

cipal razão é que a SET e a NAB sem-
pre tiveram um relacionamento espe-
cial e de respeito mútuo. Para a NAB, 
este programa é sobre compartilhar 
conhecimento e ela quer fazer isso 
com parceiros especiais. No Brasil, 
este parceiro é a SET, que conta com 
pessoas que valorizam a inovação e 

NAB 2015

NAB Show Collaborative
apoia o SET EXPO

Durante a última 
NAB 2015 a Revista 
da SET conversou 
com Saleha Willians, 
que no SET Expo 2014 
apresentou o NAB Show 
Collaborative com uma 
série de palestras 
com convidados 
internacionais 
mostrando as principais 
inovações do mercado 
broadcast mundial
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a troca de ideia e que ajudam a de-
senvolver a indústria como um todo. 

Revista da SET: Quais são as princi-
pais atividades do NAB Show Colla-
borative?
Saleha Williams: Nós temos uma 

série de temas e de conferências 
que complementam o programa do 
Congresso que a SET já organiza. No 
ano passado, trouxemos importantes 
profissionais do Google, Twitter e 
Facebook, como também de empre-
sas mais tradicionais como Ericsson, 
ESPN e ChyronHego. Temos contato 
com um número grande de broadcas-
ters, provedores de conteúdo, produ-
tores e distribuidores. Todos com as-
suntos de ponta a serem debatidos. 
Oferecemos a esses palestrantes uma 
ocasião para encontrar seus pares 
no Brasil e, como contrapartida, so-
licitamos que falem no Congresso do 
SET EXPO. Também gravamos todas 
as sessões, entrevistamos todos os 
palestrantes e hospedamos esse ma-
terial no site do NAB Show Collabo-
rative, além de dividi-lo com a SET. 
Assim, mesmo que você não possa vir 
ao evento, você poderá, mais tarde, 
assistir aos vídeos e às palestras.

Revista da SET: Você pode nos dar 
uma dica do que será apresentado 
no Congresso do SET EXPO 2015?
Saleha Williams: Estamos alargan-

do o escopo de temas com a inclu-
são do entretenimento e das novas 
mídias. Ainda não posso dizer quem 
virá até o anúncio oficial, mas tere-
mos também palestrantes das áreas 
de serviços móveis, de propaganda e 
do broadcast tradicional. 

Revista da SET: De acordo com as 
estatísticas do NAB Show, os brasi-
leiros formam a maior delegação es-
trangeira a visitar esta feira. Na sua 
opinião, porque isso acontece? 
Saleha Williams: O Brasil é um mer-

cado muito grande, onde há muitas 
oportunidades de mídia e de broad-
cast. Vocês têm alguns dos principais 
eventos do mundo, como as Olim-
píadas e a Copa do Mundo, então, 
acredito que os broadcasters, os pro-
vedores de conteúdo, os produtores, 
as companhias de telefonia e as re-
des de serviços móveis precisam de 
novas ideias para atrair o mercado e 
oferecer o melhor conteúdo. Por isso, 
visitam o NAB Show: para conhecer 
as últimas novidades em câmeras, 
equipamentos, soluções e ouvir pa-
lestrantes e líderes das indústrias de 
mídia e entretenimento que partici-
pam do nosso evento aqui em Las 
Vegas.

Revista da SET: Como foi a feira 
este ano?
Saleha Williams: A feira foi fenome-

nal. Tivemos mais de 100 mil visitan-
tes, de mais de 32 países, e várias 
delegações internacionais da Europa, 
da Ásia, além do Brasil. O Congres-
so também foi muito bom. Tivemos 
palestrantes maravilhosos, incluindo 
produtores de cinema, cineastas, bro-
adcasters, jornalistas, gente de mídia, 
de propaganda, de mobile e de tele-
comunicações. O NAB Show realmen-
te cresceu e se tornou um evento con-
vergente em termos de conhecimento, 
de produtos, de oportunidades e de 
networking. As pessoas nos visitam 
e encontram as principais novidades 

tecnológicas e os mais inovadores 
modelos de negócios do mercado.

Revista da SET: Parece também que 
o conteúdo se tornou o centro do 
NAB Show. Em sua opinião, a que 
devemos esta tendência?
Saleha Williams: Acho que a princi-

pal razão nós todos sabemos: o con-
teúdo é o rei. As pessoas anseiam por 
conteúdo. Por isto, este ano, o tema 
escolhido para o NAB Show foi Cra-
ving Content. Você quer ver seu con-
teúdo em smartphones, tablets, na 
televisão, no computador, talvez até 
em um relógio da Apple, ser capaz de 
produzi-lo com a melhor qualidade e 
de usar toda a sua criatividade. Estas 
são as chaves da indústria e é para 
onde ela está indo. Assim, penso que 
o conteúdo não é só uma tendência, 
mas um fator crítico. É por isso que 
ele é o centro de uma feira como o 
NAB Show, tanto quanto as tecnolo-
gias que permitem que seja produzi-
do, distribuído e gerenciado.

Revista da SET: A sigla SET significa 
Sociedade Brasileira de Engenharia 
de Televisão e NAB é National As-
sociation of Broadcasters. Contudo, 
esses nomes parecem limitar o esco-
po das atividades que essas associa-
ções fazem atualmente, não é?
Saleha Williams: Esta é uma óti-

ma pergunta e penso que deva ser 
respondida a partir do que funciona 
para os mercados. Há tanto brand 
equity nos nomes SET ou NAB que 
as pessoas usam essas abreviações 
sabendo que elas abarcam um esco-
po que vai muito além do broadcast. 
Para os mais jovens, o que essas 
siglas significam não importa muito. 
Eles sabem que o NAB Show é o me-
lhor lugar para estar: é a maior feira 
de tecnologia do mundo. Além disso, 
essas siglas talvez sejam até mais 
fáceis e mais rápidas de guardar. n

Para saber mais sobre o NAB Show 
Collaborative, visite:
http://collaborative.nabshow.com/about

A programação do Congresso SET: 
http://www.setexpo.com.br/2015/27o-con 
gresso-de-tecnologia/programacao/

NAB 2015
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No Congresso SET 2014, com a  
coordenação de Saleha Williams o NAB 
Show Collaborative organizou uma 
sessão visando apresentar ao mercado 
brasileiro tópicos representativos  
que foram debatidos na edição 2014 
da NAB
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A Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão realizou pela 
primeira vez o SET Nordeste em Fortaleza, transformando-se 
em um excelente pólo de transmissão de conhecimentos sobre 
a indústria na região

SET Nordeste debate 
situação das emissoras 
brasileiras na linha 
do Equador

O
SET Nordeste 2015, Se-
minário de Tecnologia de 
Broadcast e Novas Mídias 
Gerenciamento, Produção, 

Transmissão e Distribuição de Con-
teúdo Eletrônico Multimídia foi rea-
lizado de 8 a 10 de Junho no Audi-
tório Central do Centro Universitário 
Estácio do Ceará, Unidade Moreira 
Campos em Fortaleza.

A cerimônia de abertura come-
çou com as palavras de Aminada-
be Sousa (Estácio Ceará), que afir-
mou estar “muito orgulhoso” pela 
SET ter escolhido a Universidade 
Estácio de Fortaleza para sediar o 
primeiro encontro da SET no Cea-
rá. “Porque um dos principais ob-
jetivos da Universidade é brindar o 
conhecimento”.

Olímpio Franco ressaltou a impor-
tância de realizar o SET Nordeste 
pela primeira vez em Fortaleza por-
que “um dos nossos objetivos é le-
var as novas tecnologias a todo o 
país”. Durante o seu discurso, Franco 
explicou os principais desenvolvi-
mentos do SET Expo 2015 e do Con-
gresso SET, que analisará a situação 
do mercado audiovisual brasileiro 

por Fernando Moura, em Fortaleza (CE)
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A cerimônia de abertura contou com a presença de Carmen Lúcia 
Rocha Dummar Azulai (ACERT); José Afonso Jr (Anatel); Esdras 
Miranda (SET/TV Jangadeiro); Aminadabe Sousa (Estácio Ceará) 
e do presidente da SET, Olímpio Franco



Até 4 receptores DVB-S / S2 / C / DVB-T / T2 / ISDB-T
Até 96 PIDs decryptados com 4 módulos C.I.CAS 
Entrada IP / Multicast IP Saída Streaming
Multiplexer Interno de 9 entradas (IP, RF, ASI) a 5 saídas (ASI, IP).

A plataforma perfeita para receber, 
decodificar e criar seus novos conteúdos.

TS8300

Rua Orós, 146 -  Pq. Industrial
São José dos Campos - SP / BRASIL
12237-150
+55 12 3797-8800      www.tecsysbrasil.com.br

Sucesso na NAB2015
Made in Brasil

Tecsys Tredess Fourth Series é uma família de transmissores de TV e Gap Fillers em UHF, totalmente 
compativel com a linha TS8200 RMA e RMX gerando redes de MFN e SFN.
Desenvolvida pela Tredess e fabricada no Brasil por Tecsys, esta linha de transmissores está 
disponível nas potências de 10 a 350 watts, com sistemas redundantes de 4+1 e 8+1.
A solução combina qualidade, alto desempenho e excelente custo beneficio, adaptada às 
necessidades de customização dos radiodifusores.
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e mundial. Ele descreveu, então, as 
atividades da SET durante a NAB e 
o IBC, e falou da importância delas 
para o posicionamento internacional 
da entidade.
Franco explicou ainda que a SET 

trabalha para ter uma revista acadê-
mica, com alcance internacional, com 
o objetivo de se tornar referência in-
ternacional para dar maior relevância 
ao Congresso da SET e assim per-
mitir que os pesquisadores e estu-
dantes que enviem “papers para o 

Congresso ganhem maior relevância 
e valor”.
José Afonso Jr. (Anatel) explicou 

como será feito o processo de desli-
gamento analógico no país e, especi-
ficamente, no Ceará. “O desligamen-
to em Recife, Fortaleza e Salvador 
será realizado em Julho de 2016, se 
93% da população coberta pelo si-
nal receber a TV Digital”. Ele disse 
que o processo está avançando e em 
novembro de 2015 começará com o 
desligamento da cidade de Rio Verde 
(GO).
Outro dos temas abordados por 

Afonso Jr. foram as licitações de po-

sições satelitais e como a Anatel tem 
trabalhado para dar mais acesso à 
banda Ka no país. Ainda explicou 
como será feita a migração da rádio 
AM para a FM. “No dia 3 de junho 
foi aprovado o valor que as rádios 
devem pagar para migrar e isso será 
um benefício para todos porque ha-
verá uma melhoria de sinal”.
A presidenta da ACERT, Carmen Lú-

cia Rocha Dummar Azulai, agradeceu 
à SET por permitir que os profissio-
nais do Estado de Ceará possam ter 
acesso às novidades do mercado 
audiovisual, e afirmou: “Precisamos 
destacar a recepção da tecnologia da 
radiodifusão terrestre, porque a re-
cepção de TV permite vários usuários 
simultâneos”.
Para ela, “hoje falta clareza e ob-

jetividade sobre os receptores do 
futuro porque estamos migrando 
para os dispositivos móveis. E nessa 
transição não temos capacidade de 
recepção de sinais terrestres”. Para 
Carmen Lúcia, os dispositivos móveis 
não disponibilizam recepção de rádio 
por uma questão comercial. “A Apple 
cobra 30% de todos os aplicativos, 
por isso não está interessada em que 
o dispositivo de rádio esteja incluído 
no aparelho”.
“Hoje depende de nós que os apa-

relhos móveis tenham acesso à re-
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O presidente da SET, Olímpio Franco se mostrou muito satisfeito por abrir 
o primeiro SET Regional Nordeste na capital Cearense 

José Afonso Jr. (Anatel) disse que o 
desligamento em Recife, Fortaleza e 
Salvador será realizado em Julho de 
2016, se 93% da população coberta 
pelo sinal receber a TV Digital
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Esdras Miranda (SET/Jangadeiro) 
e o Senador Inacio Arruda 
no SET Nordeste 2015
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devem pagar para migrar e isso será 
um benefício para todos porque ha-
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A presidenta da ACERT, Carmen Lú-

cia Rocha Dummar Azulai, agradeceu 
à SET por permitir que os profissio-
nais do Estado de Ceará possam ter 
acesso às novidades do mercado 
audiovisual, e afirmou: “Precisamos 
destacar a recepção da tecnologia da 
radiodifusão terrestre, porque a re-
cepção de TV permite vários usuários 
simultâneos”.
Para ela, “hoje falta clareza e ob-

jetividade sobre os receptores do 
futuro porque estamos migrando 
para os dispositivos móveis. E nessa 
transição não temos capacidade de 
recepção de sinais terrestres”. Para 
Carmen Lúcia, os dispositivos móveis 
não disponibilizam recepção de rádio 
por uma questão comercial. “A Apple 
cobra 30% de todos os aplicativos, 
por isso não está interessada em que 
o dispositivo de rádio esteja incluído 
no aparelho”.
“Hoje depende de nós que os apa-
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Esdras Miranda (SET/Jangadeiro) 
e o Senador Inacio Arruda 
no SET Nordeste 2015
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cepção de sinais terrestres”, disse 
Carmen Lúcia. “Sejam de rádio ou 
TV, sempre depende de nós. Está nas 
nossas mãos que isso aconteça”.
Esdras Miranda, diretor regional do 

SET Nordeste, agradeceu a Estácio 
pelo apoio na realização do evento 
e à SET por trazer pela primeira vez 
o SET Regional para o Ceará com o 

intuito de abranger todo o nordeste 
em suas discussões, e anunciou uma 
nova parceria da entidade, desta vez 
assinada entre a SET e a Associação 
Cearense de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ACERT), para unir forças. 
“O nosso objetivo é estar perto das 
entidades que trabalham no setor. 
Nossa vontade é atrair forças para 
o setor e trabalhar juntos”, afirmou 
Olímpio Franco. Para Carmen Lúcia 
Rocha Dummar Azulai, presidenta da 
ACERT, “o acordo é de vital impor-
tância para avançar nos estudos em 
prol de uma melhor radiodifusão no 
Estado do Ceará e no país”.
O último painel do primeiro dia 

do SET SET Nordeste contou com a 
presença do Senador Inácio Arruda, 
secretário de Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior do Estado do Ceará, 
que afirmou que o governo tem de 
ter a capacidade de trazer para den-
tro do programa de TV Digital toda a 
população brasileira. 
O representante do governo cearen-

se disse que “é necessário desenvol-
ver projetos que não sejam só de um 
país, mas sim que possam envolver 
uma região”, referindo-se à discus-
são que travou no Senado Nacional 
para a aprovação da lei que criou a 
conhecida “lei da TV Paga”. “Isso ge-
rou um crescimento exponencial na 
produção de conteúdos que hoje se 
vendem para os grandes meios de 
comunicação nacionais”.
Arruda afirmou ainda que o pro-

cesso de desligamento analógico 
é um passo a mais. “É importante 
que exista dia e hora para acontecer. 
E vamos mostrar que o Ceará está 
pronto para contribuir nesse proces-
so em defesa de que um melhor con-
teúdo e uma melhor imagem chegue 
à casa de todos os brasileiros”.

Satélites com cobertura no país
Abel Souza, diretor de vendas para 

América Latina da SES, mostrou em 
sua palestra o crescimento dos ca-
nais HD e UltraHD (UHDTV) e como 
este aumento gerou maior demanda 
satelitel na região, obrigando a em-
presa a aumentar o investimento no 

país com a licitação de novas posi-
ções orbitais.
O executivo apresentou em Fortale-

za, na palestra “Nova capacidade de 
vídeo da SES para o Brasil”, o con-
ceito de comunidades de vídeo que 
suportarão o crescimento na América 
Latina, além de trazer detalhes so-
bre os novos satélites recentemente 
anunciados para a região. Estas co-
munidades trabalham com “banda 
planejada”, baseado no “desenvolvi-
mento da nova comunidade de Vídeo 
- NSS-806 @ 47.5ºW” que provê ca-
pacidade adicional em Banda C e Ku 
para a região, e gerou um aumento de 
capacidade em banda C para a distri-
buição de vídeo para América Latina”.
Assim, disse Souza, o aumento da 

comunidade de vídeo em conjunto 
com o programa de antenas para 
operadores de TV poderá providen-
ciar antenas e alimentadores LNBs 
para os operadores de TV na América 
Latina com 3.7 metros de altura.
Souza explicou aos presentes o de-

senvolvimento do projeto O3b, do 
qual a SES participa, e que “é uma 
espécie de fibra óptica no espaço, 
uma tendência de futuro que funcio-
na como um provedor de serviços de 
comunicações de rede de nova ge-
ração. Ao todo, o projeto O3b está 
composto por uma frota de doze sa-
télites e que no futuro chegará aos 
16 satélites operacionais”.
Ricardo Calderon, diretor de ven-

das da Eutelsat afirmou que um dos 
maiores desafios das emissoras e 
geradoras brasileiras é o cronogra-
ma de desligamento analógico. “Es-
tamos ainda nos perguntando como 
fazer para passar por esse momento 
de transição.”
O executivo afirmou na palestra 

“Como a Eutelsat pode contribuir 
para a distribuição da programação 
digital e regionalização das emissoras 
brasileiras”, que o satélite Eutelsat 
65º West contribuirá na distribuição 
da programação digital, que “será a 
primeira vez que em uma mesma posi-
ção orbital se coloquem dois satélites, 
de duas operadoras diferentes, com 
abrangência no país e América Latina”.

Senador Inácio Arruda afirmou que 
o governo tem de ter a capacidade 
de trazer para dentro do programa 
de TV Digital toda a população 
brasileira 
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Carmen Lúcia Rocha Dummar Azulai 
(ACERT) e o presidente da SET, 
Olímpio Franco, após a assinatura 
de uma nova parceria da SET com 
a Associação Cearense de Emissoras 
de Rádio e Televisão (ACERT)
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cepção de sinais terrestres”, disse 
Carmen Lúcia. “Sejam de rádio ou 
TV, sempre depende de nós. Está nas 
nossas mãos que isso aconteça”.
Esdras Miranda, diretor regional do 

SET Nordeste, agradeceu a Estácio 
pelo apoio na realização do evento 
e à SET por trazer pela primeira vez 
o SET Regional para o Ceará com o 

intuito de abranger todo o nordeste 
em suas discussões, e anunciou uma 
nova parceria da entidade, desta vez 
assinada entre a SET e a Associação 
Cearense de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ACERT), para unir forças. 
“O nosso objetivo é estar perto das 
entidades que trabalham no setor. 
Nossa vontade é atrair forças para 
o setor e trabalhar juntos”, afirmou 
Olímpio Franco. Para Carmen Lúcia 
Rocha Dummar Azulai, presidenta da 
ACERT, “o acordo é de vital impor-
tância para avançar nos estudos em 
prol de uma melhor radiodifusão no 
Estado do Ceará e no país”.
O último painel do primeiro dia 

do SET SET Nordeste contou com a 
presença do Senador Inácio Arruda, 
secretário de Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior do Estado do Ceará, 
que afirmou que o governo tem de 
ter a capacidade de trazer para den-
tro do programa de TV Digital toda a 
população brasileira. 
O representante do governo cearen-

se disse que “é necessário desenvol-
ver projetos que não sejam só de um 
país, mas sim que possam envolver 
uma região”, referindo-se à discus-
são que travou no Senado Nacional 
para a aprovação da lei que criou a 
conhecida “lei da TV Paga”. “Isso ge-
rou um crescimento exponencial na 
produção de conteúdos que hoje se 
vendem para os grandes meios de 
comunicação nacionais”.
Arruda afirmou ainda que o pro-

cesso de desligamento analógico 
é um passo a mais. “É importante 
que exista dia e hora para acontecer. 
E vamos mostrar que o Ceará está 
pronto para contribuir nesse proces-
so em defesa de que um melhor con-
teúdo e uma melhor imagem chegue 
à casa de todos os brasileiros”.

Satélites com cobertura no país
Abel Souza, diretor de vendas para 

América Latina da SES, mostrou em 
sua palestra o crescimento dos ca-
nais HD e UltraHD (UHDTV) e como 
este aumento gerou maior demanda 
satelitel na região, obrigando a em-
presa a aumentar o investimento no 

país com a licitação de novas posi-
ções orbitais.
O executivo apresentou em Fortale-

za, na palestra “Nova capacidade de 
vídeo da SES para o Brasil”, o con-
ceito de comunidades de vídeo que 
suportarão o crescimento na América 
Latina, além de trazer detalhes so-
bre os novos satélites recentemente 
anunciados para a região. Estas co-
munidades trabalham com “banda 
planejada”, baseado no “desenvolvi-
mento da nova comunidade de Vídeo 
- NSS-806 @ 47.5ºW” que provê ca-
pacidade adicional em Banda C e Ku 
para a região, e gerou um aumento de 
capacidade em banda C para a distri-
buição de vídeo para América Latina”.
Assim, disse Souza, o aumento da 

comunidade de vídeo em conjunto 
com o programa de antenas para 
operadores de TV poderá providen-
ciar antenas e alimentadores LNBs 
para os operadores de TV na América 
Latina com 3.7 metros de altura.
Souza explicou aos presentes o de-

senvolvimento do projeto O3b, do 
qual a SES participa, e que “é uma 
espécie de fibra óptica no espaço, 
uma tendência de futuro que funcio-
na como um provedor de serviços de 
comunicações de rede de nova ge-
ração. Ao todo, o projeto O3b está 
composto por uma frota de doze sa-
télites e que no futuro chegará aos 
16 satélites operacionais”.
Ricardo Calderon, diretor de ven-

das da Eutelsat afirmou que um dos 
maiores desafios das emissoras e 
geradoras brasileiras é o cronogra-
ma de desligamento analógico. “Es-
tamos ainda nos perguntando como 
fazer para passar por esse momento 
de transição.”
O executivo afirmou na palestra 

“Como a Eutelsat pode contribuir 
para a distribuição da programação 
digital e regionalização das emissoras 
brasileiras”, que o satélite Eutelsat 
65º West contribuirá na distribuição 
da programação digital, que “será a 
primeira vez que em uma mesma posi-
ção orbital se coloquem dois satélites, 
de duas operadoras diferentes, com 
abrangência no país e América Latina”.

