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Realização

M edição 2015 do IBC, mostrou que a TV 
aberta brasileira continua a ser uma das 
principais do mundo. Este ano, a TV Glo-

bo anunciou na capital holandesa a aquisição 
da primeira unidade móvel 4K totalmente IP, 
um indicativo de que a TV aberta do nosso país 
continua a apostar no futuro e a estar na frente 
do desenvolvimento da indústria.
Nesta edição, começamos nossa viagem pelo 
IBC 2015, mostramos o que as empresas brasi-
leiras procuram além do mar no Pavilhão brasi-
leiro montado na exposição e avançamos para 
as principais tendências do mercado europeu e 
mundial de broadcast e novas mídias.
Na edição de novembro finalizamos a cober-
tura do Congresso SET 2015 que analisou a 
evolução das formas de captação, produção e 
distribuição em Ultra Alta Definição UHD (4K), 
Super Hi-Vision (8K), e como indústria aposto 
ao acervo e a digitalização. Outro tema impor-
tantíssimo no Congresso foi o futuro da Rádio, 
a migração da AM para o FM, e como digitalizar 
as emissoras espalhadas pelo país.
Voltamos ao Pavilhão Vermelho do Expo Cen-
ter Norte para entrega-lhe a segunda parte da 
cobertura do SET Expo 2015, que teve quase 
16 mil visitantes que chegaram de 37 países, 
sendo as principais delegações as dos Esta-
dos Unidos, Argentina e o Japão. Vale destacar 

a presença de visitantes de Botswana, Cana-
da, Bélgica, China, Eslovênia, Espanha, França, 
Guatemala, Honduras, Indonésia, Israel, México, 
Nigéria, Paquistão, Sri Lanka, Suécia, Suíça, en-
tre outras.
Mostrando a importância na região do SET 
Expo, as principais delegações sul-americanas 
chegaram da Argentina (29%); Chile (18%); Uru-
guai (10%); Peru (10%); Paraguai (9%); Equador 
(7%); Bolívia (6%); Costa Rica (4%); Venezuela 
(4%), Colômbia (2%); El Salvador (1%).
Ainda, cobertura do 2º Fórum Latino-Americano 
de Negócios realizado em conjunto com o SET 
Expo e que teve como principal foco a transi-
ção da TV Digital, tratando a migração, pois 
os modelos de negócios somente poderão ser 
implantados quando se completar o processo 
de migração.
Ainda, apresentamos a segunda parte do artigo 
que explica a evolução dos sistemas de gestão 
de acervos digitais; e a Era Transmídia aborda 
o design de interação nos projetos para televi-
são. Para finalizar, todas as novidades sobre o 
SET Expo 2016 que foi lançado oficialmente em 
São Paulo e que será realizado de 30 de agosto 
a 1º de setembro de 2016.

Boa leitura!

Olímpio José Franco 
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Lançamento oficial do SET Expo 2016

D
epois do sucesso da edição 
2015 do SET Expo, a SET re-
alizou em São Paulo o lança-
mento oficial para empresas 

expositoras do SET Expo 2016, que 
será realizado de 30 de Agosto a  
1º de Setembro de 2016.
O evento que irá ocorrer novamente 

no Pavilhão Vermelho do Expo Cen-

ter Norte começará na segunda-feira,  
29 de Agosto, com o Congresso SET e 
na terça-feira, dia 30, com a exposi-
ção. “Todos os dias o Congresso irá 
acabar às 17h para que os participan-
tes possam visitar a feira”, afirmou o 
diretor de Marketing da SET, Cláudio 
Younis, reforçando que “como ago-
ra a SET controla os dois eventos, 
fazemos tudo para que os exposito-
res não tenham que concorrer com o 
congresso. Para nós, o congresso é 
importante porque traz à feira enge-
nheiros de destaque das emissoras”.
No SET Expo 2016, além do 28º Con-

gresso SET, será realizado também o 
3º Fórum Latino-americano de Comu-
nicação. “Nosso objetivo é divulgar o 
evento na América Latina, precisamos 
que os expositores e a SET divulguem 
o evento, porque temos o maior 
evento da região”, comentou Younis.
Haverá ainda o 2º Fórum AV, o Pa-

vilhão de Rádio e Universidades, o 
concurso SETups, e outros eventos 
que ainda virão a ser divulgados. 
“Talvez exista um pavilhão de TIC, 
porque nesta época de convergência 
e, até pelo interesse de empresas 
dessa área na feira, seja interessante 
trazer empresas desse escopo a nos-
so evento”, disse Younis.

No lançamento foram apresentados 
os dados demográficos do SET Expo 
2015, que teve 15.900 visitantes nos 
cinco dias do evento, mais 2.040 con-
gressistas no Congresso SET 2015, e 
150 jornalistas de diferentes países. 
Desses visitantes e congressistas, 
houve, segundo a análise demográ-
fica apresentada pela SET, visitantes 
de 37 países, sendo as maiores de-
legações estrangeiras as chegadas 
dos Estados Unidos, da Argentina e 
do Japão.
“Queremos ser o maior evento da 

América Latina, por isso interessa 
saber que 29% dos visitantes es-
trangeiros chegaram da Argentina, 
18% do Chile, Uruguai 10%, e Peru 
10%”, afirmou Younis. Paulo Galan-
te, gerente de Mídias e Patrocínios 
da SET, reforçou dizendo que a SET 
fará um esforço maior em 2016 para 
atrair ainda mais visitantes da Amé-
rica Latina.
No Brasil, os visitantes chegaram 

de “todos os Estados da Federação 
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A SET realizou no dia 28 de outubro o lançamento para o mercado do SET Expo 
2016, no Expo Center Norte, em São Paulo por Fernando Moura

Olímpio Franco, presidente da SET,  
a�rmou no lançamento o�cial  
do SET Expo 2016 que a entidade  
pretende “continuar crescendo”  
para transformar-se na maior referência 
da América Latina

Cláudio Younis, diretor de Marketing  
da SET a�rmou que um dos principais 
objetivos da entidade para 2016  
e tornar a feira ainda mais internacional  
e com maior presença latino-americana
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com preponderância para São Pau-
lo (75%), Rio de Janeiro (9%), e o 
resto dos outros Estados”. Ainda foi 
referido que desses visitantes, 27% 
do público estava ligado a emisso-
ras e operadoras, e 18% a produção/
pós-produção (áudio e vídeo) e que 
a distribuição por áreas de atuação 
desses visitantes teve: 31% de pes-
soas ligadas à área de Engenharia/
Técnica/Operações; 26% pertenciam 
ao nível C-Level (Executivos); e 15% 
à área de produção. “Isso é muito 
importante porque no evento estive-
ram as pessoas que realizam o ge-
renciamento das empresas ou traba-
lham na área”, afirmou Younis.

Paulo Galante apresentou alguns 
resultados da pesquisa de satisfação 
realizada pela entidade durante o 
SET Expo 2015 junto aos expositores. 
Numa contagem de 1 a 6, as opções 
melhor avaliadas foram o atendimento 
ao expositor, com uma média de 4,9; e 
a infraestrutura do pavilhão, com 4,9. 
Ainda foi explicada a política co-

mercial, na qual se dividem os expo-
sitores em dois grandes grupos. Um 
grupo de empresas com estandes de 
mais de 90 m2, e outro com empre-
sas com espaços menores. Dentro 
deste quesito foram apresentados os 
valores para os estandes, as datas 
de pagamentos, a planta da feira e 

as condições comerciais oferecidas 
pela SET.
Galante explicou que as reservas de 

estandes efetuadas até 12/11/2015, 

Empresários presentes na Sala 
Cantareira do Expo Center Norte 
analisam a planta do SET Expo 2016 
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Na planta do SET Expo 2016, os espaços a verde já foram comercializados
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serão agrupadas conforme a área 
total solicitada pelo expositor. Os 
grupos de expositores serão convo-
cados a participar da escolha da lo-
calização dos estandes no SET Expo 
2016 no dia 18/11/2015 na sede da 
SET em São Paulo. Na sessão desti-
nada a cada grupo, os participantes 
terão sua prioridade de escolha defi-
nida de acordo com sua classificação 
no Programa SET Fidelidade.
“Uma vez encerrada a primeira eta-

pa, as futuras alocações de estandes 
se darão por disponibilidade no mo-
mento da assinatura da reserva e do 
respectivo contrato”, concluiu Galante.
Finalmente, foi anunciado que a 

SET assinou um convênio com a 
IABM (International Association of 
Broadcasting Manufacturers) que ga-
rante a divulgação do evento. “Eles 
vão divulgar aos seus associados, o 

que nos dá ainda maior relevância 
internacional. O expositor que seja 
associado da SET ou da IABM terá 
10% de desconto no valor do estan-
de”, finalizou Younis.