Senador Inácio Arruda afirmou que 
o governo tem de ter a capacidade 
de trazer para dentro do programa 
de TV Digital toda a população 
brasileira 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Carmen Lúcia Rocha Dummar Azulai 
(ACERT) e o presidente da SET, 
Olímpio Franco, após a assinatura 
de uma nova parceria da SET com 
a Associação Cearense de Emissoras 
de Rádio e Televisão (ACERT)
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O Eutelsat 65º West “será tri-banda 
com banda C, KU e Ka. Nesta ban-
da terá 24 feixes em banda Ka, com 
16 feixes sobre o Brasil que já estão 
vendidos e que terá um suporte téc-
nico no Brasil”, afirmou e reforçou 
que este satélite faz parte da estra-
tégia de expansão na América Latina 
da Eutelsat “aportando ao mercado 
brasileiro capacidade adicional nes-
ta consolidada vizinhança de vídeo 
através do emprego das bandas C e 
Ku planejadas, além da banda Ka”.

Outro dos temas foi o da Banda 
C planejada e quais as principais 
funcionalidades e benefícios desta, 
com destaque para “o menor nível 
de interferência de satélite adjacente 
(ASI), e ser menos suscetível a in-
terferência terrestre devido a maior 
distância da faixa de operação do 
WIMAX em 3.5GHz”, e na banda Ku a 
possibilidade de ter “disponibilidade 
de espectro para novos satélites”.
No workshop proferido por José Rai-

mundo Cristóvam Nascimento, vice-
diretor de ensino da SET e diretor Téc-
nico da Unisat, “TV Digital e Internet 
via satélite HTS em Banda Ka”, o exe-
cutivo fez uma análise do momento 
pelo qual passa a indústria afirmando 
que “este mundo seria outro sem sa-
télites. Não há tecnologias melhores 
ou piores. O que há são alternativas 
diferentes para cada problema, e uma 
delas é a tecnologia satelital”.
O animado workshop analisou por-

menorizadamente os segmentos es-
paciais e transponders; as diferenças 
do segmento terrestre e as estações 
terrenas, e descreveu diagramas bá-
sicos de Up-links de TV Digital via 
satélite.
Ainda foram analisadas as faixas de 

frequências nas Bandas C, banda C 
estendida, banda C Planejada, Ku, 
Ku Planejada e Banda Ka. De todas, 
Cristóvam enfatizou a Banda C pla-
nejada, “pensada como uma banda 
menos suscetível a interferência ter-

restre devido à maior distância da 
faixa de operação em 3,5 GHz”.
No fim, ele disse que o Brasil é um 

dos poucos países que ainda utili-
zam transmissão analógica via sa-
télite e, em conjunto, usa transpon-
ders de satélite geo-estacionários en 
banda C e banda Ku. “Normalmente 
se utiliza banda C para enlaces de 
distribuição e de contribuição, e ban-
da Ku para enlaces de contribuição 
e DTH porque ainda existe um certo 
mito em relação à banda Ku”.

Produção Jornalística
Outro dos temas de destaque do 

SET Nordeste foi a produção jorna-
lística, e dentro deste macro-tema, 
a contribuição ao vivo, sistemas de 
edição e ingest, e redes IP dentro 
das emissoras. Armando Ishimaru 
(JVC) afirmou na palestra, “Novos 
meios de contribuição ao vivo, so-
luções integradas” que “a pressão 
por rapidez sobre a equipe de jorna-
lismo é cada vez maior, requerendo 
equipamentos com melhor mobilida-
de e conectividade. Por isso a JVC 
apresentou o desenvolvimento de 
uma solução com a mais avançada 
tecnologia em captação de imagem 
integrada à tecnologia IP e de tele-
comunicações em uma câmera com-
pacta de alto rendimento capaz de 
fazer um streaming ou ftp in loco a 
qualquer parte do mundo”.
Ishimaru apresentou ainda os no-

vos desenvolvimentos em termos de 
câmeras da JVC que trabalham com  
3 sensores CMOS de 1/3” de 1920x1080 
(x3) com sensibilidade F11 (@ 2000 
lux) com uma iluminação mínima 
0.15 lux. Outro dos pontos tratados 
pelo executivo foi o do suporte para 
gravação de mídia e os encoders in-
corporados nas câmeras que traba-
lham de forma independente. Ainda 
se trabalhou o conceito de metada-
ta, que é enviada à câmera através 
da conectividade disponível (App ou 
FTP) onde cada clip gravado contém 
a informação do metadata descritivo.
As mudanças tecnológicas na pro-

dução jornalística foram abordadas 
por Erick Soares (Sony Brasil) na 

O SET Nordeste teve sala cheia e mais de 200 participantes vindos de vários Estados 
do Nordeste
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O professor Wellington Aguiar, da 
Universidade Estácio do Ceará (FIC), 
analisou como a evolução 
tecnológica proporcionou uma 
revolução na vida das pessoas e 
organizações nos últimos 50 anos
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O Eutelsat 65º West “será tri-banda 
com banda C, KU e Ka. Nesta ban-
da terá 24 feixes em banda Ka, com 
16 feixes sobre o Brasil que já estão 
vendidos e que terá um suporte téc-
nico no Brasil”, afirmou e reforçou 
que este satélite faz parte da estra-
tégia de expansão na América Latina 
da Eutelsat “aportando ao mercado 
brasileiro capacidade adicional nes-
ta consolidada vizinhança de vídeo 
através do emprego das bandas C e 
Ku planejadas, além da banda Ka”.

Outro dos temas foi o da Banda 
C planejada e quais as principais 
funcionalidades e benefícios desta, 
com destaque para “o menor nível 
de interferência de satélite adjacente 
(ASI), e ser menos suscetível a in-
terferência terrestre devido a maior 
distância da faixa de operação do 
WIMAX em 3.5GHz”, e na banda Ku a 
possibilidade de ter “disponibilidade 
de espectro para novos satélites”.
No workshop proferido por José Rai-

mundo Cristóvam Nascimento, vice-
diretor de ensino da SET e diretor Téc-
nico da Unisat, “TV Digital e Internet 
via satélite HTS em Banda Ka”, o exe-
cutivo fez uma análise do momento 
pelo qual passa a indústria afirmando 
que “este mundo seria outro sem sa-
télites. Não há tecnologias melhores 
ou piores. O que há são alternativas 
diferentes para cada problema, e uma 
delas é a tecnologia satelital”.
O animado workshop analisou por-

menorizadamente os segmentos es-
paciais e transponders; as diferenças 
do segmento terrestre e as estações 
terrenas, e descreveu diagramas bá-
sicos de Up-links de TV Digital via 
satélite.
Ainda foram analisadas as faixas de 

frequências nas Bandas C, banda C 
estendida, banda C Planejada, Ku, 
Ku Planejada e Banda Ka. De todas, 
Cristóvam enfatizou a Banda C pla-
nejada, “pensada como uma banda 
menos suscetível a interferência ter-

restre devido à maior distância da 
faixa de operação em 3,5 GHz”.
No fim, ele disse que o Brasil é um 

dos poucos países que ainda utili-
zam transmissão analógica via sa-
télite e, em conjunto, usa transpon-
ders de satélite geo-estacionários en 
banda C e banda Ku. “Normalmente 
se utiliza banda C para enlaces de 
distribuição e de contribuição, e ban-
da Ku para enlaces de contribuição 
e DTH porque ainda existe um certo 
mito em relação à banda Ku”.

Produção Jornalística
Outro dos temas de destaque do 

SET Nordeste foi a produção jorna-
lística, e dentro deste macro-tema, 
a contribuição ao vivo, sistemas de 
edição e ingest, e redes IP dentro 
das emissoras. Armando Ishimaru 
(JVC) afirmou na palestra, “Novos 
meios de contribuição ao vivo, so-
luções integradas” que “a pressão 
por rapidez sobre a equipe de jorna-
lismo é cada vez maior, requerendo 
equipamentos com melhor mobilida-
de e conectividade. Por isso a JVC 
apresentou o desenvolvimento de 
uma solução com a mais avançada 
tecnologia em captação de imagem 
integrada à tecnologia IP e de tele-
comunicações em uma câmera com-
pacta de alto rendimento capaz de 
fazer um streaming ou ftp in loco a 
qualquer parte do mundo”.
Ishimaru apresentou ainda os no-

vos desenvolvimentos em termos de 
câmeras da JVC que trabalham com  
3 sensores CMOS de 1/3” de 1920x1080 
(x3) com sensibilidade F11 (@ 2000 
lux) com uma iluminação mínima 
0.15 lux. Outro dos pontos tratados 
pelo executivo foi o do suporte para 
gravação de mídia e os encoders in-
corporados nas câmeras que traba-
lham de forma independente. Ainda 
se trabalhou o conceito de metada-
ta, que é enviada à câmera através 
da conectividade disponível (App ou 
FTP) onde cada clip gravado contém 
a informação do metadata descritivo.
As mudanças tecnológicas na pro-

dução jornalística foram abordadas 
por Erick Soares (Sony Brasil) na 

O SET Nordeste teve sala cheia e mais de 200 participantes vindos de vários Estados 
do Nordeste

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

O professor Wellington Aguiar, da 
Universidade Estácio do Ceará (FIC), 
analisou como a evolução 
tecnológica proporcionou uma 
revolução na vida das pessoas e 
organizações nos últimos 50 anos
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palestra intitulada “Novas tecnolo-
gias e o impacto na eficiência da 
produção de jornalismo”. O execu-
tivo desenvolveu os conceitos de 
eficiência de workflow, soluções IP 
Live; mainstream em 4K e range di-
nâmico (HDR), afirmando que estes 
melhoram a “eficiência na produção 
de jornalismo”.
Soares deu alguns exemplos de 

como a produção jornalística está 
mais flexível e como hoje já é pos-
sível, por exemplo, realizar envios 
por sistemas de “wireless file trans-
fer” que estão incluídos em algumas 
câmeras que a Sony disponibiliza ao 
mercado permitindo, também, o “live 
streaming, e soluções de baixo custo 
que ajudam na produção jornalística”. 
Para o palestrante, as novas tec-

nologias e sua adoção na área de 
produção de jornalismo podem con-
tribuir para uma maior eficiência 
operacional. “O processo de produ-
ção jornalística está mudando, e uma 
das novas formas de preservação é 
o avanço para discos ópticos porque 
a tecnologia de transferência mag-
nética está perdendo suas principais 
funcionalidades, enquanto a mídia 
óptica é mais durável, compatível e 
flexível”.
Ainda explicou as funcionalidades 

das plataformas IP Live Production, 
que permitem o trabalho remoto e 

uma transição tecnológica mais sim-
ples e sem tantos investimentos. 
“Hoje a produção já é praticamente 
feita em rede IP, mas ainda não está 
resolvido o “tráfico IP e como esse 
tráfico pode ser realizado.”
Com o título “Automação na pro-

dução do jornalismo”, Raquel Cal-
das Oliveira, coordenadora de trei-
namentos e capacitação da SNews, 
destacou a importância da boa co-
municação para o desenvolvimento 
das empresas, “Porque quem não se 
comunica, se trumbica!”, disse ela 
citando a frase famosa do apresenta-
dor e comunicador Abelardo Barbo-
sa, o Chacrinha.
Raquel levou a Fortaleza uma nova 

percepção da importância de auto-
matizar a produção do jornalismo, 
porque, segundo ela, “os sistemas 
de Newsroom além de serem os res-
ponsáveis por toda a confecção do 
jornalismo, possuem um novo papel. 
Com as novas demandas do mer-
cado, é possível automatizar toda 
a produção integrando com GC S, 
Playouts, MAM, Teleprompter, Close 
Caption, entre outras soluções.  A au-
tomação do telejornalismo possibili-
ta a otimização de custos, integração 
entre as áreas e produtos, tempo, 
processos e mão de obra”.
Um dos temas mais importantes 

tratados por Raquel foi como manter 

informações seguras nas emissoras, 
como elas podem ser automatiza-
das e como a tecnologia pode estar 
sempre a nosso favor. “É necessário 
pesquisar, arriscar, mas precisamos 
apostar na automação para telejor-
nalismo para que as informações 
cheguem ao telespectador da me-
lhor forma. Isso é possível seguindo 
o fluxo de informação na emissora”, 
afirmou.
“Precisamos inovar e não ter medo 

da tecnologia. As pessoas têm medo 
de sair do conforto, mas sabemos 
que temos de nos adaptar às mu-
danças porque a única certeza é a 
de que a realidade é imutável”, fi-
nalizou.
A produção jornalística foi aborda-

da indiretamente em um workshop, 
muito didático e prático, ministrado 
por João Paulo Quérette (Alfred). Nele 
o executivo pernambucano explicou 
aos presentes no Auditório Central 
do Centro Universitário Estácio do 
Ceará, Unidade Moreira Campos, em 
Fortaleza, por que é preciso “menos 
Work e mais Flow!”.
Quérette fez uma retrospectiva da 

vida da edição não-linear no mundo, 
com vídeos práticos e educativos.  
A ideia do executivo foi analisar a 
evolução da edição e mostrar uma 
espécie de linha de tempo deste tipo 
de edição de vídeo. Para isso, ele 
explicou as diferenças entre Timeli-
ne magnética, skimming, metadados 
inteligentes.
Quérette analisou, detalhadamente, 

o editor de vídeo Final Cup afirmando 
que a “mudança é a única constante 
na indústria. O profissional deve ter 
sempre um olhar para o futuro e a 
inovação, sabendo que o mercado 
broadcasting, às vezes, por trabalhar 
sempre em circunstâncias críticas, 
não gosta muito de mudanças”.
Falando do Final Cup, Quérette 

explicou as suas principais caracte-
rísticas em termos de codecs, e o 
“ColorSync, uma plataforma que fez 
com que a Apple chegasse a líder do 
mercado. Ela permite que os compu-
tadores mostrem as gamas de cor 
que sejam visíveis ao olho humano 
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A SNews levou a Fortaleza o seu sistema de automação em jornalismo, 
como solução para trabalho nessa área
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palestra intitulada “Novas tecnolo-
gias e o impacto na eficiência da 
produção de jornalismo”. O execu-
tivo desenvolveu os conceitos de 
eficiência de workflow, soluções IP 
Live; mainstream em 4K e range di-
nâmico (HDR), afirmando que estes 
melhoram a “eficiência na produção 
de jornalismo”.
Soares deu alguns exemplos de 

como a produção jornalística está 
mais flexível e como hoje já é pos-
sível, por exemplo, realizar envios 
por sistemas de “wireless file trans-
fer” que estão incluídos em algumas 
câmeras que a Sony disponibiliza ao 
mercado permitindo, também, o “live 
streaming, e soluções de baixo custo 
que ajudam na produção jornalística”. 
Para o palestrante, as novas tec-

nologias e sua adoção na área de 
produção de jornalismo podem con-
tribuir para uma maior eficiência 
operacional. “O processo de produ-
ção jornalística está mudando, e uma 
das novas formas de preservação é 
o avanço para discos ópticos porque 
a tecnologia de transferência mag-
nética está perdendo suas principais 
funcionalidades, enquanto a mídia 
óptica é mais durável, compatível e 
flexível”.
Ainda explicou as funcionalidades 

das plataformas IP Live Production, 
que permitem o trabalho remoto e 

uma transição tecnológica mais sim-
ples e sem tantos investimentos. 
“Hoje a produção já é praticamente 
feita em rede IP, mas ainda não está 
resolvido o “tráfico IP e como esse 
tráfico pode ser realizado.”
Com o título “Automação na pro-

dução do jornalismo”, Raquel Cal-
das Oliveira, coordenadora de trei-
namentos e capacitação da SNews, 
destacou a importância da boa co-
municação para o desenvolvimento 
das empresas, “Porque quem não se 
comunica, se trumbica!”, disse ela 
citando a frase famosa do apresenta-
dor e comunicador Abelardo Barbo-
sa, o Chacrinha.
Raquel levou a Fortaleza uma nova 

percepção da importância de auto-
matizar a produção do jornalismo, 
porque, segundo ela, “os sistemas 
de Newsroom além de serem os res-
ponsáveis por toda a confecção do 
jornalismo, possuem um novo papel. 
Com as novas demandas do mer-
cado, é possível automatizar toda 
a produção integrando com GC S, 
Playouts, MAM, Teleprompter, Close 
Caption, entre outras soluções.  A au-
tomação do telejornalismo possibili-
ta a otimização de custos, integração 
entre as áreas e produtos, tempo, 
processos e mão de obra”.
Um dos temas mais importantes 

tratados por Raquel foi como manter 

informações seguras nas emissoras, 
como elas podem ser automatiza-
das e como a tecnologia pode estar 
sempre a nosso favor. “É necessário 
pesquisar, arriscar, mas precisamos 
apostar na automação para telejor-
nalismo para que as informações 
cheguem ao telespectador da me-
lhor forma. Isso é possível seguindo 
o fluxo de informação na emissora”, 
afirmou.
“Precisamos inovar e não ter medo 

da tecnologia. As pessoas têm medo 
de sair do conforto, mas sabemos 
que temos de nos adaptar às mu-
danças porque a única certeza é a 
de que a realidade é imutável”, fi-
nalizou.
A produção jornalística foi aborda-

da indiretamente em um workshop, 
muito didático e prático, ministrado 
por João Paulo Quérette (Alfred). Nele 
o executivo pernambucano explicou 
aos presentes no Auditório Central 
do Centro Universitário Estácio do 
Ceará, Unidade Moreira Campos, em 
Fortaleza, por que é preciso “menos 
Work e mais Flow!”.
Quérette fez uma retrospectiva da 

vida da edição não-linear no mundo, 
com vídeos práticos e educativos.  
A ideia do executivo foi analisar a 
evolução da edição e mostrar uma 
espécie de linha de tempo deste tipo 
de edição de vídeo. Para isso, ele 
explicou as diferenças entre Timeli-
ne magnética, skimming, metadados 
inteligentes.
Quérette analisou, detalhadamente, 

o editor de vídeo Final Cup afirmando 
que a “mudança é a única constante 
na indústria. O profissional deve ter 
sempre um olhar para o futuro e a 
inovação, sabendo que o mercado 
broadcasting, às vezes, por trabalhar 
sempre em circunstâncias críticas, 
não gosta muito de mudanças”.
Falando do Final Cup, Quérette 

explicou as suas principais caracte-
rísticas em termos de codecs, e o 
“ColorSync, uma plataforma que fez 
com que a Apple chegasse a líder do 
mercado. Ela permite que os compu-
tadores mostrem as gamas de cor 
que sejam visíveis ao olho humano 
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tentando fazer uma combinação com 
base na percepção, permitindo que a 
cor dos vídeos processados no Final 
Cup seja a mais real possível”.
O diretor da Alfred avançou para 

conceitos importantes no gerencia-
mento de mídia e metadados no 
Final Cup 10, que permite analisar 
os materiais através de detecção de 
mídia, estabilização e criar palavras-
chaves na hora do ingest. 

Integração e virtualização
Felipe Domingues (Imagine Commu-

nications) explicou na capital cearen-
se como a tecnologia pode simpli-
ficar a criação e gerenciamento de 
canais permitindo que empresas de 
mídia possam expandir suas marcas 
e conteúdos com maior rapidez, efi-
ciência e flexibilidade.
Na palestra “Master Control & 

Playout Integrados em ambientes 
virtualizados”, Domingues analisou 
o funcionamento da nova geração 
de Master Control através da solução 
integrada “Channel in a box” que 

permite, segundo ele, uma migração 
simples e transparente mediante a 
utilização do Master Control Panel, 
onde o software/hardware está inse-
rido no próprio painel.
Este conceito se alavanca na ideia 

da Imagine de trabalhar com solu-
ções integradas na nuvem com pla-
taformas que permitam flexibilizar a 
operação, seja em “clouds” públicas 
ou privadas mediante a utilização do 
VersioCloud, outro equipamento da 
empresa, que permite ter diferentes 
contribuições e distribuições segun-
do a necessidade do radiodifusor.
“O futuro da indústria será defini-

do pelo software. Nós continuamos 
desenvolvendo hardwares específi-
cos, mas hoje é melhor desenvolver 
hardware off-the-shelf, e assim de-
senvolver estruturas de software que 
permitem não ficar dependente de 
hardwares proprietários com foco na 
virtualização e recursos compartilha-
dos”, afirmou Domingues.
Hertz da Silva, engenheiro de pré-

vendas da Harmonic Brasil, levou a 
Fortaleza o conceito de iMCR (Inte-
grated Master Control Room) que, 
segundo ele, “é a próxima fase na 
evolução do Controle Mestre para 
um ambiente mais simplificado, com 
menos equipamentos e totalmente 
integrado e automatizado, utilizando 
o conceito de “Channel in a Box – 
CIAB”.
Silva explicou por que hoje as emis-

soras precisam reduzir os seus con-
troles mestres. “Porque se reduzem 
custos, se simplifica a infraestrutura 
e se reduz o valor da operação. Ca-
minhamos para um Master Control 
3.0 com canal de controle que este-
ja dentro de uma caixa denominada 
CIAB”.
Tudo isso, disse Silva, “não é para 

todos, nem todos precisam ter este 
tipo de sistemas, porque, antes dis-
so, é preciso ter uma série de inves-
timentos anteriores que permitam 
integrar o workflow completo”.

Interiorização da Televisão 
Outro dos temas importantes abor-

dados no SET Nordeste foi o desliga-

mento analógico. Por isso a palestra 
“Soluções técnico-econômico para a 
interiorização da televisão digital”, 
de Bruno Prodocimo, gerente co-
mercial Nacional da Hitachi Kokusai 
Linear, analisou o processo de des-
ligamento analógico e discorreu so-
bre o que a indústria pode fazer para 
digitalizar as praças que ainda não 
foram digitalizadas.
Prodocimo afirmou que para am-

pliar a cobertura digital é preciso 
apoio governamental, com supor-
te e incentivos. Ele sustenta que o 
governo precisa garantir a “inclusão 
digital”, por um lado, e ainda gerar 
capacitação de instalação em campo 
que precisa de mão-de-obra que em 
muitos casos se torna ociosa. “E com 
isso muitos migram para outros se-
tores”. 
Por parte da indústria, segundo ele, 

“o grande desafio é distribuir o sinal 
de uma forma simples e economi-
camente viável”. Para explicar isso, 
abordou as formas de distribuição 
que passam por distribuição via sa-
télite, que permite a retransmissão 
mediante TSs multiplexados e BTS 
comprimidos que são compatíveis 
com SFN. “Essa acaba por ser uma 
opção mais favorável. Podemos traba-
lhar tanto com o TS sendo posterior-
mente remultiplexado, quanto com o 
BTS comprimido para otimização de 
banda. Por que não o BTS inteiro? 
Porque a economia é bem grande e a 
tecnologia bastante segura”.
Lucas Texeira e Emerson Pedro, 

da Screen do Brasil, analisaram a 
“Distribuição do sinal Digital, SFN 
e transmissores de alta eficiência”. 
Pedro começou o workshop expli-
cando que há alguns anos a Screen 
realizava um workshop um dia antes 
do SET Nordeste, e que esta é uma 
“grande oportunidade porque agora 
o evento tem a chancela da SET, o 
que ainda o prestigia mais”.
A seguir, Teixeira começou a sua 

apresentação explicando o que é a 
multiplexagem de áudio e vídeo em 
ISDB-Tb, que é utilizada para trans-
missões móveis em one-seg e de 
HDTV, oferecendo interatividade.

Hertz da Silva (Harmonic) afirmou 
que a implementação de um iMCR 
envolve uma abordagem mais 
holística na eficiência do workflow, 
na flexibilidade operacional e na 
viabilização de novas oportunidades 
de receitas para a emissora
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tentando fazer uma combinação com 
base na percepção, permitindo que a 
cor dos vídeos processados no Final 
Cup seja a mais real possível”.
O diretor da Alfred avançou para 

conceitos importantes no gerencia-
mento de mídia e metadados no 
Final Cup 10, que permite analisar 
os materiais através de detecção de 
mídia, estabilização e criar palavras-
chaves na hora do ingest. 

Integração e virtualização
Felipe Domingues (Imagine Commu-

nications) explicou na capital cearen-
se como a tecnologia pode simpli-
ficar a criação e gerenciamento de 
canais permitindo que empresas de 
mídia possam expandir suas marcas 
e conteúdos com maior rapidez, efi-
ciência e flexibilidade.
Na palestra “Master Control & 

Playout Integrados em ambientes 
virtualizados”, Domingues analisou 
o funcionamento da nova geração 
de Master Control através da solução 
integrada “Channel in a box” que 

permite, segundo ele, uma migração 
simples e transparente mediante a 
utilização do Master Control Panel, 
onde o software/hardware está inse-
rido no próprio painel.
Este conceito se alavanca na ideia 

da Imagine de trabalhar com solu-
ções integradas na nuvem com pla-
taformas que permitam flexibilizar a 
operação, seja em “clouds” públicas 
ou privadas mediante a utilização do 
VersioCloud, outro equipamento da 
empresa, que permite ter diferentes 
contribuições e distribuições segun-
do a necessidade do radiodifusor.
“O futuro da indústria será defini-

do pelo software. Nós continuamos 
desenvolvendo hardwares específi-
cos, mas hoje é melhor desenvolver 
hardware off-the-shelf, e assim de-
senvolver estruturas de software que 
permitem não ficar dependente de 
hardwares proprietários com foco na 
virtualização e recursos compartilha-
dos”, afirmou Domingues.
Hertz da Silva, engenheiro de pré-

vendas da Harmonic Brasil, levou a 
Fortaleza o conceito de iMCR (Inte-
grated Master Control Room) que, 
segundo ele, “é a próxima fase na 
evolução do Controle Mestre para 
um ambiente mais simplificado, com 
menos equipamentos e totalmente 
integrado e automatizado, utilizando 
o conceito de “Channel in a Box – 
CIAB”.
Silva explicou por que hoje as emis-

soras precisam reduzir os seus con-
troles mestres. “Porque se reduzem 
custos, se simplifica a infraestrutura 
e se reduz o valor da operação. Ca-
minhamos para um Master Control 
3.0 com canal de controle que este-
ja dentro de uma caixa denominada 
CIAB”.
Tudo isso, disse Silva, “não é para 

todos, nem todos precisam ter este 
tipo de sistemas, porque, antes dis-
so, é preciso ter uma série de inves-
timentos anteriores que permitam 
integrar o workflow completo”.

Interiorização da Televisão 
Outro dos temas importantes abor-

dados no SET Nordeste foi o desliga-

mento analógico. Por isso a palestra 
“Soluções técnico-econômico para a 
interiorização da televisão digital”, 
de Bruno Prodocimo, gerente co-
mercial Nacional da Hitachi Kokusai 
Linear, analisou o processo de des-
ligamento analógico e discorreu so-
bre o que a indústria pode fazer para 
digitalizar as praças que ainda não 
foram digitalizadas.
Prodocimo afirmou que para am-

pliar a cobertura digital é preciso 
apoio governamental, com supor-
te e incentivos. Ele sustenta que o 
governo precisa garantir a “inclusão 
digital”, por um lado, e ainda gerar 
capacitação de instalação em campo 
que precisa de mão-de-obra que em 
muitos casos se torna ociosa. “E com 
isso muitos migram para outros se-
tores”. 
Por parte da indústria, segundo ele, 

“o grande desafio é distribuir o sinal 
de uma forma simples e economi-
camente viável”. Para explicar isso, 
abordou as formas de distribuição 
que passam por distribuição via sa-
télite, que permite a retransmissão 
mediante TSs multiplexados e BTS 
comprimidos que são compatíveis 
com SFN. “Essa acaba por ser uma 
opção mais favorável. Podemos traba-
lhar tanto com o TS sendo posterior-
mente remultiplexado, quanto com o 
BTS comprimido para otimização de 
banda. Por que não o BTS inteiro? 
Porque a economia é bem grande e a 
tecnologia bastante segura”.
Lucas Texeira e Emerson Pedro, 

da Screen do Brasil, analisaram a 
“Distribuição do sinal Digital, SFN 
e transmissores de alta eficiência”. 
Pedro começou o workshop expli-
cando que há alguns anos a Screen 
realizava um workshop um dia antes 
do SET Nordeste, e que esta é uma 
“grande oportunidade porque agora 
o evento tem a chancela da SET, o 
que ainda o prestigia mais”.
A seguir, Teixeira começou a sua 

apresentação explicando o que é a 
multiplexagem de áudio e vídeo em 
ISDB-Tb, que é utilizada para trans-
missões móveis em one-seg e de 
HDTV, oferecendo interatividade.

Hertz da Silva (Harmonic) afirmou 
que a implementação de um iMCR 
envolve uma abordagem mais 
holística na eficiência do workflow, 
na flexibilidade operacional e na 
viabilização de novas oportunidades 
de receitas para a emissora
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Ainda trabalhou o conceito de SFN, 
uma rede de frequência única com 
três características básicas que fa-
zem com que todos funcionem de 
forma sincronizada através de GPS. 
Teixeira explicou os casos nos quais 
é preciso utilizar SFN e quais devem 
ter MFN, afirmando que o SFN tem 
como uma das características prin-
cipais o valor do sincronismo Time 

Stamp, que é a diferença entre a su-
bida e descida de sinal.
Ele mostrou os equipamentos da 

empresa para realizar este tipo de en-
vio de sinal, mostrou as potencialida-
des do OmniLink que permite emitir 
um link direcional e falou sobre quais 
as suas vantagens para trabalhos de 
externa e quais as opções de Link HS/
SM. Outro dos produtos apresenta-
dos por Teixeira foi a plataforma ARK6 
com suas principais funções. “Este 
equipamento pode ser utilizado para 
sinais que chegam via satélite, mas 
poderíamos tirar a placa e ele reco-
nheceria um sinal UHF, por exemplo”.

Preparando a infraestrutura 
para o futuro
Em um momento de mudanças e 

migrações, o apagão analógico da TV 
Digital e a migração da rádio AM para 
FM são muito importantes para a ra-
diodifusão brasileira. Nesse ponto, a 
palestra/aula de José Elias, consultor 
comercial da IF Telecom, mostrou aos 
presentes conceitos importantes so-
bre antenas, propagação de ondas, 
campos elétricos e magnéticos.
Para Elias, é importante que os pro-

fissionais do setor entendam que um 
dos principais compromissos da es-
colha de sistemas radiantes devem 
levar em conta o projeto da estação 
de forma integrada, onde a potência 
do transmissor versus o ganho de 

antena e perdas dos componentes 
no caminho da transmissão devem 
encontrar o equilíbrio para um ótimo 
desempenho. 
“Sei que todos sabem o que é uma 

antena, mas ela é um dispositivo 
que transforma energia eletromagné-
tica em sinais”. A questão é que “a 
maioria das pessoas primeiro pensa 
no transmissor e depois na antena, e 
isso não está certo. A função da ante-
na é primordial em qualquer comuni-
cação realizada por radiofrequência”, 
afirmou.
Ele disse que contrariamente ao que 

muitos pensam, as antenas não são 
sempre as mesmas. “De fato, com 
a evolução dos sistemas irradiantes 
se aumentou a largura de faixa de 
operação e se reduziram custos de 
produção por aumento de produtivi-
dade, e não por corte de custos”. 
Elias explicou aos presentes no au-

ditório da Universidade Estácio do 
Ceará quais as antenas mais utili-
zadas, visando vencer as limitações 
mais comuns encontradas em cam-
po, e os principais avanços na tec-
nologia de antenas cilíndricas, faixa 
larga e painéis baixo custo e de alta 
performance.
Para o executivo, as antenas de 

hoje precisam estar “preparadas 
para o amanhã”. “Por isso neces-
sitam de extrema linearidade, para 
evitar distorções na constelação ou 
estresse dos códigos corretores an-
tes da transmissão dos sistemas até 
os aparelhos receptores porque na 
transmissão de sistemas avançados 
de modulação digital já viabilizam 
tecnicamente 4K ‘over-the-air’.“
No fim da aula/palestra, Elias re-

forçou que as emissoras não podem 
“errar na escolha” porque se se erra 
não será possível vencer as limita-
ções mais comuns encontradas em 
campo. Fez comparações de espectro 
analógicos e digitais, onde foram in-
cluídos pontos e cuidados que de-
vem ser observados para uma ótima 
condução na escolha de sistemas ra-
diantes, bem como da implantação 
nessa fase de interiorização até o 
“switch-off” analógico.

A 4S Informática, empresa com mais 
de 25 anos de vida no mercado que 
se destaca por ser uma empresa 
100% nacional, demonstrou 
uma solução para colocar a tarja 
que identifica o desligamento da TV 
Analógica no país, que é obrigação 
do GIRED na contagem regressiva 
para o início do apagão
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Armando Ishimaru da Leader disse que hoje é fundamental ajustar os níveis 
de referência de luminância na hora da captação de imagem

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

48   REVISTA DA SET|Especial SET EXPO 2015



SET REGIONAIS

Ainda trabalhou o conceito de SFN, 
uma rede de frequência única com 
três características básicas que fa-
zem com que todos funcionem de 
forma sincronizada através de GPS. 
Teixeira explicou os casos nos quais 
é preciso utilizar SFN e quais devem 
ter MFN, afirmando que o SFN tem 
como uma das características prin-
cipais o valor do sincronismo Time 

Stamp, que é a diferença entre a su-
bida e descida de sinal.
Ele mostrou os equipamentos da 

empresa para realizar este tipo de en-
vio de sinal, mostrou as potencialida-
des do OmniLink que permite emitir 
um link direcional e falou sobre quais 
as suas vantagens para trabalhos de 
externa e quais as opções de Link HS/
SM. Outro dos produtos apresenta-
dos por Teixeira foi a plataforma ARK6 
com suas principais funções. “Este 
equipamento pode ser utilizado para 
sinais que chegam via satélite, mas 
poderíamos tirar a placa e ele reco-
nheceria um sinal UHF, por exemplo”.

Preparando a infraestrutura 
para o futuro
Em um momento de mudanças e 

migrações, o apagão analógico da TV 
Digital e a migração da rádio AM para 
FM são muito importantes para a ra-
diodifusão brasileira. Nesse ponto, a 
palestra/aula de José Elias, consultor 
comercial da IF Telecom, mostrou aos 
presentes conceitos importantes so-
bre antenas, propagação de ondas, 
campos elétricos e magnéticos.
Para Elias, é importante que os pro-

fissionais do setor entendam que um 
dos principais compromissos da es-
colha de sistemas radiantes devem 
levar em conta o projeto da estação 
de forma integrada, onde a potência 
do transmissor versus o ganho de 

antena e perdas dos componentes 
no caminho da transmissão devem 
encontrar o equilíbrio para um ótimo 
desempenho. 
“Sei que todos sabem o que é uma 

antena, mas ela é um dispositivo 
que transforma energia eletromagné-
tica em sinais”. A questão é que “a 
maioria das pessoas primeiro pensa 
no transmissor e depois na antena, e 
isso não está certo. A função da ante-
na é primordial em qualquer comuni-
cação realizada por radiofrequência”, 
afirmou.
Ele disse que contrariamente ao que 

muitos pensam, as antenas não são 
sempre as mesmas. “De fato, com 
a evolução dos sistemas irradiantes 
se aumentou a largura de faixa de 
operação e se reduziram custos de 
produção por aumento de produtivi-
dade, e não por corte de custos”. 
Elias explicou aos presentes no au-

ditório da Universidade Estácio do 
Ceará quais as antenas mais utili-
zadas, visando vencer as limitações 
mais comuns encontradas em cam-
po, e os principais avanços na tec-
nologia de antenas cilíndricas, faixa 
larga e painéis baixo custo e de alta 
performance.
Para o executivo, as antenas de 

hoje precisam estar “preparadas 
para o amanhã”. “Por isso neces-
sitam de extrema linearidade, para 
evitar distorções na constelação ou 
estresse dos códigos corretores an-
tes da transmissão dos sistemas até 
os aparelhos receptores porque na 
transmissão de sistemas avançados 
de modulação digital já viabilizam 
tecnicamente 4K ‘over-the-air’.“
No fim da aula/palestra, Elias re-

forçou que as emissoras não podem 
“errar na escolha” porque se se erra 
não será possível vencer as limita-
ções mais comuns encontradas em 
campo. Fez comparações de espectro 
analógicos e digitais, onde foram in-
cluídos pontos e cuidados que de-
vem ser observados para uma ótima 
condução na escolha de sistemas ra-
diantes, bem como da implantação 
nessa fase de interiorização até o 
“switch-off” analógico.

A 4S Informática, empresa com mais 
de 25 anos de vida no mercado que 
se destaca por ser uma empresa 
100% nacional, demonstrou 
uma solução para colocar a tarja 
que identifica o desligamento da TV 
Analógica no país, que é obrigação 
do GIRED na contagem regressiva 
para o início do apagão
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Armando Ishimaru da Leader disse que hoje é fundamental ajustar os níveis 
de referência de luminância na hora da captação de imagem
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Controle e monitoração
Outros dos temas que preocupam 

aos broadcasters brasileiros é a mo-
nitorização das emissoras, por isso, 
a palestra “controle e monitoração 
em Broadcast”, ministrada por Ro-
berto Inoue, gerente de contas de 
LineUp/Axon, tratou deste tema.
Inoue afirmou que “desde que a 

tecnologia de transmissão existe, a 
infraestrutura de transmissão tem 
sido baseada em interconexão e in-
terface específicas da indústria. Ago-
ra, finalmente, isso está chegando 
ao fim. As redes Ethernet tornaram-
se rápidas o suficiente com as ex-
tensões adicionadas pelo grupo IEEE 
Audio Video Bridging (AVB), confi-
áveis e determinísticas o suficiente 
para servir como a próxima infraes-
trutura de geração de infraestruturas 
de transmissão (ao vivo).”

Uma das soluções apresentadas 
por Inoue foi trabalhar com lingua-
gem SNMP ou que “permite controlar 
e monitorar milhares de dispositivos 
que suportam o protocolo SNMP; 
adicionar controle de exclusão para 
qualquer parâmetro de um dispositi-
vo SNMP; e utilizar controles SNMP e 
condições de estado em seus formu-
lários personalizados”.
No fim da apresentação o executi-

vo da LineUp explicou as principais 
funcionalidades da linha Axon Smart 
DVB, que adiciona monitoramento e 
análise no domínio de compressão 
do Digital Video Broadcast (DVB) que 
pode monitorar, analisar e visualizar 
ao vivo o transport stream MPEG com 
conteúdo comprimido, um “produto 
principalmente dirigido a distribuição 
que permite a entrega de ponta a 
ponta para os assinantes através de 

redes de redistribuição (ex. satélite 
para operadoras de cabo).”

A influência da Luz no vídeo 
profissional
“Maximizar os recursos evitando 

perdas” é um dos principais objetivos 
das emissoras, disse Armando Ishi-
maru (Leader), no SET Nordeste 2015.  
Na palestra “A influência da luz na 
qualidade de vídeo. Recursos de me-
dição de luz e vídeo”, o country ma-
nager da Leader Instruments afirmou 
que “em um ambiente de produção 
é um desafio conciliar as exigências 
artísticas e técnicas avaliando a qua-
lidade do vídeo em um monitor for-
ma de onda, que é a referência para 
os técnicos mas nem sempre para o 
pessoal artístico que tem o fotômetro 
como referência para medição de luz”. 
Ele disse que muitas vezes a avalia-

ção se torna subjetiva “recaindo sobre 
um monitor de vídeo que nem sempre 
é de grau de referência. Para facilitar 
a obtenção de resultados precisos e 
eficientes, “a Leader criou ferramen-
tas intuitivas para operadores com 
formação não técnica que são 5 Bar-
ras, CineLite, CineZone e CineSearch, 
pilares para uma produção perfeita”.

Tecnologia LED para Broadcasting
A palestra “Leyard, soluções para 

Broadcasting” proferida por Dimas Oli-
veira, gerente de Contas para América 
Latina da empresa chinesa com fábri-
ca no Estado do Paraná, ele afirmou 
que na hora de escolher um painel 
de LED é preciso saber qual é o “en-
capsulamento” e como este funciona. 
Ainda afirmou que é importante saber 
qual é a taxa de Refresh que os mo-
nitores LED podem dar maior conforto 
ao operador de câmera (cinegrafista) 
na hora de gravar em um estúdio por-
que a taxa de atualização da tela é o 
número de vezes em um segundo que 
um display atualiza seu buffer. 
Segundo Oliveira, quanto maior a 

taxa de atualização, mais estável a 
imagem, sem ondas ou tela preta, 
as imagens são mais dinâmicas, isso 
porque a alta taxa de atualização dá 
uma vantagem clara de imagem.

A Canon do Brasil 
demonstrando  
no SET Nordeste  
a linha de vídeo 
profissional  
com soluções 
de workflows  
digitais com  
câmera e controle
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A Videodata e a MediaPortal realizam demonstrações dos seus principais 
produtos com integrações para emissoras de televisão, com destaque 
para implantações de gerenciamento de mídia
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Controle e monitoração
Outros dos temas que preocupam 

aos broadcasters brasileiros é a mo-
nitorização das emissoras, por isso, 
a palestra “controle e monitoração 
em Broadcast”, ministrada por Ro-
berto Inoue, gerente de contas de 
LineUp/Axon, tratou deste tema.
Inoue afirmou que “desde que a 

tecnologia de transmissão existe, a 
infraestrutura de transmissão tem 
sido baseada em interconexão e in-
terface específicas da indústria. Ago-
ra, finalmente, isso está chegando 
ao fim. As redes Ethernet tornaram-
se rápidas o suficiente com as ex-
tensões adicionadas pelo grupo IEEE 
Audio Video Bridging (AVB), confi-
áveis e determinísticas o suficiente 
para servir como a próxima infraes-
trutura de geração de infraestruturas 
de transmissão (ao vivo).”

Uma das soluções apresentadas 
por Inoue foi trabalhar com lingua-
gem SNMP ou que “permite controlar 
e monitorar milhares de dispositivos 
que suportam o protocolo SNMP; 
adicionar controle de exclusão para 
qualquer parâmetro de um dispositi-
vo SNMP; e utilizar controles SNMP e 
condições de estado em seus formu-
lários personalizados”.
No fim da apresentação o executi-

vo da LineUp explicou as principais 
funcionalidades da linha Axon Smart 
DVB, que adiciona monitoramento e 
análise no domínio de compressão 
do Digital Video Broadcast (DVB) que 
pode monitorar, analisar e visualizar 
ao vivo o transport stream MPEG com 
conteúdo comprimido, um “produto 
principalmente dirigido a distribuição 
que permite a entrega de ponta a 
ponta para os assinantes através de 

redes de redistribuição (ex. satélite 
para operadoras de cabo).”

A influência da Luz no vídeo 
profissional
“Maximizar os recursos evitando 

perdas” é um dos principais objetivos 
das emissoras, disse Armando Ishi-
maru (Leader), no SET Nordeste 2015.  
Na palestra “A influência da luz na 
qualidade de vídeo. Recursos de me-
dição de luz e vídeo”, o country ma-
nager da Leader Instruments afirmou 
que “em um ambiente de produção 
é um desafio conciliar as exigências 
artísticas e técnicas avaliando a qua-
lidade do vídeo em um monitor for-
ma de onda, que é a referência para 
os técnicos mas nem sempre para o 
pessoal artístico que tem o fotômetro 
como referência para medição de luz”. 
Ele disse que muitas vezes a avalia-

ção se torna subjetiva “recaindo sobre 
um monitor de vídeo que nem sempre 
é de grau de referência. Para facilitar 
a obtenção de resultados precisos e 
eficientes, “a Leader criou ferramen-
tas intuitivas para operadores com 
formação não técnica que são 5 Bar-
ras, CineLite, CineZone e CineSearch, 
pilares para uma produção perfeita”.