Lançamento exclusivo 
para os grandes expositores 
do SET Expo 2016
Uma semana antes, no dia 21 de ou-

tubro, a SET realizou o lançamento 
para os grandes expositores, um even-
to exclusivo realizado na nova sede da 
SET na Barra Funda, em São Paulo. 
O encontro foi realizado uma se-

mana antes do lançamento para o 
mercado em geral “para dar priorida-
de aos grandes expositores do SET 
Expo. A separação foi feita para ajus-
tar a planta de acordo com as estra-
tégias dos grandes expositores. Que-
remos ouvir sugestões e com isso 

definir a planta alocando as grandes 
empresas. Com esta reunião preten-
demos posicionar com preferência 
para a mesma localização da edição 
de 2015, e termos no lançamento fi-
nal, os estandes dos grandes exposi-
tores definidos para o SET Expo 2016 
na planta”, comentou Paulo Galante.
O gerente de Mídias e Patrocínios 

da SET disse aos presentes que a 
SET “quer dar uma atenção especial 
para os grandes expositores do SET 
Expo. Vocês que estão tem participa-
ção importante na área total da feira. 
A nossa ideia é que quando se faça o 
lançamento oficial na próxima sema-
na, os grandes expositores já tenham 
realizado suas reservas do espaço e 
dessa forma possamos lançar a feira 
para todo o mercado já com a infor-
mação da posição dos grandes expo-
sitores”. n 

A SET realizou no dia 21 de outubro o lançamento exclusivo 
com os grandes expositores da SET Expo 2016 na nova sede 
da SET em São Paulo 

A SET apresentou, em São Paulo, o relatório Demográ�co 
do SET Expo 2015 com dados �nais da exposição

O SET Expo 2015 teve participantes chegados de 37 países, 
com destaque para países longiquos como Sri Lanka, 
Eslôvenia, Indónesia, Botswana e Paquistão 
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expositores da planta do SET Expo 2016





12   REVISTA DA SET  |  Out/Nov 2015

SET Expo 2015 aumenta 
seu volume de negócios

por António Araujo Jr., Fernando Moura 
e Gabriel Cortez, em São Paulo

Nesta segunda parte 
da cobertura da Revista da SET 
do maior evento da indústria  
de América Latina mostramos 
algumas das empresas que os 
quase 16 mil visitantes e mais 
de  2 mil congressistas viram 
na exposição e os motivos  
pelos quais o SET Expo  
teve um volume de negócios  
de aproximadamente  
40 milhões de dólares

A
nalisados os resultados do 
SET Expo 2015, a SET in-
formou em um estudo de-
mográfico apresentado aos 

seus associados e clientes que nos  
5 dias do evento passaram pelo Expo 
Center Norte, 15.900 visitantes, que 
mais 2.040 congressistas participa-
ram do Congresso SET, e 150 jorna-
listas de diferentes países cobriram 
a exposição. 
Ao todo e segundo os dados levan-

tados do credenciamento oficial, a 
exposição contou com 192 exposito-
res chegados dos cinco continentes, 
houve uma área líquida de exposição 
de 8mil m2, e mais de 400 marcas es-
tiveram representadas nos estandes. 
Ainda houve 5 pavilhões internacio-
nais (ver na reportagem) e pavilhões 
institucionais de Rádio, Universida-
des e P&D.
Os quase 16 mil visitantes chega-

ram de 37 países, sendo as princi-
pais delegações as dos Estados Uni-
dos, em primeiro lugar, seguida ela 
Argentina e o Japão. Vale destacar a 

presença de visitantes de Botswana, 
Canada, Bélgica, China, Eslovênia, 
Espanha, França, Guatemala, Hon-
duras, Indonésia, Israel, México, Ni-
géria, Paquistão, Sri Lanka, Suécia, 
Suíça, entre outras.
Mostrando a importância na região 

do SET Expo, as principais delega-
ções sul-americanas chegaram da Ar-
gentina (29%); Chile (18%); Uruguai 
(10%); Peru (10%); Paraguai (9%); 
Equador (7%); Bolívia (6%); Costa 
Rica (4%); Venezuela (4%); Colômbia 
(2%); El Salvador (1%).

Sony
Um dos maiores estandes do SET 

Expo 2015, foi mais uma vez, o da 
Sony Brasil. Nesta edição foram apre-
sentadas inovações que iam desde 
soluções de produção de estúdio e 
jornalismo, equipamentos de áudio 
profissional, até opções em arquivo 
de conteúdo e para o Cinema. “Apre-
sentamos equipamentos de última 
geração que completam nosso por-
tfólio de soluções 4K, que vão desde 

câmeras profissionais para a produ-
ção de conteúdo até a recém-lançada 
AndroidTV para a reprodução de ima-
gens em alta qualidade”, disse Luis 
Fabichak, gerente geral de broadcast 
da Sony.
Do seu portfólio de equipamentos, 

a empresa apresentou itens como a 
câmera PMW-F55 – 4K LIVE, utilizada 
pela FIFA para a captação e trans-
missão de imagens ao vivo em três 
jogos da Copa do Mundo no Brasil. 
O equipamento esteve disponível no 
estande junto com os adaptadores 
CA4000 e BPU-4000. “Esta mesma 
configuração já é utilizada na produ-
ção de novelas em todo o mundo, 
inclusive no Brasil, e também atende 
grandes eventos esportivos, shows 
ao vivo, entre outros”, afirmou Fabi-
chak.
De todas as formas, o principal 

equipamento demostrado foi a câ-
mera HDC-4300, lançada na última 
NAB, em Las Vegas. Uma câmera 
que oferece a possibilidade de uso 
de lentes de grande alcance com 
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zoom de alta amplitude (atualmen-
te empregado pelos sistemas HD de 
2/3 de polegadas), mantendo assim 
a profundidade de campo adequada 
na transmissão de eventos ao vivo.
Primeira câmera do mundo a usar 

três sensores de 2/3 de polegadas 
4K, a nova HDC-4300 já foi adquirida 
pelas maiores empresas de broad-
casting do Brasil, afirmou Fabichak 
à reportagem da Revista da SET. “Ela 
suporta as mesmas lentes B4-mount, 
bem como os mesmos equipamentos 
para controle das principais câmeras 
da série HDC-2000 da Sony. Com isso 
o usuário tem flexibilidade graças às 
configurações intercambiáveis entre 
os sistemas HD e 4K. A câmera é ca-
paz de operar em 4K/HD, com 2x, 3x, 
Super Slow e altas velocidades de 
até 8x, para produzir replays de alta 
qualidade e efeitos”.
Entre os muitos destaques a em-

presa demonstrou o seu sistema de 

Arquivo Optical Disc 
Archive, as unida-
des de Arquivo em 
Disco Óptico (ODA) 
que são projetadas 
para fornecer ciclo 
de vida estendido 
para armazenamento 
e arquivo de todas 
as formas de ativos 
audiovisuais e ar-
quivos de dados por 
prazo muito longo. 
Dentre os sistemas 
da Sony, destaque 
para os drives com 
interfaces USB ODS-
D55U e ODS-D77U, 

bem como o modelo com interface 
em Fiber Channel ODS-D77F e as op-
ções de robóticas gerenciáveis, como 
os modelos ODS-L10 com capacidade 
de 10 slots, e o modelo ODS-L30M 
com capacidade de 30 slots e módu-
los de expansão com capacidades de 
60 e 100 slots.