Tecnologia LED para Broadcasting
A palestra “Leyard, soluções para 

Broadcasting” proferida por Dimas Oli-
veira, gerente de Contas para América 
Latina da empresa chinesa com fábri-
ca no Estado do Paraná, ele afirmou 
que na hora de escolher um painel 
de LED é preciso saber qual é o “en-
capsulamento” e como este funciona. 
Ainda afirmou que é importante saber 
qual é a taxa de Refresh que os mo-
nitores LED podem dar maior conforto 
ao operador de câmera (cinegrafista) 
na hora de gravar em um estúdio por-
que a taxa de atualização da tela é o 
número de vezes em um segundo que 
um display atualiza seu buffer. 
Segundo Oliveira, quanto maior a 

taxa de atualização, mais estável a 
imagem, sem ondas ou tela preta, 
as imagens são mais dinâmicas, isso 
porque a alta taxa de atualização dá 
uma vantagem clara de imagem.

A Canon do Brasil 
demonstrando  
no SET Nordeste  
a linha de vídeo 
profissional  
com soluções 
de workflows  
digitais com  
câmera e controle

©
 Fo

to
: D

an
iel

 Ca
lle

ia 

A Videodata e a MediaPortal realizam demonstrações dos seus principais 
produtos com integrações para emissoras de televisão, com destaque 
para implantações de gerenciamento de mídia
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Oliveira afirmou que um dos di-
ferenciais dos painéis da Leyard 
passa pelo baixo custo de manu-
tenção. “Na tela de LED a manu-
tenção geral é de mais ou menos 

100 dólares porque só é preciso 
substituir algumas lâmpadas indi-
viduais. Se utilizam outro tipo de 
dispositivos os custos serão muito 
maiores. Garantimos mais de 100 

mil horas de duração dos nossos 
dispositivos”.

O Estado da Arte da migração 
de AM para FM
Um tema que preocupa os radiodi-

fusores brasileiros é a migração de 
rádios AM para FM. Esse foi o tema 
da exposição de André Ulhoa Cintra 
(SET/ ABERT), que analisou o fenô-
meno e o processo na palestra inti-
tulada: “Migração AM-FM”.
Cintra explicou os pormenores da 

migração da AM para a FM, e disse 
que “no Ceará temos alguns proble-
mas. Na cidade de Fortaleza nos fal-
tam 10 canais de migração, dos 66 
pedidos conseguimos entregar 56 
frequências, uma média interessante. 
Os principais problemas da canaliza-
ção estão no Paraná porque ali há 
fronteiras com o Mercosul e interfe-
rências de sinal”, disse Cintra. n

Uso racional da energia elétrica 
“O que falta no Brasil é planejamento. E, de fato, a crise 

energética atual tem a ver com a falta dele e de previsão 
de futuro”.

Em um momento no qual o aumento da energia pesa 
tanto no orçamento das emissoras de TV brasileiras, a 
palestra “Uso racional da energia Elétrica e alternativas de 
tecnologias para redução do consumo”, apresentada por 
Esdras Miranda, diretor regional Nordeste da SET e geren-
te Técnico do Sistema Jangadeiro, mostrou a dimensão 
desse problema para as emissoras do nordeste do país.

“De janeiro a maio de 2015, a tarifa de energia aumen-
tou 75% na nossa emissora, e isso nós não temos como 
resolver. O aumento excessivo do custo da energia elé-
trica impacta de forma expressiva o budget de todos os 
brasileiros e, especialmente, o das emissoras. Esse au-
mento fará estourar o orçamento”, afirmou Miranda.

Nas emissoras, a despesa com energia elétrica é uma 
parte muito importante do orçamento geral. Miranda 
contou que 52% da energia gasta na TV Jangadeiro é 
com o ar condicionado. “Hoje meu grande vilão é esse, 
e como estamos no nordeste não temos como baixá-lo”.

Ante a pergunta da Revista da SET sobre qual é o peso 
da energia no orçamento do departamento técnico da 
TV Jangadeiro, Miranda afirmou que “a energia chega a 
quase 50% do total anual. É muito caro para a emisso-
ra. Passamos de 70 mil reais em janeiro para 122 mil em 
maio. Precisamos mudar o cenário”.

O executivo do Sistema Jangadeiro disse que “o Brasil 
precisa diversificar urgentemente sua matriz energéti-
ca – hoje altamente dependente das hidroelétricas, e de 
forma emergencial, das termoelétricas. Não deve existir 
exclusão de fontes de energia, mas sim considerar que 
elas são complementares, sejam hidroelétricas ou termo-
elétricas. Precisamos pensar em uma matriz energética 
limpa que traga benefícios na redução de emissão de 
partículas de dióxido e carbono pelo uso de fonte não 
poluente e consequente sustentabilidade da economia”.

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Os almoços patrocinados pela MediaPortal/Videodata foram um excelente ponto 
de encontro para os broadcasters que participaram do SET Nordeste 2015
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energética atual tem a ver com a falta dele e de previsão 
de futuro”.

Em um momento no qual o aumento da energia pesa 
tanto no orçamento das emissoras de TV brasileiras, a 
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tou 75% na nossa emissora, e isso nós não temos como 
resolver. O aumento excessivo do custo da energia elé-
trica impacta de forma expressiva o budget de todos os 
brasileiros e, especialmente, o das emissoras. Esse au-
mento fará estourar o orçamento”, afirmou Miranda.

Nas emissoras, a despesa com energia elétrica é uma 
parte muito importante do orçamento geral. Miranda 
contou que 52% da energia gasta na TV Jangadeiro é 
com o ar condicionado. “Hoje meu grande vilão é esse, 
e como estamos no nordeste não temos como baixá-lo”.

Ante a pergunta da Revista da SET sobre qual é o peso 
da energia no orçamento do departamento técnico da 
TV Jangadeiro, Miranda afirmou que “a energia chega a 
quase 50% do total anual. É muito caro para a emisso-
ra. Passamos de 70 mil reais em janeiro para 122 mil em 
maio. Precisamos mudar o cenário”.

O executivo do Sistema Jangadeiro disse que “o Brasil 
precisa diversificar urgentemente sua matriz energéti-
ca – hoje altamente dependente das hidroelétricas, e de 
forma emergencial, das termoelétricas. Não deve existir 
exclusão de fontes de energia, mas sim considerar que 
elas são complementares, sejam hidroelétricas ou termo-
elétricas. Precisamos pensar em uma matriz energética 
limpa que traga benefícios na redução de emissão de 
partículas de dióxido e carbono pelo uso de fonte não 
poluente e consequente sustentabilidade da economia”.

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Os almoços patrocinados pela MediaPortal/Videodata foram um excelente ponto 
de encontro para os broadcasters que participaram do SET Nordeste 2015

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

52   REVISTA DA SET|Especial SET EXPO 2015

SET REGIONAISSET REGIONAIS



SET REGIONAIS

Desligamento analógico debatido em Fortaleza

Com a proximidade do começo do apagão analógico 
no país, a SET está discutindo em seus encontros regio-
nais os principais temas referentes ao assunto. Como 
aconteceu no SET Sul, realizado em maio último em 
Curitiba, Tereza Mondino (SET/TM CONSULTORIA) mo-
derou o painel “Desligamento de TV Analógica (2015-
2018) Atividades do GIRED e EAD”.

O painel contou, desta vez, com a presença de Jovi-
no Alberto Oliveira Pereira, diretor do Departamento 
de Outorgas dos Serviços de Comunicação Eletrônica 
do Ministério das Comunicações; Daniel Cavalcanti, 
assessor do Conselho Diretor da ANATEL; Liliana Nako-
nechnyj, diretora Internacional da SET e membro titular 
do GIRED pela ABERT; e André Felipe Trindade, membro 
titular do GIRED pela ABRATEL.

O extenso e pormenorizado painel começou com a 
apresentação de Daniel Cavalcanti, da Anatel, que ex-
plicou aos presentes o processo de desligamento e 
como será realizada a digitalização, espectro e banda 
larga móvel atrelados à designação da faixa de 700 MHz 
“muito benéfica para a irradiação de expansão da banda 
larga no país, por ser considerada essencial para a ex-
pansão em áreas rurais e periféricas”.

Cavalcanti explicou que com o edital de 700 MHz, re-
alizado em 2014, se criaram duas entidades, o EAD (en-
tidade administradora), uma empresa constituída pelas 
empresas que ganharam a licitação e será a responsável 
de operacionalizar e divulgar o desligamento e de en-
tregar os set-top boxes as famílias do Programa Bolsa 
Família; e o GIRED, que será responsável pelo processo 
de desligamento.

O executivo mostrou as especificações técnicas do 
conversor de TV Digital definidas pelo GIRED no fim de 
maio de 2015. “Ele possui suporte à interatividade plena 
por meio de interface IP e USB; é otimizado para a convi-
vência com o 4G LTE; e trabalha com o Ginga C”.

“Estamos todos no mesmo barco, no mesmo espec-
tro. A posição do Ministério das Comunicações é de 
apoio e sinergias tanto como os radiodifusores e a Ana-
tel”, afirmou Jovino Alberto Oliveira Pereira (MiniCom).  
E reforçou: “Quando falamos de TV Digital não falamos 
só de mudança de tecnologia, o objetivo da mudança 
da TV Digital é incorporar uma série de coisas que a sua 
inclusão proporcionará. Estas são as mais importantes 
porque haverá interatividade, inclusão digital e social, 
acessibilidade, políticas públicas, educação; diversida-

Daniel Cavalcanti (ANATEL); Jovino Alberto Oliveira Pereira (MiniCom); Esdras Miranda (SET/ Jangadeiro); 
e André Felipe Trindade (ABRATEL) no SET Nordeste 2015
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de cultural; estúdios técnicos; otimização do espectro; 
e qualidade do sinal”.

Ele afirmou, ainda, que uma das premissas do gover-
no é que “não exista uma TV Digital para ricos e outra 
para pobres. Porque com a tecnologia devemos gerar 
inclusão social”. Ele disse que a interatividade é fun-
damental porque, com ela, “qualquer aparelho de TV, 
mesmo os mais antigos, com um conversor digital com 
interatividade, poderá consultar vagas de emprego, 
fazer cursos profissionalizantes produzidos em vídeo, 
obter orientações de serviços públicos, mediante apli-
cativos que poderão ser desenvolvidos e distribuídos 
para TV Digital”.

André Felipe Trindade, membro titular do GIRED pela 
ABRATEL, começou sua apresentação afirmando que 
56% dos brasileiros assistem a TV aberta e quase 48% 
destes têm como único acesso ao entretenimento a TV 
aberta. “Isso mostra a importância da TV”.

Trindade analisou o ponto que estabelece que para 
que ocorra o apagão analógico em um município é 
preciso que 93% dos domicílios da região estejam ap-
tos à recepção em formato digital, o que será aferido 
por meio de pesquisa. Ele disse que para que essa pre-
missa funcione, é preciso que o radiodifusor divulgue 
“o desligamento e o que será necessário para que o te-
lespectador receba o sinal. Se o telespectador não mi-
grar, as emissoras perderão receita, e a publicidade é a 
única fonte de receita das emissoras abertas”.

“A análise para chegar aos 93% tem de ser feita 
olhando para a realidade econômica de cada municí-
pio”, afirmou. “Não pode ser igual para todos. Em 2013, 

dos 103,3 milhões de aparelhos de TV, só 39,7 milhões 
(38,4%) eram de tela fina e têm acesso à TV Digital”.

O executivo da Abratel chamou a atenção dos pre-
sentes afirmando que deverá haver uma campanha 
preventiva para avisar o telespectador e o radiodifusor 
sobre os problemas que podem existir devido às pos-
síveis interferências que pode provocar no sinal de TV 
Digital a utilização da faixa de 700 MHz.

A última a fazer uso da palavra no painel foi Liliana 
Nakonechnyj, diretora Internacional da SET e membro 
titular do GIRED pela ABERT. Ela explicou os trabalhos 
e atribuições do GIRED e os problemas da radiodifusão 
brasileira. “A televisão é muito importante para os ha-
bitantes deste país e todas as etapas do processo de 
desligamento dos canais analógicos - remanejamentos 
dos canais digitais na faixa de 700 MHz e a operação 
LTE na faixa de 700 MHz - serão concentrados em um 
único processo. Por isso é muito complexo”.

Liliana explicou toda essa complexidade: “Temos que 
apagar os canais analógicos, remanejar canais de 52 a 
69 para a faixa inferior e, com isso, realizar a ressintonia 
dos televisores e, mais tarde, a implantação da rede LTE 
que levará vários anos para mitigar as interferências, 
colocando filtros e outras técnicas de mitigação”.

No fim da palestra, Liliana afirmou que o maior pro-
blema do GIRED é que a AED ainda não foi formada. 
“Isso dificulta muito o trabalho porque quem vai ope-
racionalizar o trabalho do GIRED será a AED e, sem ela, 
não temos como avançar. Nosso maior desafio é mos-
trar para as pessoas que a TV Digital é melhor em um 
país cheio de diferenças e problemas”.

Liliana 
Nakonechnyj 
(SET/ABERT/
GIRED) analisou 
o apagão 
e as possíveis 
consequências 
tanto para 
as emissoras 
como para os 
telespectadores 
brasileiros

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

56   REVISTA DA SET|Especial SET EXPO 2015

SET REGIONAISSET REGIONAIS





Reportagem Especial

58   REVISTA DA SET  |  Agosto 2015

Reportagem Especial

58   REVISTA DA SET|Especial SET EXPO 2015

N
o mundo das multiplatafor-
mas, antenas digitais, TV Di-
gital, serviços Over-The-Top 
(OTT), Video On-Demand 

(VOD), triple play, TV Everywhere, e 
canais na internet cada dia mais for-
tes, a TV Cultura de São Paulo apos-

tou na digitalização e preservação de 
seu acervo como forma de moneti-
zação do seu passado e para utilizar 
nos próximos tempos no serviço de 
multicast (multiprogramação) que 
fará parte de sua programação por 
ser um canal público.

Para avançar com um trabalho que 
se estenderá pelo menos até 2019, a 
TV Cultura firmou uma parceria com 
a Integradora AD Digital para a im-
plementação de um novo ambiente 
de armazenamento (Nearline) e um 
sistema de arquivamento (Archiving) 
para o conteúdo audiovisual, assim 
como a implementação de uma nova 
fitoteca LTO, que tem por objetivo 
atender ao aumento da demanda e 
necessidade de espaço e performan-
ce (Bandwidth).
Com esse novo sistema, a emissora 

pública pretende realizar o gerencia-
mento e movimentação automática 
de dados em níveis de armazena-
mento, considerando o atual fluxo de 
trabalho baseado em arquivos. E ain-
da garantindo a eficiência produtiva 
na digitalização, arquivamento e res-
gate do material que se está fazendo 
de segunda a sábado, 14 horas por 
dia, em uma das dependências da 
emissora paulista.
Desta maneira, Gilvani Moletta, 

diretor de Engenharia e Tecnologia 
da Fundação Padre Anchieta, Centro 
Paulista de Rádio e TV Educativas, 
disse à Revista da SET nos escritórios 
da emissora no bairro de Água Bran-
ca, na capital paulista, que uma das 
apostas da emissora é obter a valia 
que o acervo tem. “A história da TV 
brasileira está na TV Cultura. Nossa 
emissora vive da história e do nos-
so acervo, que é muito grande, te-
mos acervo ainda em “Quadruplex”.  
Temos material preservado que qua-
se ninguém tem no país, por isso 
estamos fazendo a sua digitalização 
para no futuro usá-lo em um novo 
canal de TV a cabo que será lança-
do. Iremos fazê-lo através do serviço 

A TV Cultura investe 
na preservação do seu 
acervo 

Por Fernando Moura, em São Paulo

Em tempos de transição para o digital, de 
muitos apuros pelo cronograma do apagão 
analógico e com as emissoras tentando  
recuperar espaço frente a outras mídias, a TV 
Cultura de São Paulo está desenvolvendo um 
trabalho hercúleo para restaurar e digitalizar 
um acervo com mais de 45 anos de história, 
porque segundo os seus diretores: ”a grande 
riqueza da TV Cultura é o seu passado” 
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de multiprogramação, ao qual temos 
direito por ser uma emissora pública, 
mas em caráter científico ”.
Moletta explicou que a ideia da 

emissora é lançar um canal de do-
cumentários e outro de música, com 
shows e espectáculos antigos com 
conteúdos anteriores a 1980. “Para 
isso necessitamos aproveitar o con-
teúdo e o conhecimento que existe 
na emissora e trabalhar para buscar 
soluções que se conectem com o ge-
renciamento atual da emissora, por-
que se não geramos a convergência 
entre o acervo antigo e o atual, nada 
será feito”, afirma.
Tudo porque, segundo Moletta, a 

TV Cultura tem uma história ligada 
a seu próprio nome, a cultura bra-

sileira. “Durante todos estes anos a 
emissora ganhou prêmios no Brasil 
e no mundo por ser um canal edu-
cativo para a população brasileira. 
Na emissora, costumamos dizer que 
com 45 anos de vida, a história da 
TV brasileira está na TV Cultura”.
Rodrigo Galafati, coordenador do 

acervo da TV Cultura, disse à Revis-
ta da SET que com tanto material, 
muitas vezes era impossível usufruir 
rapidamente dele por estar em dife-
rentes formatos e, às vezes, com pro-
blemas de catalogação. “Isso gera 
um tempo para sua disponibilização, 
o que inviabilizava a sua colocação 
nos jornais da emissora ou em pro-
gramas especiais. Às vezes, o ma-
terial demorava muito a chegar em 
nossas ilhas de edição para ser tra-
tado e editado. Demoramos até dias 
inteiros para conseguir resgatar um 
vídeo do acervo com condições de 
ser editado e colocado online para 
ser utilizado.”  
Sonia Poloni, diretora de Marketing 

da AD Digital, afirmou à Revista da 
SET que com esse novo workflow 
de trabalho “as aplicações de pós
-produção trabalharão através de 
soluções de armazenamento Disk 
Nearline e LTO Library (disk to disk 
to library - D2D2L), tornando-se mais 
fácil do que nunca criar este tipo de 
montagem de vídeo de forma eficien-
te e flexível sem que a audiência de 
hoje tenha que esperar longos perí-

odos de produção e pós-produção”. 
Para Sonia, com este novo sistema 

“os produtores, jornalistas e pesqui-
sadores da emissora terão acesso 
rápido aos arquivos compartilha-
dos, e esses arquivos poderão ser 
encontrados rapidamente sobretudo 
os arquivos que são procurados in-
dependentemente do estado de con-
servação em que esteja”. 
Tudo porque, segundo Sonia, em 

um grupo de mídia como a TV Cul-
tura, “o conteúdo de vídeo muitas 
vezes inclui uma mistura de clipes 
de vídeo recém ingestados com ima-
gens mais velhas ou parte de um 
acervo (CDOC). “Isso significa que 
estão misturando vídeos feitos esta 
semana com clipes criados semanas 
ou meses ou anos atrás e tudo isso 
tem de ser catalogado e arquivado 
de uma forma que possa ser rapida-
mente encontrado e disponibilizado”. 

MAN
Uma das decisões mais difíceis da 

carreira de Gilvani Moletta foi a deter-
minação de qual sistema de gerencia-
mento utilizar para realizar o armaze-
namento do acervo da TV Cultura, e 
como trabalhar os conteúdos que se 
geram no dia-a-dia da emissora. “Já 
foi feito um investimento enorme em 
outro momento e acabou por não dar 
certo. Nossa missão era avançar para 
a melhor solução e não podíamos fa-
lhar”, confessa o executivo.
Ele explicou que na primeira digita-

lização o material ficou digital, mas 
obsoleto. “Agora estamos no timing 
certo para fazer a digitalização em 

definitivo do acervo. Nós te-
mos mídias em Quadruplex, 
Umatic, uma polegada (1”), 
em Beta analógico tem mui-
ta coisa, além de VHS, Beta 
max, tudo no acervo e tudo 
com um valor muito gran-
de para a emissora. Mas a 

maior riqueza está entre os 
três primeiros”.
Moletta disse que a decisão 

passou por um sistema de 
produção totalmente online, que pu-
desse ser expansível e com uma in-
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*As imagens mostradas são retiradas diretamente das filmagens camera CION

A ciencia da Beleza
TM

CION é  a nova camera de producao  AJA  4K/UltraHD e producao 2K em HD, sendo 
cuidadosamente concebida para aproveitar a melhor tecnologia disponível, projetado para ser 
lógico, poderoso, e classicamente conhecido. CION oferece controle incrível de imagens de 
todos os tipos de produção, incluindo modos de disparo “flat”. Mas CION pode disparar  
o mundo que voce vê, a nossa maneira de ver, resultando diretamente em uma correcao minima  
de pos-producao CION baseia-se em formas intemporais de filmar, a captura de imagem 
artfulness, onde a luz, cor e natureza fundem-se para criar uma riqueza de filmagem profunda, 
com incrível workflow digital com velocidade e conveniência. 

Sensor 4K com 12 páradas de gama dinâmica 
Gravacao ProRes 444 e 422 
Saida bruta AJA até 4K 120fps 
Montagem PL com lentes intercambiáveis
Ergonômico e leve 
Conectividade Aberta 

Saiba mais em    www.aja.com
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de multiprogramação, ao qual temos 
direito por ser uma emissora pública, 
mas em caráter científico ”.
Moletta explicou que a ideia da 

emissora é lançar um canal de do-
cumentários e outro de música, com 
shows e espectáculos antigos com 
conteúdos anteriores a 1980. “Para 
isso necessitamos aproveitar o con-
teúdo e o conhecimento que existe 
na emissora e trabalhar para buscar 
soluções que se conectem com o ge-
renciamento atual da emissora, por-
que se não geramos a convergência 
entre o acervo antigo e o atual, nada 
será feito”, afirma.
Tudo porque, segundo Moletta, a 

TV Cultura tem uma história ligada 
a seu próprio nome, a cultura bra-

sileira. “Durante todos estes anos a 
emissora ganhou prêmios no Brasil 
e no mundo por ser um canal edu-
cativo para a população brasileira. 
Na emissora, costumamos dizer que 
com 45 anos de vida, a história da 
TV brasileira está na TV Cultura”.
Rodrigo Galafati, coordenador do 

acervo da TV Cultura, disse à Revis-
ta da SET que com tanto material, 
muitas vezes era impossível usufruir 
rapidamente dele por estar em dife-
rentes formatos e, às vezes, com pro-
blemas de catalogação. “Isso gera 
um tempo para sua disponibilização, 
o que inviabilizava a sua colocação 
nos jornais da emissora ou em pro-
gramas especiais. Às vezes, o ma-
terial demorava muito a chegar em 
nossas ilhas de edição para ser tra-
tado e editado. Demoramos até dias 
inteiros para conseguir resgatar um 
vídeo do acervo com condições de 
ser editado e colocado online para 
ser utilizado.”  
Sonia Poloni, diretora de Marketing 

da AD Digital, afirmou à Revista da 
SET que com esse novo workflow 
de trabalho “as aplicações de pós
-produção trabalharão através de 
soluções de armazenamento Disk 
Nearline e LTO Library (disk to disk 
to library - D2D2L), tornando-se mais 
fácil do que nunca criar este tipo de 
montagem de vídeo de forma eficien-
te e flexível sem que a audiência de 
hoje tenha que esperar longos perí-

odos de produção e pós-produção”. 
Para Sonia, com este novo sistema 

“os produtores, jornalistas e pesqui-
sadores da emissora terão acesso 
rápido aos arquivos compartilha-
dos, e esses arquivos poderão ser 
encontrados rapidamente sobretudo 
os arquivos que são procurados in-
dependentemente do estado de con-
servação em que esteja”. 
Tudo porque, segundo Sonia, em 

um grupo de mídia como a TV Cul-
tura, “o conteúdo de vídeo muitas 
vezes inclui uma mistura de clipes 
de vídeo recém ingestados com ima-
gens mais velhas ou parte de um 
acervo (CDOC). “Isso significa que 
estão misturando vídeos feitos esta 
semana com clipes criados semanas 
ou meses ou anos atrás e tudo isso 
tem de ser catalogado e arquivado 
de uma forma que possa ser rapida-
mente encontrado e disponibilizado”. 

MAN
Uma das decisões mais difíceis da 

carreira de Gilvani Moletta foi a deter-
minação de qual sistema de gerencia-
mento utilizar para realizar o armaze-
namento do acervo da TV Cultura, e 
como trabalhar os conteúdos que se 
geram no dia-a-dia da emissora. “Já 
foi feito um investimento enorme em 
outro momento e acabou por não dar 
certo. Nossa missão era avançar para 
a melhor solução e não podíamos fa-
lhar”, confessa o executivo.
Ele explicou que na primeira digita-

lização o material ficou digital, mas 
obsoleto. “Agora estamos no timing 
certo para fazer a digitalização em 

definitivo do acervo. Nós te-
mos mídias em Quadruplex, 
Umatic, uma polegada (1”), 
em Beta analógico tem mui-
ta coisa, além de VHS, Beta 
max, tudo no acervo e tudo 
com um valor muito gran-
de para a emissora. Mas a 

maior riqueza está entre os 
três primeiros”.
Moletta disse que a decisão 

passou por um sistema de 
produção totalmente online, que pu-
desse ser expansível e com uma in-
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tegração agnóstica que dependendo 
do fluxo. “O mundo ideal seria um 
desenvolvimento de software interno 
na emissora que nos garantisse o que 
queremos porque seria desenvolvido 
nos moldes da TV Cultura. Assim, bus-
camos um sistema de acervo que es-
teja sempre online. De uma empresa 
saudável, ou seja, que pelo menos no 
horizonte próximo não venha a falir, 
e que operasse com as estações de 
edição que existem na emissora.”
A decisão foi difícil, disse o executi-

vo, pois seria preciso unir as necessi-
dades da emissora ao orçamento e à 

estratégia da Fundação. “Adquirimos 
um sistema totalmente online, que 
permite que enquanto se faz a inges-
ta dos materiais diários tudo fique 
online para produção e edição. Mas 
isso é normal, o nosso diferencial é 
a parte de nearline, que é a parte de 
acervo porque é mais barato aumen-
tá-lo que movimentar os arquivos de 
ida e volta para LTO. Queríamos avan-
çar, mas tendo claro que precisáva-
mos definir claramente o esquema de 
expansão do arquivo”, explica.
Ainda era necessário tornar o acer-

vo fácil de manusear. Por isso, afirma 
Moletta, “utilizamos um dos codecs 
mais comuns do mercado para não 
ficarmos isolados e, se em algum 
momento surgissem mudanças im-
portantes na codificação, pudésse-
mos ter ferramentas para fazer a mu-
dança sem prejudicar o material ou 
ter de voltar a realizar o processo de 
digitalização, uma situação pela qual 
já passou a emissora”.
Diante disso, disse o diretor de en-

genharia e tecnologia da TV Cultura, 
“definimos que não queríamos au-
mentar a gestão em cima do MAN, 
senão através de interfases mais pró-
ximas do utilizador, um trabalho que 
já fizemos e nos permitirá ter uma 
gestão fácil e escalável do acervo. Pri-
meiro digitalizamos o acervo, depois 
acedemos ao material através do fron-
t-end, e simplificamos a operação, sa-
bemos que nosso maior problema era 
a otimização de tempo e do material”.

Na TV Cultura, a AD Digital instalou 
um sistema Quantum StorNext, que 
realiza desde a gerência do metada-
do até soluções de Cloud, Archiving 
e Deep Archiving, somados a uma 
nova fitoteca de armazenamento em 
fitas LTO-6 e storage em disco, que 
“permitem à TV Cultura um acesso 
mais rápido a arquivos compartilha-
dos, com mais eficiência produtiva 
na digitalização, arquivamento e 
resgate do material”, afirma Samuel 
Baccin, gerente geral da Quantum no 
Brasil.
Baccin disse que o StorNext é um 

sistema de armazenamento comparti-
lhado de alto desempenho concebido 
para acelerar fluxos de trabalho de in-
formação complexos. Inclui armazena-
mento primário; um armazenamento 
online prolongado mediante o sistema 
Lattus de baixa latência e altamente 
escalável, com colocação de dados 
em camadas; arquivos de fita com 
software iLayer para fitas LTO; e arqui-
vo Q-Cloud permitindo acesso sob de-
manda ao armazenamento na nuvem.
Rodrigo Galafati afirma que “o sto-

rage nearline da Quantum facilitou 
muito o acesso das ilhas para os ma-
teriais de acervo, tornando a edição 
dos vídeos muito mais rápida que 
antigamente.” Moletta afirma que “a 
solução Quantum atendeu o nosso 
sistema e às nossas necessidades 
que passam por melhorar cada vez 
mais a disponibilidade dos arquivos, 
do acervo da emissora e saltar para 

Na TV Cultura, cada passo é feito com “tranquilidade e  
paciência” afirmam os experimentados homens que trabalham  
na digitalização de um pedaço da história da TV brasileira 

Um dos maiores acervos da TV Cultura é guardado em fitas 
de 1 polegada utilizadas na década de 1970 na indústria 
da televisão 
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Gilvani Moletta se confessa e afirma 
que a emissora tem “ansiedade para 
que o apagão chegue logo para termos 
um padrão sinal de transmissão 
e reduzamos os custos, mas nós 
preocupa saber se vamos cumprir 
ou não com os requisitos impostos 
pelo governo para o apagão”
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tegração agnóstica que dependendo 
do fluxo. “O mundo ideal seria um 
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na emissora que nos garantisse o que 
queremos porque seria desenvolvido 
nos moldes da TV Cultura. Assim, bus-
camos um sistema de acervo que es-
teja sempre online. De uma empresa 
saudável, ou seja, que pelo menos no 
horizonte próximo não venha a falir, 
e que operasse com as estações de 
edição que existem na emissora.”
A decisão foi difícil, disse o executi-

vo, pois seria preciso unir as necessi-
dades da emissora ao orçamento e à 

estratégia da Fundação. “Adquirimos 
um sistema totalmente online, que 
permite que enquanto se faz a inges-
ta dos materiais diários tudo fique 
online para produção e edição. Mas 
isso é normal, o nosso diferencial é 
a parte de nearline, que é a parte de 
acervo porque é mais barato aumen-
tá-lo que movimentar os arquivos de 
ida e volta para LTO. Queríamos avan-
çar, mas tendo claro que precisáva-
mos definir claramente o esquema de 
expansão do arquivo”, explica.
Ainda era necessário tornar o acer-

vo fácil de manusear. Por isso, afirma 
Moletta, “utilizamos um dos codecs 
mais comuns do mercado para não 
ficarmos isolados e, se em algum 
momento surgissem mudanças im-
portantes na codificação, pudésse-
mos ter ferramentas para fazer a mu-
dança sem prejudicar o material ou 
ter de voltar a realizar o processo de 
digitalização, uma situação pela qual 
já passou a emissora”.
Diante disso, disse o diretor de en-

genharia e tecnologia da TV Cultura, 
“definimos que não queríamos au-
mentar a gestão em cima do MAN, 
senão através de interfases mais pró-
ximas do utilizador, um trabalho que 
já fizemos e nos permitirá ter uma 
gestão fácil e escalável do acervo. Pri-
meiro digitalizamos o acervo, depois 
acedemos ao material através do fron-
t-end, e simplificamos a operação, sa-
bemos que nosso maior problema era 
a otimização de tempo e do material”.

Na TV Cultura, a AD Digital instalou 
um sistema Quantum StorNext, que 
realiza desde a gerência do metada-
do até soluções de Cloud, Archiving 
e Deep Archiving, somados a uma 
nova fitoteca de armazenamento em 
fitas LTO-6 e storage em disco, que 
“permitem à TV Cultura um acesso 
mais rápido a arquivos compartilha-
dos, com mais eficiência produtiva 
na digitalização, arquivamento e 
resgate do material”, afirma Samuel 
Baccin, gerente geral da Quantum no 
Brasil.
Baccin disse que o StorNext é um 

sistema de armazenamento comparti-
lhado de alto desempenho concebido 
para acelerar fluxos de trabalho de in-
formação complexos. Inclui armazena-
mento primário; um armazenamento 
online prolongado mediante o sistema 
Lattus de baixa latência e altamente 
escalável, com colocação de dados 
em camadas; arquivos de fita com 
software iLayer para fitas LTO; e arqui-
vo Q-Cloud permitindo acesso sob de-
manda ao armazenamento na nuvem.
Rodrigo Galafati afirma que “o sto-

rage nearline da Quantum facilitou 
muito o acesso das ilhas para os ma-
teriais de acervo, tornando a edição 
dos vídeos muito mais rápida que 
antigamente.” Moletta afirma que “a 
solução Quantum atendeu o nosso 
sistema e às nossas necessidades 
que passam por melhorar cada vez 
mais a disponibilidade dos arquivos, 
do acervo da emissora e saltar para 

Na TV Cultura, cada passo é feito com “tranquilidade e  
paciência” afirmam os experimentados homens que trabalham  
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e reduzamos os custos, mas nós 
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um melhor nível de segurança atra-
vés da replicação desses arquivos 
em outros sites, em outros lugares 
que nos dê maior segurança da inte-
gridade desses conteúdos”.

Apagão Analógico
Moletta afirma que o processo de di-

gitalização da emissora é uma conse-
quência natural dos tempos, porque 
os oito estúdios e o teatro já tinham 
sido digitalizados. “O que precisamos 
fazer foi organizar a forma de emitir 
o sinal digital que já produzíamos in-
ternamente. Saímos diretamente do 

analógico composto PAL-M para o HD 
SDI entre 2005 e 2006.”
Ele disse que o maior problema é 

fazer o telespectador interno e exter-
no entender que o sinal digital está 
no ar e pode ser usufruído por eles. 
“Tanto que realizamos uma campa-
nha interna na emissora para difun-
dir a TV Digital”.
Para o diretor Técnico da TV Cultura, 

a implantação e o sucesso da TV Digi-
tal no Brasil passa não só pelo inves-
timento em infraestrutura das emisso-
ras, mas também por uma campanha 
de conscientização dos telespectado-

res para que estes entendam os be-
nefícios que o sinal digital oferece. Ele 
disse ainda que o sinal da TV Cultura 
já está digitalizado no satélite através 
de um sinal BTS comprimido.
Moletta explicou que o calcanhar 

de Aquiles da emissora não é a 
transmissão digital desde a capital, 
mas sim desde as retransmissoras 
de televisão. “Temos uma das maio-
res redes de retransmissoras em São 
Paulo, já que o modelo das outras 
emissoras é de afiliadas, e o nosso 
é de 208 retransmissoras espalhadas 
pelos diversos municípios. Essas re-

A TV Cultura incorpora seis câmeras LDX da Grass Valley 
para reforçar a produção de Jornalismo

Dentro do processo de digitalização da emissora, em 
março passado, a TV Cultura adquiriu seis novas câme-
ras LDX Flex da Grass Valley com estações de base XCU 
que permitirão oferecer melhor qualidade de imagem e 
flexibilidade para o futuro.

“Estas novas câmeras vão se encaixar perfeitamente 
com o nosso sistema GV STRATUS para fornecer uma so-
lução robusta de estúdio de notícias, com um novo nível 
de qualidade e eficiência de produção”, observou Gil-
vani Molleta, diretor de engenharia e tecnologia na TV 
Cultura. “Saber que podemos atualizar as câmeras com 
uma simples instalação de software é ideal. Estaremos 
preparados para todas as oportunidades que surjam no 
futuro, e sabemos que este é um investimento seguro 
para o longo prazo”.

A câmera LDX Flex, para aquisição de formato único 
1080i ou 720p, permite uma fácil atualização confor-
me a evolução das necessidades do cliente. A série de 
câmeras LDX garante que os clientes sempre estarão 
preparados para o futuro, e serão capazes de atualizar 
facilmente de modelo para modelo, até a câmera mais 
avançada disponível.

As estações de base XCU (eXchangeable Control Unit) 
podem ser pré-montadas e pré-cabladas no rack, ofe-
recendo uma conexão mecânica e elétrica segura, que 
permite aos usuários inseri-las e removê-las facilmente 
sempre que necessário. Cada XCU vem com um berço, 
mas é possível usar berços adicionais para estender a 
usabilidade em ambientes diferentes, como unidades 
móveis, estúdios ou em qualquer outro local.

A TV Cultura estima que terá de trabalhar até 2019 para 
digitalizar todo o acervo da emissora, trabalho hercúleo, mas 
que para os funcionários da emissora não só é uma volta ao 
passado, mas também, um legado para gerações futuras

A TV Cultura espera lançar no futuro dois canais com alguns 
dos materiais digitalizados, um canal de documentários 
e outro de shows e espectáculos 
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transmissoras alcançam mais de um 
município cada, chegando a mais de 
400 no Estado. Isso  é, em termos 
de cobertura analógica, de 88%. Mas 
isso não corresponde ainda ao digi-
tal, para o qual temos todos os es-
túdios feitos, mas ainda falta muito 
para digitalizar as retransmissoras.”

Para o executivo, as contas não fe-
cham. “O custo é muito alto, preci-
samos entre R$ 35 e R$ 40 milhões 
para digitalizar a rede, e isso nos as-
susta porque temos um cronograma 
e uma legislação que prevê que o 
sinal digital chegue a 93% da popu-
lação. O desafio é realizar o investi-
mento, que é altíssimo, e conseguir 
a qualidade técnica que permita que 
cheguemos à população do Estado 
de São Paulo.”
Outro ponto importante na ges-

tão, afirma Moletta, é que hoje se 
trabalha com duas emissões, uma 
analógica e uma digital, o que pro-
voca despesas importantes. “Fize-
mos, após a última atualização do 
controle mestre da emissora, com 
que o sinal analógico fosse emitido 
mediante um down converter do si-
nal digital. Claro que ainda cuidamos 
nas capturas de imagem de jornalis-
mo e produção da área de segurança 
em 4x3, o que nos faz ficar com um 
legado neste formato, e não nos per-

mite aproveitar todo o campo que o 
HD disponibiliza.”
Assim, a TV Cultura hoje transmite 

um sinal analógico pelo canal 2 e um 
sinal digital pelo canal 24, explica 
Moletta, sendo que o canal 2 é vir-
tual. “Subimos esse sinal utilizando a 
multiprogramação. Ou seja, temos a 
TV Cultura HD no canal principal com 
one-seg; a Univesp TV, que é a uni-
versidade virtual do Estado de São 
Paulo; e a Multicultura Educação, que 
é uma parceria firmada entre a Fun-
dação Padre Anchieta (mantenedora 
da TV Cultura) e a Fundação Roberto 
Marinho e Globo. Assim, temos esse 
BTS comprimido com todo esse paco-
te enviado ao satélite, que é tomado 
pelas operadoras de TV a cabo que 
transmitem o nosso sinal em Alta De-
finição H.264, mas precisamos emitir, 
também no satélite, o sinal MPEG2 
para o line-up analógico das operado-
ras e para as nossas retransmissoras 
analógicas, o que gera um custo al-
tíssimo de convivência. Ele dobra”. n

Reportagem Especial

Em um mundo digital, com redes IP e 
multiplataformas, o passado contínua 
presente, e nele, as mãos são  
fundamentais no manuseamento  
das mídias e os seus conteúdos 

Workflow implementado pela integradora AD Digital na TV Cultura de São Paulo
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Novo:  

♦ Novo servidor Lightspeed K80 acelera ainda mais o 
processamento de vídeo e a transcodificação H.264 
para qualquer produto da linha Vantage Trancode e 
PostProducer.

♦ O produto Tempo oferece uma solução completa e 
automática para ajustar a duração da mídia em 
arquivo, sem cortar cenas e preservando a 
qualidade. Isto permite a colocação de mais comer-
cias e imediatamente aumentando as arrecadações. 
O Tempo pode encurtar ou estender a duração de 
um clip em até 10%  de sua duração total sem que 
haja perda visível de qualidade.

♦ Novo no Post Producer: Novo gerador de títulos 
gerado pela NewBlue 

♦ Novos formatos de ingest de câmera para Vantage 
e mais!

Vantage

www.telestream.net Bringing Vision to Life

Media Processing Platform

Feito para o futuro – resolvendo problemas reais hoje

Telestream Vantage é uma plataforma premium de processamento 
de conteúdo em software para gerenciar todos os workflows 
de mídia - da câmera ao ponto da distribuição. Com o 
Vantage, você pode facilmente, rapidamente e 
eficientemente realizar o ingest, editar, transformar, 
consolidar, monetizar e distribuir a sua mídia 
em multi-formatos.

Nos vemos na SET no stand 
da AD-Digital.
SET stand numero  63

transmissoras alcançam mais de um 
município cada, chegando a mais de 
400 no Estado. Isso  é, em termos 
de cobertura analógica, de 88%. Mas 
isso não corresponde ainda ao digi-
tal, para o qual temos todos os es-
túdios feitos, mas ainda falta muito 
para digitalizar as retransmissoras.”

Para o executivo, as contas não fe-
cham. “O custo é muito alto, preci-
samos entre R$ 35 e R$ 40 milhões 
para digitalizar a rede, e isso nos as-
susta porque temos um cronograma 
e uma legislação que prevê que o 
sinal digital chegue a 93% da popu-
lação. O desafio é realizar o investi-
mento, que é altíssimo, e conseguir 
a qualidade técnica que permita que 
cheguemos à população do Estado 
de São Paulo.”
Outro ponto importante na ges-

tão, afirma Moletta, é que hoje se 
trabalha com duas emissões, uma 
analógica e uma digital, o que pro-
voca despesas importantes. “Fize-
mos, após a última atualização do 
controle mestre da emissora, com 
que o sinal analógico fosse emitido 
mediante um down converter do si-
nal digital. Claro que ainda cuidamos 
nas capturas de imagem de jornalis-
mo e produção da área de segurança 
em 4x3, o que nos faz ficar com um 
legado neste formato, e não nos per-

mite aproveitar todo o campo que o 
HD disponibiliza.”
Assim, a TV Cultura hoje transmite 

um sinal analógico pelo canal 2 e um 
sinal digital pelo canal 24, explica 
Moletta, sendo que o canal 2 é vir-
tual. “Subimos esse sinal utilizando a 
multiprogramação. Ou seja, temos a 
TV Cultura HD no canal principal com 
one-seg; a Univesp TV, que é a uni-
versidade virtual do Estado de São 
Paulo; e a Multicultura Educação, que 
é uma parceria firmada entre a Fun-
dação Padre Anchieta (mantenedora 
da TV Cultura) e a Fundação Roberto 
Marinho e Globo. Assim, temos esse 
BTS comprimido com todo esse paco-
te enviado ao satélite, que é tomado 
pelas operadoras de TV a cabo que 
transmitem o nosso sinal em Alta De-
finição H.264, mas precisamos emitir, 
também no satélite, o sinal MPEG2 
para o line-up analógico das operado-
ras e para as nossas retransmissoras 
analógicas, o que gera um custo al-
tíssimo de convivência. Ele dobra”. n

Reportagem Especial

Em um mundo digital, com redes IP e 
multiplataformas, o passado contínua 
presente, e nele, as mãos são  
fundamentais no manuseamento  
das mídias e os seus conteúdos 

Workflow implementado pela integradora AD Digital na TV Cultura de São Paulo
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H
á uma grande polêmica em 
torno da história de “quem 
é o pai do rádio”. Alguns 
acreditam que o inventor 

do aparelho responsável por trans-
mitir ondas sonoras a distância foi 
Guglielmo Marconi, um italiano que 
no dia 25 de setembro de 1896 pa-
tenteou o registro de sua criação. Há 
outros que atribuem o mérito da in-
venção ao austríaco-americano Niko-
la Tesla. Porém, muitos ainda acredi-
tam que em 1894 o padre e cientista 
brasileiro, Roberto Landell de Moura 
apresentou seu sistema de emis-
são de ondas sonoras do bairro de 
Santana por oito quilômetros até a 
Avenida Paulista, e graças a Landell, 
que também era engenheiro, a Mari-
nha brasileira realizou, em primeiro 
de março de 1905, diversos teste de 

mensagens telegráficas no encoura-
çado de Aquidaban. Contudo, o mun-
do reconhece, oficialmente, o italia-
no Guglielmo Marconi como o pai da 
invenção, tanto que o dia do rádio é 
comemorado no dia 25 de setembro.
Em 1906, foram iniciadas as pri-

meiras transmissões utilizando a 
frequência AM por Reginald Fessen-
den, em Massachusetts, nos Estados 
Unidos. O rádio se desenvolveu tan-
to que acabou se tornando o meio 
de comunicação mais importante do 
mundo, superou até a importância 
dos jornais impressos. O veículo teve 
sua era de ouro entre os anos 1920 
e 1950, com coberturas de guerra, 
radiojornais, novelas, programas de 
auditório e programas variados de 
entretenimento. O que enfraqueceu a 
popularidade do rádio AM foi o surgi-
mento do FM e da televisão.
A primeira transmissão radiofônica 

no Brasil ocorreu em 7 de setembro 
de 1922, no primeiro aniversário da 
Independência do país, mediante 
uma antena instalada no Corcovado, 
Rio de Janeiro. Durante a Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro, o en-
tão Presidente da República, Epitácio 
Pessoa, dirigiu uma mensagem aos 
poucos proprietários de rádio e ao 
público aglomerado no pavilhão da 
Exposição.
O comunicado presidencial foi ou-

vido também em Niterói, Petrópolis 
e São Paulo; e a ópera Guarany de 
Carlos Gomes, que estava sendo 
apresentada no Teatro Municipal, foi 
transmitida à multidão, conforme no-
ticiou o Jornal A Noite na edição de 8 
de setembro daquele ano.
A primeira emissora do Brasil foi 

fundada menos de um ano depois, 
a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 
projetada pelo antropólogo Roquette 
Pinto. No início, a programação da 
rádio era composta por programas 
de humor, teatro e histórias reais 
dramatizadas. No cenário musical 
predominava o samba. O jornalismo 
também ganharia espaço, com gran-
de destaque para o Repórter Esso, 
lançado em 1941 pela Rádio Nacional 
do Rio de Janeiro. Mas a grande in-

O adeus ao AM

Interesses distintos convergem para esta 
nova etapa do Rádio no Brasil. Emissoras 
de Radiodifusão em Amplitude Modulada 
com transmissão em Ondas Médias que não 
migrarem para a Frequência Modulada até 
2018 serão desativadas por Equipe Unesp*
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A nova geração de tecnologias, como 4K ou extreme-speed 6X, pode 
oferecer uma liberdade criativa sem precedentes que deslumbra 
os espectadores. Mas, quem pode fornecer os recursos para as 
posições especializadas necessárias? Você pode.