AD-Digital
O estande da integradora brasileira 

mais uma vez concentrou as aten-
ções de muitos visitantes. Entre as 
novidades apresentadas na edição 
2015 do evento, a Skyline Commu-
nications, apresentou a última ver-
são de sua plataforma emblemática 
DataMiner, gerenciamento de rede. 
Assim, a AD-Digital realizou demons-
trações de recursos e gerenciamento 
de sessão através de satélite, fibras 
e infraestrutura de nuvem.
O DataMiner, afirmou Daniela Sou-

za, CEO da integradora brasileira, é 

único no seu género, uma vez que 
permite ao operador configurar flu-
xos de trabalho unificados através 
de qualquer tecnologia, de qualquer 
fornecedor, assegurando o uso mais 
eficaz de todos os recursos da rede.
Roger Bijos, diretor de Vendas e 

Marketing da Skyline Communica-
tions, afirmou que esta solução já foi 
implantada por centenas de opera-
doras em mais de 100 países e inte-
grada com mais de 4000 dispositivos 
e sistemas de mais de 500 fornece-
dores do setor. “Com uma única UI 
que permite a gestão de qualquer 
operação possível, ponta a ponta, 
de forma totalmente independente 
de fornecedores. O DataMiner empur-
ra os limites do que a tecnologia de 
gerenciamento de rede pode oferecer. 
Nós queremos dar aos nossos clien-
tes uma vantagem competitiva única 
no mercado no fast-evolving,” afirma.
Outro dos destaques no estande 

foram os serviços de VNOC (Video 
& Network Operation Center) para 
redes ISDN e IP. “O mercado broad- 
cast vive uma convergência com 
sistemas de TI e redes IP. Com a 
automação e mais conectividade 
presentes na planta das emissoras é 
preciso gerenciar os ativos em toda 
a sua vida útil, assim como o tráfe-
go na rede IP que possui sinais de 
vídeo, dado e voz. Como resultado, 
o interesse em recursos de geren-
ciamento centralizado e ofertas de 
serviços gerenciados terceirizados 
aumentaram nos últimos anos.  
“A empresa motivada pela deman-
da do mercado estruturou então o 
serviço de VNOC”, explicou Hugo 
Nascimento, diretor de Produtos e 
Tecnologia da AD-Digital.
A empresa afirma que por sua am-

pla experiência com sistemas de Te-
levisão, seja TV Digital via Satélite, 
IP ou cabo, as redes TCP/IP desenha-
das pela AD possuem um diferencial 
frente aos demais fornecedores de TI 
convencionais ou de broadcast tradi-
cional no monitoramento contínuo do 
ambiente das emissoras geradoras, 
programadoras e distribuidoras, pois 
tomam sempre em consideração am-

SET Expo

Em coletiva de imprensa,  
Luis Fabichak, gerente  
geral de Broadcast  
da Sony a�rmou que o 4K 
já não é uma tendência, 
mais sim uma tecnologia 
implantada e madura  
na industria broadcast, 
motivo pelo qual a  
empresa aposta  
fortemente no  
desenvolvimento  
deste tipo de work�ow
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No estande de Sony, Nelson Faria (SET) ministra uma 
palestra sobre captação em 4K
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tions, afirmou que esta solução já foi 
implantada por centenas de opera-
doras em mais de 100 países e inte-
grada com mais de 4000 dispositivos 
e sistemas de mais de 500 fornece-
dores do setor. “Com uma única UI 
que permite a gestão de qualquer 
operação possível, ponta a ponta, 
de forma totalmente independente 
de fornecedores. O DataMiner empur-
ra os limites do que a tecnologia de 
gerenciamento de rede pode oferecer. 
Nós queremos dar aos nossos clien-
tes uma vantagem competitiva única 
no mercado no fast-evolving,” afirma.
Outro dos destaques no estande 

foram os serviços de VNOC (Video 
& Network Operation Center) para 
redes ISDN e IP. “O mercado broad- 
cast vive uma convergência com 
sistemas de TI e redes IP. Com a 
automação e mais conectividade 
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preciso gerenciar os ativos em toda 
a sua vida útil, assim como o tráfe-
go na rede IP que possui sinais de 
vídeo, dado e voz. Como resultado, 
o interesse em recursos de geren-
ciamento centralizado e ofertas de 
serviços gerenciados terceirizados 
aumentaram nos últimos anos.  
“A empresa motivada pela deman-
da do mercado estruturou então o 
serviço de VNOC”, explicou Hugo 
Nascimento, diretor de Produtos e 
Tecnologia da AD-Digital.
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No estande de Sony, Nelson Faria (SET) ministra uma 
palestra sobre captação em 4K
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bos os pré-requisitos (TI e Vídeo), tra-
ta-se de tecnologias muito específicas 
do mundo IP. Os relatórios sobre cus-
to-eficácia, disponibilidade e uso dos 
ativos permitem as emissoras tomar 
decisões mais assertivas sobre futu-
ros investimentos, aponta a empresa.

Telem apresenta nova linha 
de LED para broadcast
A empresa brasileira montou no 

SET Expo 2015 um espaço prepa-
rado para possibilitar o máximo de 

interação com os produtos, com de-
monstrações práticas. Assim, produ-
tos que chegam agora ao Brasil divi-
dem espaço com as linhas clássicas 
para iluminar estúdios e tomadas 
externas. No espaço a empresa criou 
um ambiente para proporcionar uma 
experiência completa com os produ-
tos revendidos pela Telém.
O LED foi o principal destaque no 

espaço, mas foi possível ver como 
a tecnologia se integra bem com a 
iluminação convencional. Para tanto, 
a empresa iluminou uma maquete 
cedida por J.C. Serroni, com luminá-
rias como o Source Four Mini LED e a 
linha halógena/tungstênio da Dedoli-
ght. Oportunidade para o visitantes 
verem como é possível direcionar a 
luz dos menores itens aos maiores 
cenários.
Pela primeira vez no Brasil, o sis-

tema Source Four da ETC esteve à 
disposição do público, com demons-
trações das capacidades dos Source 
Four LED Series 2 Daylight HD, Tun-
gsten HD e Lustr, juntamente com as 
frentes cambiáveis Source Four LED 
Cyc e Fresnel. Os novos ColorSource 
PAR e Spot, também, estavam à dis-
posição dos visitantes.
Um dos destaques do estande fo-

ram os produtos da Dedolight. Entre 
eles o Ledrama, que é um painel de 
LED de alto rendimento projetado 

especialmente para estúdios. Através 
de uma parceria com a Hollywood 
Store, a empresa proporcionou aos 
visitantes uma variada linha de ca-
ses e acessórios para as produções 
audiovisuais. Os estandes da Canon 
e da Sony no SET Expo foram ilumi-
nados pela Telém.
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Com 30 anos de mercado, a empresa 
brasileira Maxicom colocou  
a disposição dos visitantes  
da exposição a sua gama de baterias 
com componentes nacionais  
e importados de primeira linha. 
O destaque do estande foi a nova 
BPL200z com formato Slim, bateria  
Li Ion/14,8 Vcc 

A Advantech Wireless trouxe ao Expo 
Center Norte em São Paulo os seus 
equipamentos para distribuição e 
contribuição de áudio e vídeo com 
destaque para soluções “Smareter” 

A linha 4K da Panasonic esteve presente no estande  
da empresa e foi experimentada por dezenas de visitantes. 
Na foto a camcorder, AG-DVX200 com um sensor 4/3  
que permite gravar vídeo UHD (até 3840×2160/60p),  
curva de gama logarítmica V-Log, até 12 stop de latitude,  
e zoom óptico de até 13 vezes, apresentada pela primeira  
vez em América Latina no SET Expo 2015