Nosso novo sistema de replay e câmera comutável LDX 86/K2 Dyno 
Universe foi concebido pensando no seu fluxo de trabalho. Agora 
você pode configurar qualquer câmera ou posição de replay para HD 
regular, 4K, ou extreme-speed com uma eLicense adequada, sem a 
necessidade de posições ou equipamentos adicionais.

Triplique suas opções usando o mesmo espaço de rack, o mesmo 
número de operadores, e o mesmo número de posições. A produção 
ao vivo do seu jeito, e nós vamos ajudá-lo a maximizar a criatividade, 
respondendo às demandas dinâmicas de negócios.

HD, Extreme Speed ou 4K? A resposta é SIM.

Marcel Koutstaal
Vice-Presidente e Gerente Geral, Camera Product Group

Conte melhores histórias com as soluções para 
produção ao vivo da Grass Valley.  
Visite www.grassvalley.com/live. 

LDX/K2 Dyno Universe da Grass Valley

Copyright © 2015 Grass Valley USA, LLC. Todos os direitos reservados. Belden é uma marca registrada da Belden Inc. ou de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e em outras jurisdições. 
Grass Valley, K2 Dyno eLDX são marcas comerciais ou marcas registradas da Grass Valley.
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venção da programação radiofônica 
foram os programas de auditório, 
que se tornaram indispensáveis em 
qualquer emissora a partir dos anos 
1940.
Com o surgimento da televisão, na 

década de 1950, programas aclama-
dos, e consecutivamente as mais fa-
mosas vozes, entre elas Ary Barroso, 
Ângela Maria, Cauby Peixoto, aban-
donaram as rádios. “Todos os ‘meda-
lhões’ do rádio – Lima Duarte, Chico 
Anísio, Chacrinha – saíram e foram 
pra televisão. Esvaziou-se o rádio”, 
comenta o diretor geral da Rádio Au-
ri-Verde de Bauru, Alexandre Pittoli. 
Segundo ele, as emissoras radiofôni-
cas sofrem até hoje na disputa com a 
televisão pela audiência e por inves-
tidores devido a esse êxodo.

Até 1955 as rádios brasileiras trans-
mitiam em Amplitude Modulada (AM), 
ano em que a carioca Ana Khoury im-
plantou a Frequência Modulada (FM), 
que havia sido patenteada em 1933 
pelo americano Edwin Howard Arms-
trong. Ana Khoury foi a única rádio 
FM no Brasil até 1976.
Em 2006 o Ministério das Comuni-

cações definiu, através do Decreto nº 
5.820, de 29 de junho, a transição 
das emissoras de televisão do sis-
tema de transmissão analógica para 
o Sistema Brasileiro de Televisão Di-
gital (SBTVD). Com essa mudança a 
faixa de 54 a 88 MHz, antes destina-
da para os canais “baixos” (VHF) da 
televisão, ficaria desocupada. Tendo 
isso em vista, a Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL) propôs a 
migração das rádios AM que operam 
na faixa de Onda Média (OM) para a 
FM, assim, a faixa atualmente utili-
zada para transmissão em Amplitude 
Modulada poderá ser destinada às 
empresas de telecomunicações para 
desenvolverem o sistema 4G.

Nova fase, a migração
No dia 7 de novembro de 2013, a 

presidente Dilma Rousseff assinou o 
decreto nº 8139 o qual permite que 
emissoras radiofônicas migrem da fre-
quência AM para a FM. As rádios AM 
interessadas tiveram de 24 de março 
de 2014 até 10 de novembro do mes-
mo ano para fazer a solicitação de 

mudança. De acordo com o Ministério 
das Comunicações, cerca de 80% das 
rádios AM do Brasil (aproximadamen-
te 1400 emissoras) fizeram o pedido.
Em 1995 a internet começava a 

ser implantada no Brasil. Apenas 20 
anos após sua chegada, a internet, 
juntamente com o rápido e dinâmi-
co avanço de novas tecnologias de 
dispositivos móveis, causou uma 
mudança radical no hábito de consu-
mo, aprendizagem e vida dos jovens.  
As crianças aprendem a desbloquear 
o tablet ou smartphone antes mes-
mo de aprender a falar. Para atrair 
esse novo público jovem que prefe-
re mais o entretenimento do que a 
informação, as rádios FM apostaram 
em uma programação mais musical, 
com uma linguagem bem informal 
e descontraída. Sem contar que em 
quase todos os dispositivos móveis 
há uma ferramenta de rádio FM.
As frequências em AM não estão 

disponíveis em dispositivos móveis 
e, nos rádios dos automóveis, sua 
programação não é chamativa para 
as gerações mais jovens, uma vez 
que tem seu foco na informação e 
prestação de serviços, além da qua-
lidade sonora ser menor em compa-
ração a uma FM. Logo, as rádios que 
transmitem no AM não conseguem 
atrair ouvintes e, em decorrência 
disso, tem cada vez mais dificuldade 
para manter a estrutura das emis-
soras. Mas a migração não foi uma A mesa de som da rádio Auriverde já está nos moldes de grandes emissoras FM

A rádio de quase 60 anos de história 
é situada no centro de Bauru e tem uma 
equipe com cerca de 30 pessoas

O atual diretor da Auriverde e a voz do 
programa “Alô Bauru” trouxe inovação 
para a rádio e tem grandes expectativas 
com a migração para a faixa FM 
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venção da programação radiofônica 
foram os programas de auditório, 
que se tornaram indispensáveis em 
qualquer emissora a partir dos anos 
1940.
Com o surgimento da televisão, na 

década de 1950, programas aclama-
dos, e consecutivamente as mais fa-
mosas vozes, entre elas Ary Barroso, 
Ângela Maria, Cauby Peixoto, aban-
donaram as rádios. “Todos os ‘meda-
lhões’ do rádio – Lima Duarte, Chico 
Anísio, Chacrinha – saíram e foram 
pra televisão. Esvaziou-se o rádio”, 
comenta o diretor geral da Rádio Au-
ri-Verde de Bauru, Alexandre Pittoli. 
Segundo ele, as emissoras radiofôni-
cas sofrem até hoje na disputa com a 
televisão pela audiência e por inves-
tidores devido a esse êxodo.

Até 1955 as rádios brasileiras trans-
mitiam em Amplitude Modulada (AM), 
ano em que a carioca Ana Khoury im-
plantou a Frequência Modulada (FM), 
que havia sido patenteada em 1933 
pelo americano Edwin Howard Arms-
trong. Ana Khoury foi a única rádio 
FM no Brasil até 1976.
Em 2006 o Ministério das Comuni-

cações definiu, através do Decreto nº 
5.820, de 29 de junho, a transição 
das emissoras de televisão do sis-
tema de transmissão analógica para 
o Sistema Brasileiro de Televisão Di-
gital (SBTVD). Com essa mudança a 
faixa de 54 a 88 MHz, antes destina-
da para os canais “baixos” (VHF) da 
televisão, ficaria desocupada. Tendo 
isso em vista, a Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL) propôs a 
migração das rádios AM que operam 
na faixa de Onda Média (OM) para a 
FM, assim, a faixa atualmente utili-
zada para transmissão em Amplitude 
Modulada poderá ser destinada às 
empresas de telecomunicações para 
desenvolverem o sistema 4G.

Nova fase, a migração
No dia 7 de novembro de 2013, a 

presidente Dilma Rousseff assinou o 
decreto nº 8139 o qual permite que 
emissoras radiofônicas migrem da fre-
quência AM para a FM. As rádios AM 
interessadas tiveram de 24 de março 
de 2014 até 10 de novembro do mes-
mo ano para fazer a solicitação de 

mudança. De acordo com o Ministério 
das Comunicações, cerca de 80% das 
rádios AM do Brasil (aproximadamen-
te 1400 emissoras) fizeram o pedido.
Em 1995 a internet começava a 

ser implantada no Brasil. Apenas 20 
anos após sua chegada, a internet, 
juntamente com o rápido e dinâmi-
co avanço de novas tecnologias de 
dispositivos móveis, causou uma 
mudança radical no hábito de consu-
mo, aprendizagem e vida dos jovens.  
As crianças aprendem a desbloquear 
o tablet ou smartphone antes mes-
mo de aprender a falar. Para atrair 
esse novo público jovem que prefe-
re mais o entretenimento do que a 
informação, as rádios FM apostaram 
em uma programação mais musical, 
com uma linguagem bem informal 
e descontraída. Sem contar que em 
quase todos os dispositivos móveis 
há uma ferramenta de rádio FM.
As frequências em AM não estão 

disponíveis em dispositivos móveis 
e, nos rádios dos automóveis, sua 
programação não é chamativa para 
as gerações mais jovens, uma vez 
que tem seu foco na informação e 
prestação de serviços, além da qua-
lidade sonora ser menor em compa-
ração a uma FM. Logo, as rádios que 
transmitem no AM não conseguem 
atrair ouvintes e, em decorrência 
disso, tem cada vez mais dificuldade 
para manter a estrutura das emis-
soras. Mas a migração não foi uma A mesa de som da rádio Auriverde já está nos moldes de grandes emissoras FM

A rádio de quase 60 anos de história 
é situada no centro de Bauru e tem uma 
equipe com cerca de 30 pessoas

O atual diretor da Auriverde e a voz do 
programa “Alô Bauru” trouxe inovação 
para a rádio e tem grandes expectativas 
com a migração para a faixa FM 
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decisão puramente benevolente com 
os radiodifusores. Havia também 
pressão das empresas de telefonia 
móvel, interessadas na liberação do 
espectro de AM para poderem imple-
mentar o 4G no país.
Ainda sem definição no Brasil, o 

Rádio Digital seria outra alternativa 
interessante para as emissoras AM. 
Segundo Alceu Rodrigues, diretor 
executivo da rádio 94 FM de Bau-
ru e diretor da AESP (Associação 
das Emissoras de Rádio e Televisão 
do Estado de São Paulo), tanto as 
rádios AM como as FM sairiam ga-
nhando, uma vez que “o som do 
AM ficaria com qualidade de FM, e a 
qualidade de som do FM ficaria igual 
à dos CD’s”. Assim, caso o Rádio 
Digital fosse implantado, a melhora 
na qualidade de som do AM torna-
ria possível uma inovação na grade 
de programas para atrair um novo 
público mais jovem e, consequente-
mente aumentar o faturamento das 

emissoras. Dessa forma, não seria 
necessária a migração. Para o Minis-
tério das Comunicações (MiniCom), a 
digitalização iria “promover a amplia-
ção da cobertura do serviço de rádio 
no território nacional”. Contudo, as 
rádios testadas com sistema digital 
apresentaram problemas, o que le-
vou o Governo a adiar a digitalização 
das emissoras e adotar a migração 
como forma de atender a pressão 
dos radiodifusores por mudanças.
Para que a migração ocorra, é ne-

cessário que o espectro eletromag-
nético consiga abrigar a quantidade 
necessária de frequências para as 
novas rádios de FM. Para que as rá-
dios possam transmitir seus sinais 
sem que haja interferência na “via” 
onde não há espaços livres no es-
pectro, as emissoras terão que utili-
zar a chamada “faixa estendida”. 
Conforme explica Pittoli, as rádios 

que atuam em regiões com poucas 
emissoras poderão migrar para o 

dial convencional, de 88 a 108 MHz, 
tendo 90 dias para desligar o trans-
missor de AM. Já as regiões onde o 
dial convencional está muito conges-
tionado, como acontece nos grandes 
centros urbanos, as emissoras terão 
que migrar para a faixa estendida da 
FM, de 78 a 86 MHz; nesses casos, 
as prestadoras de radiodifusão terão 
o prazo de cinco anos para desativar 
o transmissor de amplitude modula-
da, podendo transmitir simultanea-
mente nas duas faixas até lá.
Os gastos da migração das AM para 

a FM, além do pagamento da outorga 
e do uso da radiofrequência, envol-
vem também a adequação do equi-
pamento e mudança de terreno das 
antenas. Ainda que algumas emisso-
ras consigam que as prefeituras lhe 
cedam algum lote, os valores são al-
tos. Para tornar a migração viável, o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) prome-
te oferecer linhas de financiamento 
específicas para a mudança. “Se não 
houver financiamento, muita gente 
para por aí”, afirma o diretor geral 
da Auri-Verde.
A “faixa estendida” corresponde 

aos canais analógicos de televisão  
5 e 6. Estes só serão liberados quan-
do o switch-off  da TV analógica acon-
tecer – está programado para acon-
tecer desde abril de 2016 até 2018. 
A televisão analógica transmite sinal 
de televisão aberta através de uma 
antena de transmissão de sinal de TV 
utilizando a faixa de frequências VHF. 
Quando o sinal analógico for desli-
gado em todo o país as emissoras 
de TV passarão a transmitir somente 
em sinal digital. O sinal de televisão 
Digital é captado graças a uma an-
tena de transmissão de sinal UHF 
que está conectada a um conversor 
digital integrado ou a um set-top-box 
que por sua vez está conectado ao 
televisor transmitindo, assim, o con-
teúdo audiovisual para os apare-
lhos de TV. Essa faixa liberada pelo 
desligamento da TV analógica, que 
atualmente vai do 87.9 MHz a 107.9 
MHz, será estendida de 76 MHz a  
107.9 MHz.

Rádio Auriverde conta com estrutura para veicular conteúdo de qualidade 
para Bauru e região

O mesa do técnico de som é uma nova aquisição da rádio, que está em transição para 
a faixa FM
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e em qualquer dispositivo.
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Jornalistas, empresários, especialistas e políticos debaterão a liberdade de expressão, o 
processo de intensa transformação das emissoras de rádio e televisão e o impacto no 

modelo de negócio das empresas e na forma de consumir informação.
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Esta aparente solução na verdade é 
um problema, na opinião de Alexan-
dre Pittoli. Ele afirma que os milha-
res de aparelhos de rádio atuais não 
possuem essa faixa em seu dial. “Os 
novos aparelhos já virão com essa 
faixa de frequência, mas nos antigos, 
as rádios que ocuparem esta faixa 
simplesmente não serão ouvidas”, 
afirma Pitotti. 
O estado do Rio Grande do Norte 

foi o primeiro a ser contemplado 
pelo Ministério das Comunicações 

para que rádios AM migrassem para 
FM. Foram oito rádios autorizadas a 
migrar. São elas: Rádio Tairy LTDA, 
Rádio Cultural do Oeste LTDA, Rá-
dio Cabugi LTDA, Radio Ouro Branco 
LTDA, Rádio Curimatu de Nova Cruz 
LTDA, Rádio A Voz do Serido LTDA, 
Alagamar Rádio Sociedade LTDA, e 
Rádio Eurico Bergsten.

Diferenças clássicas entre AM e FM
Todo ouvinte de rádio consegue di-

ferenciar o som propagado pelas on-
das AM do som das FM, mas só se 
estiver ouvindo música. O tom médio, 
presente na voz humana, é semelhan-
te tanto nas AM quanto FM, e nosso 
ouvido as captam da mesma forma, 
as diferenças se tornam mais eviden-
tes quando a análise se dá por ques-
tões técnicas e os tipos de captação e 
transmissão das ondas.
“O transmissor de AM tem carac-

terísticas absolutamente distintas 
do transmissor de FM, tem de ficar 
numa área descampada, de preferên-
cia alagada, a exemplo de beira de 
brejos e córregos, devido ao tipo de 
torre de transmissão: estaiada”, ex-
plica Pittoli. 
Segundo ele, ofuncionamento do 

mecanismo é próximo ao de pilhas 

químicas, já que a torre é positiva e 
em sua volta, existem anéis (ou ra-
diais) negativos. Assim, o sinal pode 
trafegar da emissora até o transmis-
sor através de cabos de telefonia. 
Ao chegar à torre, há a junção dos 

positivos com negativos, fazendo 
com que a área alagada em volta 
do transmissor conduza a energia 
e envie o sinal até áreas distantes, 
sendo esta a característica que co-
loca as rádios AM em vantagem as 
FM no quesito área de cobertura.  
“O que vai mudar a distancia alcan-
çada é potência da rádio - quanto 
maior a potencia, maior a distancia. 
Um exemplo notável é a Rádio Tupi 
do Rio de Janeiro com 100KW de po-
tência”, conclui. 
O sinal AM tem menor largura de 

banda, permitindo que tenha mais 
estações disponíveis nas frequências 
de rádio. No entanto, é mais susce-
tível a ruídos até mesmo de outros 
eletrônicos e eletrodomésticos, pois 
o barulho afeta a amplitude da onda 
– onde a informação é armazenada 
no sinal AM. Em casos de suporte 
SSBSC AM, ainda é necessário que 
haja a sincronização do som na hora 
da transmissão.
O transmissor de ondas FM depen-

de de uma topografia muito diferen-
te do AM. A lei é quanto mais alto 
melhor para posicionar os transmis-
sores. A qualidade do som propaga-
do é melhor devido a sua largura de 
banda maior, todavia, o sinal pode 
ser interferido por barreiras físicas e 
não alcança grandes distâncias.
O sinal FM é menos suscetível a 

barulhos justamente por ser trans-
mitido pela variação de frequência 
e não de amplitude, como o próprio 
nome diz. A transmissão é bem mais 
complexa em relação as AM, já que é 
feita através de link aéreo.
Atualmente, as rádios AM podem 

ter mesa ou componente de som 
iguais aos do FM, mas isso não é 
uma realidade para todas, fazendo 
com que seja necessário a mudança 
desses equipamentos na migração 
de faixa. Para as que já possuem 
componente de som, sua progra-

Dentro da sala de gravação, além  
de microfones de última geração,  
a rádio conta com paredes revestidas 
de tecidos com ranhuras para barrar  
a voz – uma opção mais moderna  
que paredes de espuma

Obstáculos para a migração
Para Alceu existem três problemas principais para que as emissoras con-

sigam migrar do AM para o FM, utilizando a faixa estendida.
A transmissão digital: Todas as emissoras de TV de um município de-

vem transmitir sua programação por meio de sinal digital e todas as resi-
dências devem receber em sinal digital, ou seja, todas as televisões tem 
que ser digitais ou possuir um conversor para que não haja interferência 
no sinal.

Rádio com faixa estendida: Os dispositivos móveis, como celulares, ta-
blets e aparelhos de rádio têm que possuir a faixa estendida para que ela 
possa ser sintonizada não tenha interferência em outras frequências.

Alto custo de mudança: Os sistemas de rádios AM e FM são completa-
mente diferentes. Enquanto emissoras AM são mono e precisam que sua 
antena fique em lugares úmidos e baixos, as FM são estéreo e suas ante-
nas necessitam de lugares altos para que sua transmissão seja feita com 
qualidade. Dessa forma, a infraestrutura das rádios AM será completa-
mente remodelada. As rádios também terão que pagar a diferença entre 
a outorga de AM e de FM. O custo total deve ser em torno de R$ 800 mil.

Por causa disso, Alceu defende que o Governo abra uma linha de crédito 
para os radiodifusores, principalmente para rádios de cidades pequenas 
do interior.
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banda, permitindo que tenha mais 
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de rádio. No entanto, é mais susce-
tível a ruídos até mesmo de outros 
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no sinal AM. Em casos de suporte 
SSBSC AM, ainda é necessário que 
haja a sincronização do som na hora 
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complexa em relação as AM, já que é 
feita através de link aéreo.
Atualmente, as rádios AM podem 
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Rádio com faixa estendida: Os dispositivos móveis, como celulares, ta-
blets e aparelhos de rádio têm que possuir a faixa estendida para que ela 
possa ser sintonizada não tenha interferência em outras frequências.

Alto custo de mudança: Os sistemas de rádios AM e FM são completa-
mente diferentes. Enquanto emissoras AM são mono e precisam que sua 
antena fique em lugares úmidos e baixos, as FM são estéreo e suas ante-
nas necessitam de lugares altos para que sua transmissão seja feita com 
qualidade. Dessa forma, a infraestrutura das rádios AM será completa-
mente remodelada. As rádios também terão que pagar a diferença entre 
a outorga de AM e de FM. O custo total deve ser em torno de R$ 800 mil.