A Panasonic aproveitou o SET Expo 2015 para apresentar o seu 
work�ow 4K e as novidades que poderão ser utilizadas nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 do qual a empresa é patrocinadora o�cial



Nós sabemos que 
o trabalho de um 
cinegra� sta não é 
nada fácil. Torne 
a sua vida mais 
simples, com o 

Sennheiser AVX.
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Energia
A empresa carioca lançou a sua nova 

linha completa de Led desenvolvida 
na capital fluminense e produzida na 
fábrica da companhia na China duran-
te o SET Expo 2015. Dentre os produ-
tos em exposição esteve a LED Full 
Spectrum com CRI de até 98%. Toda 
a linha é Multicolor e tem tela de LCD 
que mostra a temperatura de cor ajus-
tada além do nível de iluminância.
De acordo com Andra Araújo, geren-

te comercial da Energia TV, o prin-
cipal produto em exposição na feira 
foi o NF-35000. “O objetivo desta lu-
minária é oferecer a melhor qualida-
de. O Fresnel de maior CRI existente 
98%. Fresnel sem ruído - melhor so-
lução térmica sem utilizar ventilação” 
explicou.

Lentes 4K para TV foram destaque
da Fuji�lm
A Fujifilm do Brasil trouxe para ao 

SET Expo as novas lentes voltadas 
para a televisão no formato 4K. De 
acordo com o especialista de produ-
tos da empresa, Marcel Gallo “as len-
tes são as primeiras no mundo para 
aplicações Ultra HD broadcast”. 
Um dos produtos em exposição foi 

a UA80x9 que, segundo os responsá-
veis, “promete proporcionar um ver-
dadeiro 4K qualidade óptica “série 
ZK” de lentes de cine. Além disso, a 
lente alcança desempenho óptico 4K 
UHD do centro para o canto em toda 
a faixa de zoom enquanto suprime 
a distorção da imagem devido a um 
sistema de zoom multi-grupo. Proje-

tada para produzir o melhor desem-
penho de novas 4K 2/3 câmeras HD 
Ultra” explicou Gallo à reportagem da 
Revista da SET.
Outro produto em destaque foi a 

lente UA22x8 com alta Transmitân-
cia Electron Beam Coating (HT-EBC), 
que “promete cores mais ricas e me-
lhor resposta azul e transmitância. 
HT-EBC, juntamente com a exclusiva 
tecnologia esférica da Fujifilm reduz 
os fantasmas e reflexos e aumenta a 
transmissão de luz”, destacou.
Gallo ressaltou que a participação da 

empresa no SET Expo 2015 foi muito 
positiva para a marca, e importante 
para que os visitantes e profissionais 
broadcast pudessem conhecer os pro-
dutos que pela primeira vez estiveram 
em exposição no Brasil.

Microlink para GoPro exibido 
no estande da Phase
As transmissões ao vivo e em ex-

ternas são cada vez mais comuns na 
grade de programação das emisso-
ras. A portabilidade e versatilidade 
dos equipamentos acaba sendo uma 
necessidade indispensável na hora 
de escolher uma alternativa multiu-
so, afirmaram os responsáveis da 
Phase Engenharia à Revista da SET. 
Focando nesse mercado os repre-

sentantes da empresa decidiram 
apostar como destaque da exposi-
ção o Hero Cast, fabricado pela Vis-
link, um microlink para a linha de 
câmeras GoPro. De acordo com o 
diretor regional, Guilherme Castelo 
Branco, o público alvo são emis-
soras e produtoras que necessitam 

de mobilidade em transmissões em 
tempo real de atividades como, por 
exemplo, eventos esportivos.

Screen apostou em transmissor
FM hibrido e inteligente
Um dos produtos mais procura-

dos no estande da Screen Service 
do Brasil foi o transmissor hibrido 
comercializado pela empresa. Ape-
sar de fazer todo o processamento 
digital o TX FM está preparado para 
atender à transmissão analógica, 
atualmente usada na FM, e também 
está preparado para a transmissão 
totalmente digital. 
Segundo Antonio Satta, diretor geral 

da empresa, o modelo de processa-
mento digital (MPEG-2) garante maior 
qualidade mesmo nas transmissões 
analógicas. “Todo mundo produz o 
conteúdo de forma digital, mas de-
pois na transmissão usa a tecnologia 
analógica. Um dos trunfos do equi-
pamento é a garantia de um ouvin-
te mais fiel. Se saiu da área de uma 
cobertura da emissora X, mas essa 
emissora tem uma retransmissora 
onde você chegou, o aparelho envia 
uma informação ao rádio do ouvinte e 
informa que você pode continuar ou-
vindo a mesma programação, mesmo 
em outra sintonia”, destacou.
Satta afirmou que apesar da de-

sestabilização econômica, a empre-
sa trabalhou para manter os preços 
alinhados, e mesmo diante das difi-
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Guilherme Castelo Branco explica a 
um dos visitantes do estande da Phase 
Engenharia o funcionamento de um 
dos equipamentos expostos no SET 
Expo 2015

No estande da Fuji�lm, que pela primeira 
vez participou com estande próprio  
no SET Expo foram apresentados seus 
lançamentos em lentes HD e 4K, entre elas, 
na foto a objetiva da serie Cabrio,  
PL 19-90.  As lentes Fujinon Premium PL 
4K+ e objetivas Cabrio para câmeras 4K 
são os principais produtos da marca.  
As lentes Premium apresentam,  
segundo a empresa, as maiores  
velocidades de T e já é possível utilizá-las 
com sistemas de zoom permitindo a 
captação de imagens em 4K de grande 
qualidade e melhorando substancialmente 
o desempenho óptico do equipamento
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minária é oferecer a melhor qualida-
de. O Fresnel de maior CRI existente 
98%. Fresnel sem ruído - melhor so-
lução térmica sem utilizar ventilação” 
explicou.

Lentes 4K para TV foram destaque
da Fuji�lm
A Fujifilm do Brasil trouxe para ao 

SET Expo as novas lentes voltadas 
para a televisão no formato 4K. De 
acordo com o especialista de produ-
tos da empresa, Marcel Gallo “as len-
tes são as primeiras no mundo para 
aplicações Ultra HD broadcast”. 
Um dos produtos em exposição foi 

a UA80x9 que, segundo os responsá-
veis, “promete proporcionar um ver-
dadeiro 4K qualidade óptica “série 
ZK” de lentes de cine. Além disso, a 
lente alcança desempenho óptico 4K 
UHD do centro para o canto em toda 
a faixa de zoom enquanto suprime 
a distorção da imagem devido a um 
sistema de zoom multi-grupo. Proje-

tada para produzir o melhor desem-
penho de novas 4K 2/3 câmeras HD 
Ultra” explicou Gallo à reportagem da 
Revista da SET.
Outro produto em destaque foi a 

lente UA22x8 com alta Transmitân-
cia Electron Beam Coating (HT-EBC), 
que “promete cores mais ricas e me-
lhor resposta azul e transmitância. 
HT-EBC, juntamente com a exclusiva 
tecnologia esférica da Fujifilm reduz 
os fantasmas e reflexos e aumenta a 
transmissão de luz”, destacou.
Gallo ressaltou que a participação da 

empresa no SET Expo 2015 foi muito 
positiva para a marca, e importante 
para que os visitantes e profissionais 
broadcast pudessem conhecer os pro-
dutos que pela primeira vez estiveram 
em exposição no Brasil.

Microlink para GoPro exibido 
no estande da Phase
As transmissões ao vivo e em ex-

ternas são cada vez mais comuns na 
grade de programação das emisso-
ras. A portabilidade e versatilidade 
dos equipamentos acaba sendo uma 
necessidade indispensável na hora 
de escolher uma alternativa multiu-
so, afirmaram os responsáveis da 
Phase Engenharia à Revista da SET. 
Focando nesse mercado os repre-

sentantes da empresa decidiram 
apostar como destaque da exposi-
ção o Hero Cast, fabricado pela Vis-
link, um microlink para a linha de 
câmeras GoPro. De acordo com o 
diretor regional, Guilherme Castelo 
Branco, o público alvo são emis-
soras e produtoras que necessitam 

de mobilidade em transmissões em 
tempo real de atividades como, por 
exemplo, eventos esportivos.

Screen apostou em transmissor
FM hibrido e inteligente
Um dos produtos mais procura-

dos no estande da Screen Service 
do Brasil foi o transmissor hibrido 
comercializado pela empresa. Ape-
sar de fazer todo o processamento 
digital o TX FM está preparado para 
atender à transmissão analógica, 
atualmente usada na FM, e também 
está preparado para a transmissão 
totalmente digital. 
Segundo Antonio Satta, diretor geral 

da empresa, o modelo de processa-
mento digital (MPEG-2) garante maior 
qualidade mesmo nas transmissões 
analógicas. “Todo mundo produz o 
conteúdo de forma digital, mas de-
pois na transmissão usa a tecnologia 
analógica. Um dos trunfos do equi-
pamento é a garantia de um ouvin-
te mais fiel. Se saiu da área de uma 
cobertura da emissora X, mas essa 
emissora tem uma retransmissora 
onde você chegou, o aparelho envia 
uma informação ao rádio do ouvinte e 
informa que você pode continuar ou-
vindo a mesma programação, mesmo 
em outra sintonia”, destacou.
Satta afirmou que apesar da de-

sestabilização econômica, a empre-
sa trabalhou para manter os preços 
alinhados, e mesmo diante das difi-
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Guilherme Castelo Branco explica a 
um dos visitantes do estande da Phase 
Engenharia o funcionamento de um 
dos equipamentos expostos no SET 
Expo 2015

No estande da Fuji�lm, que pela primeira 
vez participou com estande próprio  
no SET Expo foram apresentados seus 
lançamentos em lentes HD e 4K, entre elas, 
na foto a objetiva da serie Cabrio,  
PL 19-90.  As lentes Fujinon Premium PL 
4K+ e objetivas Cabrio para câmeras 4K 
são os principais produtos da marca.  
As lentes Premium apresentam,  
segundo a empresa, as maiores  
velocidades de T e já é possível utilizá-las 
com sistemas de zoom permitindo a 
captação de imagens em 4K de grande 
qualidade e melhorando substancialmente 
o desempenho óptico do equipamento
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culdades estão seguindo com rigor 
os prazos de entrega.

Spinner
Há sete anos participando do SET 

Expo, a Spinner trouxe para seu 
estande no Expo Center Norte, so-
luções de infraestrutura de trans-
missão. Dentre as novidades apre-
sentadas pela empresa alemã estão 
os novos combinadores de baixa 
potência compactos. De acordo com 
o porta-voz da empresa, Yuri Durco, 
o produto mais procurado durante 
a feira foram os filtros de máscara. 
A marca, que já teve fabricação 

nacional, agora exporta tecnologia 
para atender o mercado do broad-
cast da América Latina.
Ainda segundo Durco, a Spinner 

foca nos sistemas compartilhados, 
“mas no Brasil há uma certa rejeição 
sobre isso, o mundo inteiro faz isso.  
É uma solução técnica muito me-
lhor” opinou sobre o assunto que 
também foi tema de um dos painéis 
do 28º Congresso SET.

UCAN destaca mobilidade 
e transmite movimentação 
do SET Expo em tempo real
UCAN demonstrou equipamento 

de transmissão ao vivo compacto e 
móvel. O LiveU LU200 foi a principal 
aposta da empresa que trabalha com 
infraestrutura de transmissão em 

tempo real. O equipamento oferece 
suporte para diversos modelos de 
câmeras e receptores e em diversos 
formatos. 
O carro chefe da marca promete ser 

uma solução compacta e com 100% 
de mobilidade. “Temos alta capaci-
dade de absorção de sinal 3G/4G. 
Temos a possibilidade de adaptar 
à câmara, e ainda agrega banda de 
interfaces Wi-Fi, satélite e RJ45”, des-
taca Eldad Eitelberg, diretor de Ope-
rações da UCAN. 
De acordo com ele, atualmente há 

nove mil equipamentos instalados 
em todo o mundo que são usados na 
transmissão de conteúdo jornalísti-
co, eventos que necessitam de mobi-
lidade, segurança e monitoramento. 
A UCAN, que é a representante da 

LiveU no Brasil, coleciona muitos ca-
ses de sucesso que foram apresen-
tados no Congresso SET. Neste ano, 
para demonstrar a mobilidade dos 
produtos oferecidos pela marca, uma 
câmera transmitiu em tempo real 
para a internet toda a movimenta-
ção do estande da UCAN. O vídeo foi 
transmitido via YouTube e contínua 
disponível na internet em https://
www.youtube.com/watch?v=qtyUKS 
GPtU4 

Nemal
A empresa trouxe ao Brasil a sua 

nova linha de conectores para trans-
missão em 4K e 8K. Os novos produ-
tos da marca ainda não estavam no 
mercado, mas foram trazidos para a 
exposição pela importância do even-
to e o que pode representar na es-
tratégia da empresa norte-americana 
que desde há 12 anos possui escritó-
rios em São Paulo.
Segundo o representante da Nemal 

do Brasil, Carlos Fernando Heckmann 
Junior, o “Optical Com Lite” está 
pronto para atender às novas de-
mandas do mercado broadcast. “Seja 
para aplicações esportivas, shows, 
grandes eventos que necessitem de 
transmissão, até mesmo unidades 
móveis, podem ter uma boa expe- 
riência com o produto” destacou ao 
ressaltar que o lançamento “é uma 

alternativa com custo um pouco mais 
baixo, que se adequa às nossas ne-
cessidades, também dentro da nossa 
realidade econômica” enfatizou.
Heckmann afirmou que o resulta-

do da participação da Nemal no SET 
Expo foi excelente. “A princípio nós 
ficamos um pouco apreensivos devi-
do a atual situação que o país está 
vivendo, mas tivemos uma ótima res-
posta, a visitação foi muito positiva” 
avaliou ao lembrar que a marca ex-
põe na SET desde 1995.

4S
A 4S focou sua participação no SET 

Expo 2015 no switch-off analógico 
que começa em novembro de 2015 
no Brasil. Por este motivo destacou 
no seu estande o GD-100, um geren-
ciador de informações do desliga-
mento da TV analógica.
O carro chefe da empresa esteve 

em exposição no estande da 4S du-
rante os três dias de feira. O GD100 
é uma solução que atende as especi-
ficações da Portaria 3.205 que regula 
as informações sobre o desligamento 
da TV analógica. 
O software é capaz de gerenciar e 

programar as informações sobre o 
desligamento do sinal analógico de 
uma maneira autônoma e prática. “No 
modo automático, não é necessário a 
interferência humana para inserir as 
informações” destacou o representan-
te da marca, Marcos Paulo Gabriel.
Quando interligado a um FR-200 D 

permite que tarjas, logos, contagem 
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Carlos Fernando Heckmann Junior  
a�rma que o “Optical Com Lite” está 
pronto para atender às novas  
demandas do mercado broadcastA DataSinc apresentou uma solução 

completa para implantação de TV 
Digital com um estúdio completo 
montado no SET Expo 2015
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Mini-Conversores para acompanhar as necessidades dos pro�ssionais já mudando para a tecnologia 
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de utilíssima qualidade para os padrões A/V broadcast, no local e no pós produção.
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demandas do mercado broadcastA DataSinc apresentou uma solução 

completa para implantação de TV 
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Pavilhões Internacionais mostram a importância do SET Expo  
no contexto mundial

O pavilhão da Grã-Bretanha exibiu novidades de gran-
des empresas e pequenos inovadores. Assim, um grupo 
formado por dez empresas do Reino Unido apresentou 
as novidades britânicas broadcast e novas mídias em um 
pavilhão exclusivo. As empresas trouxeram para a feira 
diversas tecnologias e produtos para atender os atuais 
produtores de conteúdo, broadcasters e fornecedores 
de serviços. 