Por causa disso, Alceu defende que o Governo abra uma linha de crédito 
para os radiodifusores, principalmente para rádios de cidades pequenas 
do interior.
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mação pode ser ouvida na internet 
em qualidade igual ao das ondas. 
As rádios FM, também, têm a pos-
sibilidade de dar identidade ao seu 
som, através de equalizadores como 
o Optimod Orban, famoso entre as 
emissoras.

Uma rádio preparada 
para a mudança
Fundada em 1956, a Rádio Auriver-

de AM é uma das mais importantes 
emissoras do centro-oeste paulista 
e conta com uma audiência antiga e 
fiel. Até o final de 2014, a rádio man-

teve sua programação básica, 
tipicamente de uma rádio AM 
do interior e estava passando 
por dificuldades. No entanto, a 
virada do ano trouxe uma nova 
esperança para a rádio, que 
agora está mais do que prepa-
rada para a mudança de faixa. 
Com a remodelação da pro-

gramação de forte produção 
jornalística, inserção de equi-
pamentos modernos e insta-
lações apropriadas para uma 
boa locução, a Auriverde aguar-
da com ansiedade a alteração 
para a faixa FM. Alexandre Pit-

toli, acredita que a migração para o 
FM vai fazer com que a rádio perca a 
geração envelhecida, mas vai ganhar 
uma nova parcela, não menos impor-
tante, que poderá viabilizar a rádio 
financeiramente na nova faixa.
Atualmente, a rádio dita as notícias 

da cidade Bauru e tem um portal de 
notícias online, onde disponibiliza 
também playlists de músicas para 
não perder ouvintes para as rádios 
FM, que propagam em sua grande 
maioria conteúdo musical.

Destino do AM
A migração das rádios AM para a 

faixa de FM não visa somente livrar 
os radiodifusores de uma situação 

agonizante. Quando o espectro de 
amplitude modulada for liberado, 
ele será utilizado para a telefonia 
de quarta geração (4G). Claro, Tim 
e Vivo foram as primeiras a garantir 
lotes na faixa de frequência de 700 
MHz. O preço mínimo da outorga era 
de 1 bilhão, 927 milhões de reais.
A Agência Nacional de Telecomuni-

cações (Anatel) acredita que ao uti-
lizar a faixa de 700 MHz, será viável 
levar a internet em banda larga e o 
4G para regiões rurais, devido às lon-
gas distâncias de cobertura da fre-
quência e com um custo operacional 
baixo.
Para Eduardo Rodrigues, responsá-

vel técnico da Rádio 94 FM de Bauru, 
as frequências de AM que sobrarão 
quando as rádios da cidade migra-
rem para o FM também teria função 
para rádio farol de aeroporto. Rádio 
farol é uma antena que emite um si-
nal em código morse para avisar os 
aviadores onde se localiza o aeropor-
to da cidade, pois não demanda lon-
gas distâncias de alcance. n

*  Reportagem produzida pelos alunos  
Isaac Toledo, Jéssica Dourado, Júlia  

Gonçalves e Nathane Agostini do curso  
de Jornalismo da Unesp/Bauru como  

atividade do acordo de cooperação entre 
a Revista da SET e o Projeto de Extensão 

Tecnologia em Televisão sob orientação  
do prof. Dr. Francisco Machado Filho 

Alexandre Pittoli faz locuções de dentro 
da Rádio Auriverde para todo o Brasil

Diretor da Auri-Verde palestra para alunos de Jornalismo da Unesp
No dia 14 de julho o diretor geral da rádio Auri-Verde 

esteve no campus da Unesp Bauru para conversar com 
alguns alunos do curso de jornalismo. De forma bem 
descontraída, Pittoli explicou como funciona todo o pro-
cesso de migração da AM para a FM – o Decreto, os mo-
tivos da transição, a adequação das emissoras na nova 
faixa e o destino do espectro de amplitude modulada 
que ficará desocupado. Comentou quais as diferenças 
de transmissão das ondas, os equipamentos utilizados 
e as especificidades dos terrenos onde ficam as antenas.

Contou também como modernizou a programação da 
rádio para conquistar novo público e se preparar para 
a migração para a FM, e como isso afetou os ouvintes 
mais antigos. Falou ainda de como remanejou a equipe 
de jornalismo para ser o primeiro a noticiar em Bauru.  
A atividade foi parte do projeto de extensão ProEx, Tec-
nologia em televisão, um convénio SET/Unesp.
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Aula ministrada por Alexandre Pittoli colocou em pauta 
questões poucos discutidas sobre a migração das faixas 
AM para FM
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o Optimod Orban, famoso entre as 
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e conta com uma audiência antiga e 
fiel. Até o final de 2014, a rádio man-
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tipicamente de uma rádio AM 
do interior e estava passando 
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quando as rádios da cidade migra-
rem para o FM também teria função 
para rádio farol de aeroporto. Rádio 
farol é uma antena que emite um si-
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Aula ministrada por Alexandre Pittoli colocou em pauta 
questões poucos discutidas sobre a migração das faixas 
AM para FM
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Como medir a nova  
ordem de audiência  
na TV Digital Brasileira?

por Regina Diniz

Em tempos de segunda tela, smartphones, TVs conectadas e mídias 
sociais, as perguntas são muitas e as respostas nem sempre assertivas 
e abrangentes para o desafio de medir a audiência dos conteúdos 
televisivos no Brasil

I
nstitutos e empresas de pesquisa de audiência de 
TV e de internet iniciam uma disputa acirrada para 
criar um novo modelo de aferição e demonstrar de 
que forma, como e quem tem consumido os con- 

teúdos audiovisuais na TV e nas mídias sociais do país. 
O motivo: o destino dos altos investimentos em verbas 
publicitárias no Brasil, que tende a ser pulverizado en-
tre as mídias televisivas e as mídias sociais.
De um lado equipamentos de TVs ligados e aparelhos 

de medição de audiência como peoplemeter e DIB 6. 
Do outro clicks, over views, visualizações, curtidas, fãs, 
seguidores e opiniões espalhadas pela Web. Uma nova 
ordem de medição de audiência dos conteúdos televisi-
vos está se construindo em parâmetros mais efêmeros 
e mutáveis do que se poderia imaginar, para acompa-
nhar a velocidade das mudanças e a diversidade do 
gosto e da preferência dos “assistentes” de conteúdos 
audiovisuais, dispersos pelo universo dos dispositivos 
móveis e PCs.
E é esse binômio, a diversidade de gostos e prefe-

rências dos usuários, aliado à utilização de múltiplas 
telas – televisores, computadores, netbooks, note-
books e smartphones, para consumir os conteúdos, 
que têm obrigado os tradicionais institutos e empre-
sas de pesquisa de audiência a reverem seus métodos 
e processos de medição e análise. O objetivo é se 
aproximar mais da realidade da assistência dos usuá- 
rios de conteúdos de TVs para manter o modelo de 
negócio, há muito baseado nos anúncios de produtos 
e marcas. 
A forma de medição de audiência feita a partir da 

instalação de aparelhos de peoplemeter ou DIB 6, nas 
casas de alguns poucos telespectadores espalhados 
pelas principais capitais no Brasil, está sendo ques-
tionada, embora ainda esteja sendo utilizada pelas 
empresas Ibope-Nielsen e GFK, que atuam no país.  
A grande quantidade de conteúdos televisivos replica-©
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dos e comentados nas mídias sociais como YouTube 
e Facebook tem forçado o mercado a inserir nessa 
medição, os clicks, overviews, visualizações, fãs, e se-
guidores das mídias sociais. Mudanças tecnológicas e 
sociais que têm colocado em xeque os institutos de 
pesquisa, os executivos de TVs e os profissionais de 
publicidade e propaganda. Está cada vez mais difícil 
“controlar” esses “ex-telespectadores”, que se trans-
formaram em usuários de conteúdo, com voz e “alma”, 
para que eles continuem sendo consumidores de au-
diovisual e das empresas anunciantes.  
Em 2013, o instituto Nielsen associou-se ao Ibope, no 

Brasil e deu início a uma nova forma de medição de au-
diência com a inclusão dos acessos aos aplicativos das 
TVs conectadas, tendo como referência as emissoras 
e anunciantes. A inovação já estava sendo empregada 
nos Estados Unidos pelo instituto americano.
Além de medir o número de domicílios sintonizados 

nas transmissões de TV aberta e fechada, a empresa 
passou a medir o número de “telespectadores” que es-
tão acessando os Apps oferecidos pelos fabricantes de 

TVs. Em uma segunda etapa, a intenção do instituto é 
verificar o que “consomem” os “espectadores” de con-
teúdos televisivos por meio da segunda tela, quando 
há algum dispositivo (smartphone, tablets, netbooks, 
notebooks, PCs, players Blu-ray ou consoles de video-
game), que tenha acesso à internet, ligado ao mesmo 
tempo que a TV. 
Apesar de ter crescido a utilização da segunda tela, 

e das TVs Conectadas, que ofertam apps no aparelho 
integrado à grade de conteúdo televisivo (TV + Inter-
net), ainda é pequeno o impacto da medição de audi-
ência nesses novos meios e, por enquanto, não impõe 
risco para a publicidade na TV, pelo menos no Brasil.  
No entanto, os tempos estão mudando com velocida-
des exponenciais e os jovens e adolescentes tendem 
a ver TV de outra forma, diferente de como assistiam 
os seus pais e avós, até mesmo no nosso país, onde 
esse ainda é um meio barato de entretenimento e que 
continua sendo a “preferência popular”.

Mudanças
Os institutos admitem que mudanças precisam ser fei-

tas rapidamente, em virtude do importante papel des-
sas novas mídias no comportamento da audiência, que 
deverá crescer ainda mais nos próximos anos. Não se 
pode negar o crescimento, por exemplo, do Netflix e 
Hulu, que já estão alterando os hábitos dos usuários de 
filmes na TV. Por outro lado, é importante saber se as 
residências, que não recebem sinais de TV tradicionais 
estão tendo acesso a outros tipos de conteúdo. Tudo 
isso está sendo estudado como novos parâmetros de 
medição.
Para se ter ideia de quanto a importância das mí-

dias sociais avançam na distribuição dos investimentos 
publicitários, citamos o mercado americano. Em 2013, 
dados do Internet Advertising Bureau (IAB), divulgados 
pelo site brainstorm9, mostraram que, pela primeira 
vez, o investimento no meio digital superou a verba 
publicitária destinada à TV aberta nos Estados Unidos. 
No ano passado, o IAB divulgou que foram investidos 
42,8 bilhões de dólares nas plataformas digitais, contra 
40,1 bilhões em anúncios na TV. E dentre os formatos 
mais utilizados estão os investimentos nos buscado-
res, Google Adwords, por exemplo, com 43% do total, 
os banners em portais e sites, 19%, as iniciativas em 
plataformas mobiles, 17%, e os anúncios em vídeos, 
7%. Outro dado importante, é o crescimento de 300% 
das publicidades nos formatos mobile e de 110% dos 
anúncios em vídeo, como as propagandas do YouTube. 
Entretanto, a supremacia digital ainda ocorre de for-

ma isolada. Ela supera apenas a televisão se os dados 
desta forem analisados individualmente. Se somarmos 
os investimentos em TVs fechada e aberta, eles ultra-
passam os US$ 74 bilhões, 58% maior do que o inves-
timento em Internet.
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Hulu, que já estão alterando os hábitos dos usuários de 
filmes na TV. Por outro lado, é importante saber se as 
residências, que não recebem sinais de TV tradicionais 
estão tendo acesso a outros tipos de conteúdo. Tudo 
isso está sendo estudado como novos parâmetros de 
medição.
Para se ter ideia de quanto a importância das mí-

dias sociais avançam na distribuição dos investimentos 
publicitários, citamos o mercado americano. Em 2013, 
dados do Internet Advertising Bureau (IAB), divulgados 
pelo site brainstorm9, mostraram que, pela primeira 
vez, o investimento no meio digital superou a verba 
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No Brasil, a TV ainda é líder de audiência
A supremacia da TV aberta é inquestionável. Segun-

do o IBOPE, os brasileiros até afirmam que vêem a 
internet como principal meio de informação, mas é na 
frente da telinha que eles passam mais de 5 horas 
por dia. Nosso vício pelos programas televisivos é tão 
grande que procuramos acesso até fora de casa, por 
meio dos celulares e TVs portáteis. Segundo o Institu-
to, 26% dos cariocas de paulistanos já acompanham 
os programas de TV por meio de outras plataformas. 
Será que, no Brasil, a internet vai conseguir desbancar 
a televisão? 
Os investimentos em publicidade digital no Brasil ain-

da são liderados pela TV. Em 2013, os investimentos 
em meios digitais somaram pouco mais de 7 milhões, 
quantias bem menores que os investimentos da TV por 
assinatura e do jornal impresso, por exemplo, segundo 
o IBOPE. Os investimentos publicitários no meio televi-
sivo são 53% de todos os investimentos em publicida-
de no País, o equivalente a R$ 59.5 milhões. No entan-
to, a Internet passou a receber mais verba em relação 
a 2012, mas ainda está em quarto lugar no ranking, 
com 6% do total das verbas publicitárias no país.

Medição Quanti e Quali na TV e nas Mídias Sociais
A afirmação de que o mercado brasileiro de pesquisa 

de mídia está diante de grandes mudanças em seus 
processos com o crescimento da internet é inquestioná-
vel. Acostumado a medir a audiência da televisão com 
o peoplemeter, as empresas desse segmento deverão, 
rapidamente, criar outros mecanismos de medição para 

aferir não só a quantidade de usuários de conteúdos 
de TV e de internet, ou de TV na internet, mas ir além 
– o que as pessoas estão vendo, qual a opinião sobre  
o conteúdo e como replicam essas informações.
As previsões são que o Brasil tenha 68,1 milhões de 

usuários de internet, o equivalente a 34% de penetra-
ção da internet nos lares brasileiros, e o tempo que 
passam online já é um dos maiores do mundo. O Brasil 
está como o quarto colocado dentre os países que 
mais acessam a Internet no mundo. 
Apesar da televisão ainda ser o principal meio de 

comunicação no Brasil, os brasileiros já passam mais 
tempo navegando na internet do que na frente da TV, 
segundo pesquisa da Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República, divulgada no final do ano 
passado. O estudo também mostra que os brasileiros 
passam, em média, quatro horas e 59 minutos por dia 
usando a internet, durante a semana, e quatro horas e 
24 minutos/dia, nos fins de semana. A média de tempo 
assistindo à TV é de quatro horas e 31 minutos/dia, 
nos dias de semana, e quatro horas e 14 minutos, aos 
sábados e domingos.
Segundo a pesquisa, a internet é o terceiro meio de 

comunicação mais utilizado pelos brasileiros, seguido 
pela TV, rádio, jornal e revistas. O levantamento regis-
trou a opinião de 18 mil pessoas, identificou o perfil 
do consumo de informações nas diferentes mídias e 
apontou que 43% dos brasileiros usam a rede como 
meio de comunicação.
O crescimento do uso da internet pelos brasileiros 

fez surgir novas empresas de pesquisa de audiência, 
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dedicadas à internet. Como a comScore, especializada 
na medição de campanhas na internet, que, atualmen-
te, ampliou sua atuação e ganhou espaço próximo aos 
anunciantes e agências no Brasil e já faz frente aos 
tradicionais institutos de pesquisa, que agora estão mi-
grando para esse meio.
Os produtos da comScore são o vCE (Verification 

Campaigns Essentials), que mede a visibilidade dos 
anúncios e o vGRP da empresa, que integra os dados 
com um painel demográfico de usuários de internet 
e oferece frequência e alcance das campanhas online.  
O primeiro produto mostra se o anúncio ou a campanha 
foi visualizada por uma pessoa e, o segundo, identifica 
o perfil demográfico da audiência que viu o anúncio.
O principal interesse dos anunciantes, atualmente, é 

pela métrica de visibilidade, por mostrar se os anúncios 
estão sendo realmente visualizados, em determinado 
site e identifica para o cliente o retorno desse site para 
a sua campanha. O meio digital está evoluindo e o 
mercado para os institutos de pesquisa crescendo à 
medida que os anunciantes estão cada vez mais bus-
cando ferramentas para mensurar o retorno sobre suas 
campanhas e para ter mais controle sobre como e onde 
seus anúncios são visualizados. 

Quem hoje vê ou vai ver a TV Digital 
No Brasil, a TV está em 97% dos lares, segundo pes-

quisa do IBGE, perdendo apenas para o fogão, ficando 
em segundo lugar na casa dos brasileiros, seguido pela 
geladeira, em terceira posição. Para o instituto de pes-
quisa Ibope Media, cerca de 200 milhões de brasileiros 
têm acesso à internet e é um grande potencial para ser 
explorado pelos conteúdos televisivos, que ainda lide-
ram os comentários nas mídias sociais, principalmente, 

nos capítulos finais das novelas e em programas de 
participação popular. 
O Facebook, por sua vez, divulgou no final de 20013, 

que o Brasil é o segundo país que mais acessa o Fa-
cebook por dia. O país tem um total de 79 milhões de 
usuários na rede, abaixo apenas da Índia e dos Esta-
dos Unidos, e que 40% dos usuários entram no site 
enquanto assistem TV. Essas pesquisas comprovam o 
hábito dos usuários de Internet e têm direcionado as 
pesquisas de audiência dos conteúdos televisivos no 
país. 
A entrada no Brasil do Instituto GFK em 2014, contra-

tada pelas emissoras de TV brasileiras, exceto a Globo, 
que é medida pela Nielsen Ibope e Ibope Media - que 
mede a audiência da TV e a audiência televisiva na 
Internet, e mais as start ups brasileiras, Qual Canal e 
TV Square e a comSquare, dedicadas ao meio inter-
net, tem modificado o mercado de medição televisiva 
no Brasil. Estamos diante de um novo paradigma que 
deverá trazer ainda mais novidades para os próximos 
anos, no segmento de conteúdos televisivo e no desti-
no das verbas publicitárias no Brasil. n

Referências:
Programa Ver TV, TV Brasil (EBC), Credibilidade da Me-
dição de Audiência na TV
http://tvbrasil.ebc.com.br/vertv/episodio/credibilidade-
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– Regina Helena Lima Diniz – Comunicação-UMES
http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/ 
arquivo.php?codArquivo=3171
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O
atual ecossistema de conectividade em que 
vivemos marca o fim de uma só mídia do-
minante. Para atender as necessidades de 
participação e protagonismo do telespecta-

dor multitarefa e disperso, a televisão vem se rein-
ventando, reapreendendo e aglutinando algumas ca-
racterísticas das novas plataformas de mídias, sem 
muitos padrões, normas e com muitas experiências 
independentes entre os agentes do setor. Coordenado 
por Rodrigo Arnaut, Vice-Diretor de TV por Assinatura 
e Novas Mídias da SET, o grupo de Novas Mídias tem 
uma tarefa árdua pela frente: estudar de que forma as 
novas mídias podem contribuir para o engajamento e 
participação dos telespectadores interagentes, conec-
tados e cada vez mais donos do seu próprio “playlist”, 
querendo interagir e descobrindo novos caminhos 
para conteúdos relevantes e interativos, dessa forma 
o grupo está consolidando estudos de casos, normas 
e sugestões de adoção de tecnologias emergentes na 
relação da televisão com os novos telespectadores
-produtores-consumidores-usuários.
A pauta discutida pelo grupo multidisciplinar é o 

ponto chave para compreensão do papel da televisão 
na convergência midiática e envolve distintos campos 
de atuação: produtores audiovisuais, profissionais de 
agências de propaganda, publicidade e digitais, de-
senvolvedores de software, engenheiros, pesquisado-
res acadêmicos e anunciantes. Seja através da Social 
TV, da TV conectada, da Segunda Tela, IoT ou dos 
Wearables, o conteúdo televisivo vem se expandido 
pelas múltiplas telas nos mais distintos gêneros. Este 

foi o ponto de partida do painel Novas mídias: TV, 
onde está você agora? apresentado na edição deste 
ano do NAB Show, em Las Vegas. Moderado por Ro-
drigo Arnaut, o painel contou com a presença de John 
Giunta, diretor de Demand Generation na Videolicious. 
John falou e demostrou, ao vivo, um workflow eficaz 
desde a captação do conteúdo usando dispositivos 
móveis como smartphones e tablets até a publicação 
em redes sociais e demonstrando a ferramenta em um 
ipad, desde a captação das imagens ao vivo e emu-
lando uma chamada para um telejornal. Essa solução 
já está sendo utilizada pelo jornalismo da FOX nos 
Estados Unidos.
Dentro do mesmo painel Alan Wolk, chairman da 2nd 

Screen Society, que foi criada em 2013, uma entidade 
que incentiva o desenvolvimento, a produção e a ado-
ção de conteúdos no âmbito das aplicações de segun-
da tela. Durante o evento Wolk bateu na tecla do “Big 
Data” e afirmou que os dados gerados por aplicativos 
de segunda tela podem ser um uma grande chave na 
proposição de valor para produtores de conteúdo, es-
túdios e emissoras, já que é possível reconhecer os 
hábitos da audiência numa amostragem impossível de 
ser feita anteriormente. “Tudo isso está em expansão, 
às pessoas estão entendendo o valor disso. Os rotei-
ristas e produtores compreenderam que a audiência 
precisa ser constantemente engajada. Uma das gran-
des vantagens da segunda tela são os dados gerados 
pelo interagente, e a partir desses dados você pode 
tomar decisões ligadas as estratégias de engajamento, 
programação, publicidade. Com esses dados sabemos 

NAB 2015      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET” - 3a. Parte

TV, onde está você agora?