Segundo estes empresários, o Brasil continua sendo 
um importante lugar para as empresas britânicas esta-
belecerem e manterem relações com as empresas de 
mídia e broadcast. As empresas que marcaram presen-
ça na feira foram: ETL Systems, Object Matrix, QLS, Peak 
Communications, Pebble Beach Systems, RT Software, 
Cartblanche, SGL, TSL e Vocality. 

Gil Cowie veio com um “carrinho estúdio externo”, que 
ele próprio criou. Como vendedor, faz uma defesa apai-
xonada de seu produto. “Uma vez que uma grande emis-
sora tiver, todas vão querer”, a�rmou. O SmartCart é uma 
plataforma móvel com uma tela visível mesmo sob in-
tensa luz solar, touch-screen, que permite apresentação 
de cenas e estatísticas. “No esporte, você vai ao campo 
e não apenas entrevista o jogador. Você mostra a ele, na 
hora, as jogadas e pede que ele comente. Isso sim é fazer 
TV”, disse.

Paul Moskowitz apresentou os produtos da Vocality, 
que reduzem ruídos e interferências nas comunicações 
via satélite. Ideal para equipes de TV que atuam em si-
tuações difíceis, como na cobertura de guerras, porque 
melhoram e e�ciência das comunicações em situações 
adversas.

A TSL Products veio com uma grande equipe para con-
solidar parcerias e buscar novas. Há três anos a compa-
nhia tem um diretor para América Latina com escritório 

no Rio de Janeiro. “O Brasil é o maior cliente da América 
Latina, está muito avançado na transição de TV Digital”, 
avalia o diretor, Sérgio Bourguignon.

Mark Birchall, que fez o apoio logístico às companhias 
britânicas, explicou que algumas empresas têm parcei-
ros brasileiros e expõem em conjunto. “As que estão no 
pavilhão receberam um subsídio do governo para estar 
aqui”. Ele a�rma que nem sempre há resultados imedia-
tos, mas que o investimento se paga no longo prazo.  
“Às vezes leva dois ou três anos, mas depois que fecham 
negócios e consolidam parcerias, é por muito tempo. Vim 
para o Brasil pela primeira vez há 6 anos e já temos várias 
empresas que se consolidaram por aqui”, comemorou.

Marcas da Baviera fazem análise positiva 
Sete empresas expuseram seus lançamentos no estan-

de da Baviera. Esta foi mais uma edição que elas parti-
ciparam da maior feira de broadcast e novas mídias da 
América Latina.

Para Salomé Pivato, a porta-voz da Bayern Internatio-
nal, o mercado brasileiro é interessante para as empre-
sas alemãs, uma vez que está em intensa atualização.  
“É importante fazer presença na feira da SET para cons-
truir uma rede de contatos para futuras negociações, 
este ano a participação na feira foi muito positiva para 
as marcas que �zeram parte do pavilhão da Bavaria”. 

As empresas que tiveram estande foram: Bebob Fac-
tory, parceira do setor de produção para cinema e ra-
diodifusão que mostrou suas baterias, adaptadores hot 
swap que utilizam a tecnologia de íons de lítio e lítio- 
manganês. A Kathrein, especialista em tecnologias de 
comunicação também teve um espaço no estande ale-
mão. A empresa apresentou diversas soluções pro�ssio-
nais em antenas para a radiodifusão. 
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Por primeira vez o governo argentino apostou no SET 
Expo patrocinando a chegada de 3 empresas argentinas 
a São Paulo

Pavilhão da Bavaria apresenta novamente no SET Expo 
os desenvolvimentos de pequenas empresas do país
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regressiva, informações de canais e 
cidades afetadas, sejam remotamente 
controladas a partir da geradora em 
qualquer retransmissora da área de 
cobertura que tenha um LD-200D ins-
talado, de forma individual. Além de 
gerenciar qual informação será exibi-
da, é possível programar quanto tem-
po cada informação deverá ficar no ar 
e quando utilizado com os exibidores 
da 4S pode receber um comando de 
GPI para retirar todas as informações 
nos intervalos comerciais.
O FR-200 D é um insersor de infor-

mações, frame synchronizer e  down-
converter, as informações são inse-
ridas no VBI permitindo que dessa 
forma só apareçam no sinal analógi-
co. Ainda segundo Gabriel, o sistema 

foi desenvolvido para atender exclusi-
vamente o mercado brasileiro diante 
do desligamento do sinal analógico.
Outros produtos da fabricante ca-

tarinense, como softwares de auto-
mação e mesas de controle também 
foram expostos no estande.

Voice Interaction/MOG
As empresas se juntaram no SET 

Expo para mostrar aos visitantes 
como podem melhorar e dinamizar 
os seus ambientes de produção com 
as mais inovadoras soluções centra-
lizadas de ingest e um robusto siste-
ma de legendagem automática.
João Neto, CEO da VoiceInterac-

tion afirmou que o sistema de Le-
gendagem Automática AUDIMUS.
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A Pomfort GmbH, que trabalha com aplicativos volta-
dos para cineastas, apresentou os produtos Silverstack e 
o LiveGrade Pro, ambos usados para que os pro�ssionais 
gerenciem e organizem seus materiais. A Signum exibiu 
servidores de gravação que processam e reproduzem 
em alta velocidade. A Spinner, que trabalha com a fa-
bricação de transmissores, �ltros e componentes broad-
cast, para telefonia móvel, radares, satélites e aplicações 
industriais ocupou um dos blocos de apresentação do 
estande da Bavaria.

Presença Argentina
Pela primeira vez, empresas argentinas estiveram agru-

padas em um pavilhão no SET Expo e �zeram avaliação 
positiva. O Cônsul Geral Adjunto da República Argenti-
na em São Paulo, Marcelo Di Pace, coordenador do pa-
vilhão disse à Revista da SET que esta foi a primeira vez 
que o governo promoveu um incentivo para que as em-
presas participassem da feira. De acordo com ele, desde 
2009, quando a Argentina adotou o modelo de TV Digi-
tal brasileiro, as empresas começaram a se movimentar 
para atender à nova demanda do mercado broadcast.  
“Já tínhamos empresas que participaram do SET Expo 
em anos anteriores, mas esta é a primeira vez que temos 
um pavilhão exclusivo” explicou o cônsul argentino.

Estiveram presentes no pavilhão as empresas 3Way 
Solutions, Solidyne SRL e a VideoSwitch. Segundo os 
expositores, a oportunidade proporcionada pela SET foi 
muito importante para o mercado argentino, uma vez 
que possibilitou que eles criassem uma rede de contatos 
com emissoras brasileiras, “recebemos aqui no pavilhão 
representantes da TV Record, TV Globo, Bandeirantes e 
do SBT,” descreveu Di Pace.

A Solidyne trouxe ao SET Expo consoles e processa-
dores de áudio, enlaces digitais, equipamentos para 
externa, híbridos telefônicos e o Audicom, o primeiro 
software para automatização de emissoras de rádio. 
Este sistema, explicou Sebastian Ledesma à Revista da 
SET, foi desenvolvido pela empresa Argentina antes do 
nascimento do .mp3. “O diferencial do Audiocom é que 
permite incorporar vídeo às transmissões de rádio para 
ser vistos mediante a utilização de um smartphone, ta-
blet ou PC.”

A Videoswitch trouxe a São Paulo seus desenvolvimen-
to para transmissão de sinal de TV Digital, entre eles, os 
multiplexores e moduladores ISDB-Tb, EPG-CC ISDB-Tb 
e DVB que já são utilizados por emissoras e operadores 
de TV paga na América Latina e no Brasil, como a Rede 
Bandeirantes, a�rmou Marcelo Javier Indarramendi.

German Kapelian, da 3Way Soluções, empresa que se 
apresentou pelo segundo ano consecutivo no SET Expo, 
a�rmou que o principal objetivo da companhia dedica-
da ao desenvolvimento de soluções de software e har-
dware é “continuar crescendo na região, já que cada ano 
somam-se mais clientes e contamos com maior quan-
tidade de empresas integradoras que adotam nossos 
produtos”.

O executivo argentino disse à Revista da SET que um 
dos pontos fortes da empresa são as soluções de mo-
nitoramento de sinais ISDB-Tb que permitem detectar 
falhas de sinais em todos os formatos, sejam RF, ASI ou 
IP. “Uma feira como esta onde circulam responsáveis 
de emissoras de muitos dos países que adotaram o 
padrão, abre uma importante gama de possibilidades 
de vendas e internacionalização dos nossos produtos,” 
comentou. n

No estande da DPA Microphones, um 
cliente comprova como é confecciona-
do o microfone para externas
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regressiva, informações de canais e 
cidades afetadas, sejam remotamente 
controladas a partir da geradora em 
qualquer retransmissora da área de 
cobertura que tenha um LD-200D ins-
talado, de forma individual. Além de 
gerenciar qual informação será exibi-
da, é possível programar quanto tem-
po cada informação deverá ficar no ar 
e quando utilizado com os exibidores 
da 4S pode receber um comando de 
GPI para retirar todas as informações 
nos intervalos comerciais.
O FR-200 D é um insersor de infor-

mações, frame synchronizer e  down-
converter, as informações são inse-
ridas no VBI permitindo que dessa 
forma só apareçam no sinal analógi-
co. Ainda segundo Gabriel, o sistema 

foi desenvolvido para atender exclusi-
vamente o mercado brasileiro diante 
do desligamento do sinal analógico.
Outros produtos da fabricante ca-

tarinense, como softwares de auto-
mação e mesas de controle também 
foram expostos no estande.

Voice Interaction/MOG
As empresas se juntaram no SET 

Expo para mostrar aos visitantes 
como podem melhorar e dinamizar 
os seus ambientes de produção com 
as mais inovadoras soluções centra-
lizadas de ingest e um robusto siste-
ma de legendagem automática.
João Neto, CEO da VoiceInterac-

tion afirmou que o sistema de Le-
gendagem Automática AUDIMUS.
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ser vistos mediante a utilização de um smartphone, ta-
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A Videoswitch trouxe a São Paulo seus desenvolvimen-
to para transmissão de sinal de TV Digital, entre eles, os 
multiplexores e moduladores ISDB-Tb, EPG-CC ISDB-Tb 
e DVB que já são utilizados por emissoras e operadores 
de TV paga na América Latina e no Brasil, como a Rede 
Bandeirantes, a�rmou Marcelo Javier Indarramendi.

German Kapelian, da 3Way Soluções, empresa que se 
apresentou pelo segundo ano consecutivo no SET Expo, 
a�rmou que o principal objetivo da companhia dedica-
da ao desenvolvimento de soluções de software e har-
dware é “continuar crescendo na região, já que cada ano 
somam-se mais clientes e contamos com maior quan-
tidade de empresas integradoras que adotam nossos 
produtos”.

O executivo argentino disse à Revista da SET que um 
dos pontos fortes da empresa são as soluções de mo-
nitoramento de sinais ISDB-Tb que permitem detectar 
falhas de sinais em todos os formatos, sejam RF, ASI ou 
IP. “Uma feira como esta onde circulam responsáveis 
de emissoras de muitos dos países que adotaram o 
padrão, abre uma importante gama de possibilidades 
de vendas e internacionalização dos nossos produtos,” 
comentou. n
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MEDIA, desenvolvido pela empresa 
é uma plataforma de reconhecimen-
to de fala que produz diretamen-
te as legendas de um programa 
de televisão de forma automática, 
transcrevendo a fala produzida pe-
los oradores à medida que ocorre o 
programa. Apresenta ainda uma ver-
são offline, AUDIMUS.SERVER, que 

adicionalmente oferece mecanismos 
de transcrição, segmentação e clas-
sificação automática de conteúdos 
(ficheiro de áudio ou vídeo).
A tecnologia exclusiva do sistema 

mxfSPEEDRAIL, fornecida pela MOG, 
permite acesso a uma ampla varieda-
de de soluções automatizadas para 
ingest baseado em arquivos, captura 
SD-HD/SDI, entrega digital, playback 
em tempo real e armazenamento. 
Integrando as duas tecnologias é 

possível efectuar a extração auto-
mática do áudio durante o processo 
de ingest, efetuando a conversão da 
fala para texto, providenciando um 
arquivo de anotação (metadata) ali-
nhado com o timecode dos clips de 
vídeo, afirma Neto.
“A parceria com a VoiceInteraction 

se iniciou em 2013, quando integra-
mos o seu inovador sistema de reco-
nhecimento de voz nas nossas solu-
ções de ingest. Durante a SET Expo 
fez todo o sentido englobarmos os 
nossos produtos num único espaço, 
de forma a demonstrar todas as po-
tencialidades das duas tecnologias”, 
explicou Luís Miguel Sampaio, CEO 
da MOG.
“Ao integrarmos os nossos sistemas 

com os sistemas da MOG pretende-
mos caminhar para uma solução que 
agrega serviços em que a geração 
de metadata se vem adicionar ao 
processo de ingest. Ao nos apresen-
tarmos conjuntamente no SET Expo 
apresentamos ao mercado uma solu-
ção de elevado valor agregado, per-
mitindo que os broadcasters tenham 
acesso a soluções otimizadas dentro 
do seu workflow”.

Tecnologia de otimização de rede
TDT faz sua estreia na América 
Latina no SET Expo 2015
A Enensys Technologies, designer e 

fabricante de tecnologias de trans-
missão de TV Digital, apresentou em 
seu estande a sua rede TDT OneBe-
am ISDB-T/Tb. O sistema é um ele-
mento central das capacidades de 
otimização de redes de satélite da 
empresa, abrangendo codificação/
multiplexação e transmissão.

A solução aborda questões funda-
mentais relacionadas com a natureza 
específica do streaming de transpor-
te de broadcast (BTS) em ISDB-T/Tb, 
necessário para a difusão de sinais  
ISDB-T/Tb. O BTS, composto de paco-
tes de streaming de transporte MPEG-
2 de 204 bytes de comprimento, pre-
cisa ser adaptado para a transmissão 
através da rede de distribuição e exi-
ge uma largura de banda de 32 Mbi-
t/s, independentemente do número 
de canais ou serviços incluídos, en-
carecendo o custo da entrega de con-
teúdo via satélite para headends TDT.
OneBeam ISDB-T/Tb permite usar 

um streaming de transporte (MPEG-2) 
padrão dentro da rede de distribui- 
ção, eliminando a necessidade de 
equipamento proprietário para entre-
gar e receber o streaming BTS. Isto 
também significa que os serviços 
podem ser facilmente monitorados 
através da rede de distribuição por 
causa do sinal MPEG padronizado. 
Nos locais de transmissão, a solução 
gera o sinal BTS para radiodifusão 
MFN ou SFN. Apenas o conteúdo que 
está sendo usado é enviado através 
da rede de distribuição, permitindo 
otimizar o uso da largura de banda e 
proporcionando economias significa-
tivas de custos e oportunidades de 
monetização adicionais.
De acordo com Richard Lhermit-

te, VP de Vendas e Marketing da 
Enensys, usando OneBeam, o mes-

©
 Fo

to
: F

ot
o A

nd
ré

s

MOG e a VoiceInteraction juntaram 
sinergias para mostrar aos visitantes  
do SET Expo como podem melhorar 
e dinamizar os seus ambientes  
de produção com as mais inovadoras 
soluções centralizadas de ingest e o 
mais robusto sistema de legendagem 
automática

No estande da Tecsys, visitante ouve 
quais são as principais características 
da 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 são 
fabricados no Brasil com a qualidade 
tradicional do suporte local da Tecsys 

A Camera2 trouxe ao Expo Center 
Norte uma das suas unidades móveis 
de externa 
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com os sistemas da MOG pretende-
mos caminhar para uma solução que 
agrega serviços em que a geração 
de metadata se vem adicionar ao 
processo de ingest. Ao nos apresen-
tarmos conjuntamente no SET Expo 
apresentamos ao mercado uma solu-
ção de elevado valor agregado, per-
mitindo que os broadcasters tenham 
acesso a soluções otimizadas dentro 
do seu workflow”.
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TDT faz sua estreia na América 
Latina no SET Expo 2015
A Enensys Technologies, designer e 

fabricante de tecnologias de trans-
missão de TV Digital, apresentou em 
seu estande a sua rede TDT OneBe-
am ISDB-T/Tb. O sistema é um ele-
mento central das capacidades de 
otimização de redes de satélite da 
empresa, abrangendo codificação/
multiplexação e transmissão.