Grupo de Novas Mídias 
da SET promoveu painel no NAB Show 2015 
para discutir os desafios da televisão no mundo 
conectado por Rodrigo Dias Arnaut e Daiana Sigiliano
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móveis como smartphones e tablets até a publicação 
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lando uma chamada para um telejornal. Essa solução 
já está sendo utilizada pelo jornalismo da FOX nos 
Estados Unidos.
Dentro do mesmo painel Alan Wolk, chairman da 2nd 

Screen Society, que foi criada em 2013, uma entidade 
que incentiva o desenvolvimento, a produção e a ado-
ção de conteúdos no âmbito das aplicações de segun-
da tela. Durante o evento Wolk bateu na tecla do “Big 
Data” e afirmou que os dados gerados por aplicativos 
de segunda tela podem ser um uma grande chave na 
proposição de valor para produtores de conteúdo, es-
túdios e emissoras, já que é possível reconhecer os 
hábitos da audiência numa amostragem impossível de 
ser feita anteriormente. “Tudo isso está em expansão, 
às pessoas estão entendendo o valor disso. Os rotei-
ristas e produtores compreenderam que a audiência 
precisa ser constantemente engajada. Uma das gran-
des vantagens da segunda tela são os dados gerados 
pelo interagente, e a partir desses dados você pode 
tomar decisões ligadas as estratégias de engajamento, 
programação, publicidade. Com esses dados sabemos 
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da SET promoveu painel no NAB Show 2015 
para discutir os desafios da televisão no mundo 
conectado por Rodrigo Dias Arnaut e Daiana Sigiliano

TEKTRONIX



88   REVISTA DA SET  |  Maio 2015

NAB 2015      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET” - 3a. Parte

88   REVISTA DA SET  |  Abril 201588   REVISTA DA SET|Especial SET EXPO 2015

exatamente o que a audiência quer, o que a estimula. 
Os aplicativos também ajudam o público a conhecer 
novos programas, podemos fazer com que ele migre 
de uma atração para a outra”, disse.
De acordo com Alan, a transmídia é um ponto muito 

importante no âmbito das experiências de segunda tela, 
pois possibilita a expansão do conteúdo televisivo em 
distintas camadas interativas. “É uma grande forma de 
manter a audiência engajada e motivada a assistir e 
interagir com um programa de TV. O mercado envolven-
do a segunda tela é vasto e desafiador, os aplicativos 
podem explorar as redes sociais, que são conteúdos 
complementares durante a exibição de um programa”, 
comentou. Alan também deu uma entrevista exclusiva 
que pode ser acessada no canal do Youtube da SET.
O assunto do painel também estendeu-se para a 

evolução dos codificadores de vídeo, HEVC, e a alta 
resolução das imagens em 4K. Jean-Pierre Henot, CTO 
(Chief Technology Officer) da Envivio, com mais de 
20 anos de experiência na área, deu uma aula, sobre 
como as novas mídias devem embarcar esses novos 
padrões e resoluções pensando na TV em qualquer lu-
gar, em qualquer dispositivo. Jean-Pierre mostrou que 
os padrões de UHD/4K não são apenas aumento do ta-
manho da resolução da imagem, mas sim melhora no 
movimento entre quadros com 120fps, maior resposta 
no espaço de cores e de brilho. Apresentou resultados 
sobre as transmissões na Copa do Mundo de 2014 
e falou sobre a implementação do codificador HEVC, 
para broadcast e streaming, e que traz uma taxa de 
redução em torno de 50% na codificação.
Com o tema “Simplificando a cadeia de suprimentos 

de broadcast para distribuir para qualquer plataforma 
em qualquer momento” Tom Holmes, vice presidente 
de vendas e marketing da Deluxe MediaCloud apre-
sentou sua solução para plataformas de distribuição 
focando nas novas necessidades do uso das novas 
mídias desde orquestração da entrada de conteúdo 
nos servidores por vários caminhos e plataformas, 
seja para material gravado, VOD, ao vivo, suportan-
do qualquer taxa de compressão e qualquer formato, 
mostrando aos presentes na sessão, um exemplo de 
gerenciamento de ativos e MAM chamado de “Live 4K 
End-to-End NAB Showcase” em demostração na NAB, 
interligando as cidades de Las Vegas, Alemanha, Lon-
dres, Suécia e Austrália.
Um dos momentos mais esperados no painel, devido 

ao tema transmídia, foi a palestra “Projetando a trans-
mídia para os próximos programas” que foi apresenta-
da por Houston Howard, produtor transmídia em Los 
Angeles e de novos projetos de TV nos canais TNT e 
CW (da Warner e CBS). Houston foi indicado para este 
painel através do grupo TLA (Transmedia Los Angeles) 
devido a Associação EraTransmídia estar presente em 

várias comunidades online sobre transmídia. Foi muito 
bom contar com um produtor que está desenvolvendo 
vários projetos na área neste painel. Houstou falou so-
bre a importância em criar novos modelos de negócios 
entre as novas mídias e os novos conteúdos. Contou- 
-nos como é o trabalho do produtor transmídia hoje, 
falou sobre o crescimento desta função dentro das 
emissoras e produtoras de conteúdo, trouxe conceitos 
de expansão de narrativas de histórias multiplatafor-
mas e se mostrou contra a simples e comum adap-
tação de roteiros, além de apresentar os cases das 
séries de TV nos projetos que tem atuado. No canal do 
Youtube da SET está uma entrevista na integra sobre a 
visão de Houston e o mundo transmídia na TV.
Rodrigo M. Terra, líder do comité de novas mídias da 

SET, diretor de negócios da Associação EraTransmidia, 
apresentou uma visão geral sobre a novas mídias nas 
produções audiovisuais e nos estudos do grupo de no-
vas mídias da SET que lidera. Com sua experiência em 
direção de TV, autor, co-produtor, produtor transmídia e 
consultor pontuou em três tópicos sobre a necessidade 
da quebra de barreiras entre departamentos nas emisso-
ras e produtoras que queiram ter sucesso em projetos 
transmídia e que gerem resultados para a longevidade 
dos negócios. Explicou a importância do método MAMP 
(Multi Audiência Multi Plataforma) criado pela EraTrans-
mídia para auxiliar no desenvolvimento de um projeto 
transmidiático e concluiu na sua apresentação, um exem-
plo em como expandir o universo das histórias e das 
telas usando a IoT, Internet das Coisas, com o uso dos 
dispositivos Philips Hue, que são lâmpadas controladas 
por aplicativos e sua integração com os episódios da 
série de Televisão “12 Macacos” exibidos pelo canal Syfy.

Interessados
Quem estiver interessado no tema, pode participar 

dos encontros periódicos do grupo de estudos em No-
vas Mídias da diretoria de TV por Assinatura e Novas 
Mídias da SET, liderado por Dimas Dion, basta para 
isso, enviar email para dimas.dion@set.org.br e solici-
tar o cadastro nas comunicações do grupo. n

SET EXPO 2015
Durante a exposição haverá uma sessão dedicada 

as novas mídias com o tema “IoT – Internet da coisas: 
Gerando conexões pela TV além de sua imaginação”, 
moderada por Rodrigo Arnaut, vice-diretor de TV por 
Assinatura e Novas Mídias da SET, presidente da  
Associação EraTransmídia e professor na FAAP, que 
será no dia 24 de agosto de 2015, das 15h30 às 17h.  
No painel diversos especialistas e executivos da 
área estarão Max Leite (Intel), Carlos Watanabe  
(Dolby Labs), Daniela Souza (AD Digital), André Fili-
ppe (iProspect) e Tom Jones (SET).
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O
VANT (Veiculo Aéreo Não Tripulado), ganhou 
espaço no mundo dos armamentos bélicos, e 
com o tempo passou a fazer parte do mundo 
civil, com o nome de Drone, modelos bem 

mais simples e de fácil operação, e que é classificado 
como um VANT do tipo RPA (Aeronave Remotamente 
Pilotada), e já existe no Brasil uma legislação para 
entendimento do uso desta tecnologia, como a porta-
ria da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), DAC  
nº 207 e a circular de informações aéreas AIC N 21/10 
do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).
A palavra Drone vem do inglês, e quer dizer Zangão, 

barulhento. Empresas de grande porte do ramo de ae-
rotecnologia oriundas da China, estão apostando nes-
sa tecnologia. Foi o que sinalizou a National Associate 
Broadcasters 2015 - NABShow 2015, a maior feira de 
exposição e negócios para tecnologia de áudio, vídeo, 
novas mídias e cinema do mundo, que aconteceu em 
Las Vegas nos Estados Unidos no primeiro semestre 

de 2015. Para se ter uma ideia da relevância dessa 
tecnologia, a NABShow 2015 “junto com a “Drone 
Media Group” dedicou um pavilhão inteiro para ne-
gócios dessas máquinas voadoras, com mais de 20 
expositores, denominado “Aerial Robotics and Drone 
Pavilion”, além de mais de 30 sessões de congresso 
e workshops dedicados a área de drones, e que teve 
como patrocinador principal, o fabricante chinês DJI 
(Dajiang Innovation Technology Co.), que só em 2014 
comercializou mais de 400.000 unidades e agora está 
avaliada para uma rodada de fundos em torno de U$ 
10 bilhões segundo artigo do mês passado publicado 
pela Forbes.
Hoje o uso desses “Veículos Aéreos Não Tripulados” 

está cada vez mais presente em matérias jornalísticas 
e documentários do gênero. O seu uso é cada vez mais 
presente na captação de imagens para os seguimentos 
imobiliários, segurança pública e privada, geologia e 
muitos outros.
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A TV e as novas mídias, em um caminho só antes visto 
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Drones, possibilidades 
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Os drones foram uma das tecnologias mais procu-
radas na NABShow 2015, mesmo porque muitos des-
ses equipamentos permitem embarcar câmeras de alta 
definição, como as de resolução 4K. Mas o destaque 
maior para captação de imagens ainda fica para o 
mundo do telejornalismo.
O ciberjornalismo e as diversas possibilidades de 

narrativa na era digital faz com que os Drones se-
jam uma ferramenta de grande potencial nas mãos 
de jornalistas inovadores. Porém para que isso acon-
teça é necessário uma regulamentação dos órgãos 
que cuidam do espaço aéreo de cada país. Foi o que 
aconteceu no último dia 5 de maio de 2015, quando 
a Administração Federal de Aviação Norte-americana 

– FAA concedeu aprovação para a empresa ArrowData 
sediada em Las Vegas – Nevada. Com essa aprovação 
a empresa poderá usar os seus Drones para captação 
eletrônica de notícias, chamado também de “Aerojor-
nalismo”. Segundo James Fleitz, Vice-Presidente da 
ArrowData, “ajudar as estações de notícias de todos 
os tamanhos com a capacidade de ter vídeo aéreo é 
uma virada de jogo. Esta é uma ferramenta que as es-
tações em todos os mercados irão usar para melhor 
informar o público”.
O Brasil precisa ir pelo mesmo caminho, a fim de ter 

uma legislação específica para que o Aerojornalismo, 
as aplicações na área de segurança pública, trânsito, 
agronegócios, possam ser uma realidade com regula-
mentação atual e que garanta segurança.
Em um futuro não tão distante, os VANTS ou Drones 

como queiram chamar, fará parte do cotidiano do te-
lejornalismo, com uma nova visada, usando câmeras 
de altíssima definição e a possibilidade de geração 
ao vivo para as situações mais adversas possíveis.  
O modo de fazer, vincular e consumir notícias está 
mudando radicalmente na era do Ciberjornalismo e 
suas novas mídias.

Interessados
Quem estiver interessado no tema, pode participar 

dos encontros periódicos do grupo de estudos em 
Novas Mídias da diretoria de TV por Assinatura e No-
vas Mídias da SET, liderado por Dimas Dion, basta 
para isso, enviar email para dimas.dion@set.org.br 
e solicitar o cadastro nas comunicações do grupo. n

SET EXPO 2015
Durante a exposição haverá 

uma sessão dedicada e exclu-
siva ao tema, “Drones: deco-
lando com a TV”, moderada 
por Rodrigo M. Terra, líder do 
comitê de TV por Assinatura e 
Novas Mídias da SET, e será no 
dia 24 de agosto de 2015, das 
11h as 12h30, que traz especia-
listas na área para debater per-
guntas em aberto ainda, e que 
serão tratadas neste painel, 
tais como: Como a TV poderá 
se beneficiar destes novos dis-
positivos? Quais as regras que 
surgem para tentar regular um 
novo setor da aerocinematogra-
fia, que mistura permissões e 
bom senso com público? Como 
o jornalismo poderia aumentar 
seu arsenal criativo minimizan-
do o risco de acidentes?
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O
atual ecossistema de conectividade em que 
vivemos marca o fim de uma só mídia. Para 
atender as necessidades de participação e pro-
tagonismo do sujeito multitarefa, o mass me-

dia vem se reinventando e aglutinando algumas carac-
terísticas das novas plataformas. Na Age of Impatience 
[1] o watercooler [2] é transportado para o ciberespaço 
e convida o espectador a integrar o fazer televisão de 
uma maneira até então inédita; suprindo assim a cons-
tante necessidade de imersão do participante. A Social 
TV marca o encontro do fluxo televisivo com a social 
media. O fenômeno se refere à utilização das redes so-
ciais de maneira simultânea a grade de programação.
Na cultura da convergência os programas têm que ir 

além de uma só tela e flutuar por distintas camadas 
interativas. Ao expandir os comentários da sala de estar, 
o sujeito continua vivenciando a experiência coletiva da 
TV, porém de uma forma mais dinâmica e com inúmeros 
interlocutores. Por isso os canais norte-americanos es-
tão trazendo de volta o appointment television [3] por 
meio de ações pautadas na economia afetiva. Entretan-

to, o atual ecossistema de conectividade não alterou 
apenas os meios de comunicação de massa. A publi-
cidade também teve que se adaptar diante do sujeito 
multitarefa, hoje é preciso que a marca vá além e crie 
uma relação de fidelidade emocional com o consumidor. 
Para que ele se torne o seu garoto propaganda, e que 
vista a camisa, não por obrigação, mas porque se sente 
representado pelo produto.
A 86ª edição do Oscar materializou a nova forma de 

intercâmbio entre a TV, o marketing e o participante. 
Potencializado pelas ações do canal ABC – que ao longo 
da premiação incentivou os espectadores a comentarem 
a atração no Twitter e interagir com o aplicativo [4]de 
segunda tela [5] – o evento gerou 11,1 milhões de tweets, 
atingindo cerca de 1,043 milhões de usuários da rede 
social (Nielsen Twitter TV Ratings, 2014). Entretanto, 
uma postagem se destacou no microblog. Durante a 
entrega dos Academy Award, Ellen DeGeneres propôs 
um desafio aos espectadores: atingir a marca do tweet 
mais compartilhado da história. Para realizar tal feito, a 
apresentadora usou de uma clássica linguagem das re-

Ao assistir os programas e tweetar simultaneamente, 
os telespectadores estabelecem uma nova maneira de se relacionar 
com o conteúdo televisivo
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O ciber-watercooler e a volta 
a TV com hora marcada

Por Daiana Sigiliano
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dia vem se reinventando e aglutinando algumas carac-
terísticas das novas plataformas. Na Age of Impatience 
[1] o watercooler [2] é transportado para o ciberespaço 
e convida o espectador a integrar o fazer televisão de 
uma maneira até então inédita; suprindo assim a cons-
tante necessidade de imersão do participante. A Social 
TV marca o encontro do fluxo televisivo com a social 
media. O fenômeno se refere à utilização das redes so-
ciais de maneira simultânea a grade de programação.
Na cultura da convergência os programas têm que ir 

além de uma só tela e flutuar por distintas camadas 
interativas. Ao expandir os comentários da sala de estar, 
o sujeito continua vivenciando a experiência coletiva da 
TV, porém de uma forma mais dinâmica e com inúmeros 
interlocutores. Por isso os canais norte-americanos es-
tão trazendo de volta o appointment television [3] por 
meio de ações pautadas na economia afetiva. Entretan-

to, o atual ecossistema de conectividade não alterou 
apenas os meios de comunicação de massa. A publi-
cidade também teve que se adaptar diante do sujeito 
multitarefa, hoje é preciso que a marca vá além e crie 
uma relação de fidelidade emocional com o consumidor. 
Para que ele se torne o seu garoto propaganda, e que 
vista a camisa, não por obrigação, mas porque se sente 
representado pelo produto.
A 86ª edição do Oscar materializou a nova forma de 

intercâmbio entre a TV, o marketing e o participante. 
Potencializado pelas ações do canal ABC – que ao longo 
da premiação incentivou os espectadores a comentarem 
a atração no Twitter e interagir com o aplicativo [4]de 
segunda tela [5] – o evento gerou 11,1 milhões de tweets, 
atingindo cerca de 1,043 milhões de usuários da rede 
social (Nielsen Twitter TV Ratings, 2014). Entretanto, 
uma postagem se destacou no microblog. Durante a 
entrega dos Academy Award, Ellen DeGeneres propôs 
um desafio aos espectadores: atingir a marca do tweet 
mais compartilhado da história. Para realizar tal feito, a 
apresentadora usou de uma clássica linguagem das re-

Ao assistir os programas e tweetar simultaneamente, 
os telespectadores estabelecem uma nova maneira de se relacionar 
com o conteúdo televisivo
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des sociais: o selfie. Ao lado de 
Jennifer Lawrence, Meryl Streep, 
Badley Cooper, Julia Roberts, 
Kevin Spacey, Jared Leto, Brad 
Pitt, Angelina Jolie e de Lupina 
Nyong’o ela fotografou o que 
se tornaria um marco na histó-
ria da Social TV. A ação era um 
product placement da Samsung, 
mas o nome da marca acabou 
sendo ofuscado pela proporção 
que a foto tomou. Em apenas 40 
minutos o tweet recebeu mais 
de um milhão de RT’s, tirando o 
posto de Barack Obama – com 
778.329 mil atingido durante a 
reeleição do político em 2012.  
O post viralizou de uma forma 
tão rápida que acabou causando 
um bug no perfil da apresentadora, que ficou impossibi-
litada de ganhar novos seguidores. Depois de superar a 
marca de Obama, a mestre de cerimônias agradeceu ao 
vivo o público e disse que todos eram vencedores por 
terem atingido o feito. No fim da noite, o tweet já tinha 
ultrapassado os dois milhões de RT’s, e ganhado inú-

meras releituras [6] na web. Segundo dados divulgados 
pelo Twitter and the Advertising Research Foundation 
(ARF) a publicação da apresentadora foi visualizada por 
32,8 milhões de usuários. 
O product placement da Samsung destaca alguns pon-

tos importantes da Social TV. Ao contrário do que se 
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previa o atual cenário de conectividade não representa 
uma ameaça para a televisão, e sim, uma oportunidade 
do meio se reestruturar. A relação simbiótica entre a 
TV e o Twitter faz com que o sujeito compartilhe suas 
impressões sobre a programação com seus amigos e 
com outros usuários da rede, potencializando o alcance 
deste conteúdo. E na maioria das vezes essas posta-
gens exercem uma grande influência entre os internau-
tas. Segundo uma pesquisa [7] divulgada pelo canal Fox 
Broadcasting Company (FOX) em parceria com a Twitter 
and the Advertising Research Foundation (ARF), 92% 
dos usuários do Twitter já foram influenciados pela pla-
taforma na hora de tomarem uma ação imediata sobre 
um programa de TV. Ao ver em seu feed seus amigos 
retuitando o selfie da apresentadora muitos sujeitos 
acabaram ligando a TV para acompanhar a premiação e 
integrar a experiência coletiva proporcionada pelo meio. 
Sobre a influência dos tweets, 40% entrevistados afir-
mam que já tomaram uma alguma decisão relacionada 
ao conteúdo televisivo baseada nas impressões posta-
das por atores e apresentadores. Ou seja, ao escolher 
Ellen para realizar a postagem a ABC e a Samsung inten-
sificaram, ainda mais, o alcance da ação. 
A televisão traz para o ciberespaço a experiência co-

letiva. O meio percebe a necessidade de se adequar 
aos hábitos nos novos espectadores, e diante disso, se 
apropria de algumas ferramentas do ambiente digital. 
Em contrapartida a abrangência geográfica da TV faz 
com que o Twitter deixe de ser apenas um apêndice 
para o mass media e se torne uma extensão do con-
teúdo gerado. Em meio à fragmentação da audiência 
e as alterações na forma de produção, financiamento 
e distribuição do conteúdo televisivo, o maior RT da 
história do microblog partiu de um evento ao vivo, com 
hora marcada. A ação realizada durante a 86ª edição 
do Oscar materializa a hibridação das plataformas, for-
talece os meios envolvidos e mostra que o watch and 
tweet [8] já foi incorporado, definitivamente, pelo fazer 
televisivo na era da convergência. n

Notas:
Era composta por sujeitos que tem a 
necessidade de participação e imersão. 
Por ter a atenção fragmentada, devido 
aos inúmeros estímulos da contempora-
neidade, o sujeito midiático precisa de 
gratificação constante. 
2  Comentários feitos durante ou depois 
da programação televisiva.

3  “Assistir em tempo real”, ou popular-
mente chamado “televisão com hora 
marcada”.

4 Disponível em: <http://mashable.com/ 
2011/02/18/oscars-backstage-ipad/>. 
Acesso em: 29 mar 2014.
5 A segunda tela se refere à interação 
paralela e sincronizada com a experiên-
cia televisiva feita através de laptops, 
smartphones e tablets.
6  Disponível em: <http://mashable.com/ 
2014/03/03/ellen-oscar-selfie-parody/

   #:eyJzIjoidCIsImkiOiJfa3VuenFqMGUwOD 
BkMGNqOSJ9> . Acesso em: 28 mar. 2014. 
7 Realizada com 12. 577 mil norte-americanos.
8  Assista e Tweet, slogan utilizado por várias emissoras norte-ame-
ricanas para engajar o público.
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Saiba mais    www.aja.com/cion

Beleza da Tecnologia
A nova camera de producao CION com resolucao 4K/UHD e 2K/HD da AJA. Filma detalhes vividos 
com cores vibrantes em qualquer resolução. Uni produção e pós producao sem esforço por filmar 
diretamente e editar imediatamente Apple ProRes 4444 em até 4K 30fps, ProRes 422 em até 4K 60fps,  
ou com a output AJA de até 4K 120fps. CION pode vir acompanhado e tendo opcao de vir com 
PL mount; EF, B4 e F-mount na qual sao opcoes disponíveis de terceiros. As opcoes de output de 
monitoramento incomparável coloca CION como a coracao e a parte mais importante da producao.

K sensor com 12 páradas de gama dinâmica 4444
Gravação ProRes
Leve e ergonômico
Conectividade Aberta
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