A solução aborda questões funda-
mentais relacionadas com a natureza 
específica do streaming de transpor-
te de broadcast (BTS) em ISDB-T/Tb, 
necessário para a difusão de sinais  
ISDB-T/Tb. O BTS, composto de paco-
tes de streaming de transporte MPEG-
2 de 204 bytes de comprimento, pre-
cisa ser adaptado para a transmissão 
através da rede de distribuição e exi-
ge uma largura de banda de 32 Mbi-
t/s, independentemente do número 
de canais ou serviços incluídos, en-
carecendo o custo da entrega de con-
teúdo via satélite para headends TDT.
OneBeam ISDB-T/Tb permite usar 

um streaming de transporte (MPEG-2) 
padrão dentro da rede de distribui- 
ção, eliminando a necessidade de 
equipamento proprietário para entre-
gar e receber o streaming BTS. Isto 
também significa que os serviços 
podem ser facilmente monitorados 
através da rede de distribuição por 
causa do sinal MPEG padronizado. 
Nos locais de transmissão, a solução 
gera o sinal BTS para radiodifusão 
MFN ou SFN. Apenas o conteúdo que 
está sendo usado é enviado através 
da rede de distribuição, permitindo 
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proporcionando economias significa-
tivas de custos e oportunidades de 
monetização adicionais.
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mo streaming MPEG-2 que transpor-
ta o conteúdo para serviços de DTH, 
pode ser reutilizado para serviços de 
TDT. “A partir da transmissão DTH, o 
sistema TbEdge seleciona os serviços 
em cada local de transmissão para 
construir o novo sinal ISDB-T/Tb”, in-
formou ao acrescentar que a mesma 
solução pode ser usada em várias 
regiões para oferecer regionalização 
de serviços.
“O conteúdo regional é gerido mais 

facilmente através de um local cen-
tral, enquanto sistemas CAM padrão 
podem ser usados para proteger o 
stream de conteúdo. Os operadores 
se beneficiam de uma única rede de 
distribuição com vários serviços”, fi-
nalizou Lhermitte.

IF Telecom
Após seis anos de atividades, a IF 

Telecom trouxe o seu portfólio com-
pleto ao SET Expo 2015, com solu-
ções automatizadas em sistemas de 
broadcast e componentes de radio-
difusão de alta qualidade para TV e 
FM. O gerente comercial da compa-
nhia, José Roberto Elias, destacou à 
Revista da SET que a empresa, se-
diada em Valinhos (SP), “conta com 
equipes de engenheiros experien-
tes, que complementam as soluções 
e os projetos mecânicos da empresa 
com instalações e suporte a campo. 
Isso é um diferencial para as redes 
de radiodifusão em implementação 
ou em fase de reestabelecimento 
das transmissões”. 
As oportunidades que se abrem à 

IF Telecom com a transição do sinal 
analógico para o sinal digital no Bra-
sil são importantes, segundo José 
Elias. “Os High Power upgrades são 
uma oportunidade e tanto para nós. 
A transição para o HD vai começar 
com as emissoras menores. Este 
será um de nossos focos no mer-
cado nacional, que é onde estamos 
trabalhando, por agora. Num futuro, 
pretendemos olhar, também, para a 
América Latina”, acrescentou o expo-
sitor.
No primeiro semestre de 2014, a 

IF Telecom estreitou parceria com  
a Dieletric LLC, empresa norte-ameri-
cana com 90 anos de experiência em 
sistemas irradiantes de radiodifusão. 
O CEO da Dieletric, Keith Pelletier, 
também esteve no SET Expo 2015 e 
comentou as expectativas da marca 
para o mercado brasileiro analisando 
a conjuntura atual do país e os de-
sequilíbrios que se tem gerado nas 
empresas devido a alta do dólar. 
“A cada ano a relação entre a Dia-

letric e as marcas brasileiras, como 
a IF Telecom, pode ficar mais forte. 
As empresas brasileiras olham para 
a nossa companhia como uma pro-
tagonista, por conta da expertise de 
nossos engenheiros. A nossa expec-
tativa é que o mercado brasileiro 
veja os benefícios da parceria estra-
tégica com a Dieletric. Além disso, a 

chegada das tecnologias 4K no Brasil 
pode alavancar os nossos negócios 
no país em um futuro próximo”, res-
saltou. 
As antenas Powerlite, da Diele-

tric, são o principal fruto da parce-
ria entre as marcas, explicou Elias.  
“É a mais recente linha da Diele-
tric que nós estamos produzindo 
aqui no país, na nossa fábrica, em 
Valinhos (SP). São as primeiras an-
tenas nacionalizadas do tipo TU-
A-Painel UHF Banda Larga, de alta 
performance. São aplicáveis tanto 
à Gap-fillers quanto à interioriza-
ção de TV Digital e possibilitam 
um custo competitivo às compa-
nhias que vão se deparar com o  
switch-off”, finalizou. n

O SET Expo 2015 teve 8mil m2 de área 
de exposição. No meio do Pavilhão 
Vermelho do Expo Center Norte dois 
visitantes procuram um estande

No estande da Broadmedia 
o expositor mostra aos visitantes 
as funcionalidades do Tricaster 
e seus cenários virtuais

O relatório demográ�co do SET Expo 
2015 mostra que a distribuição do 
público por áreas de atuação foi 
excelente, já que 26% dos visitantes 
é C-Level

Nas áreas de negócios, os visitantes, 
na sua maioria trabalham  
e desenvolvem as suas atividades nas 
emissoras/operadoras ou no setor  
de produção/pós-produção de áudio 
e vídeo
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Pavilhão do Japão traz últimas novidades de tecnologia 

O Pavilhão do Japão trouxe como uma de suas maiores 
demonstrações a tecnologia 4K. “No Japão, já começa-
mos a transmissão via satélite de 4K, sendo que a trans-
missão via cabo chegará logo à população”, a�rmou à 
Revista da SET, Reiko Kondo, diretora de Tecnologia  
Broadcasting do Ministério das Comunicações do Japão. 
Ela indicou que o 4K será uma realidade para a maioria 
da população japonesa em 2020 durante a transmissão 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já nas Olimpíadas de 
2016, no Rio de Janeiro, serão realizados testes de trans-
missão 4K e 8K para o Japão, que “certamente serão 
bem-sucedidos”, disse Reiko.

Os expositores japoneses do estande 
a�rmaram que o propósito da nova gera-
ção de televisão é promover a UHDTV, 4K 
e 8K no Japão, através de grandes broad-
casters, como a NHK, emissora pública do 
país, onde já são mais de 100 os progra-
mas transmitidos em 4K via satélite. 

As empresas expositoras também trouxeram à feira a 
tecnologia que dá suporte para a �bra de vidro desen-
volvida pela NTT para atender a demanda de �bra ópti-
ca. Um dos principais equipamentos apresentados era 
um material de limpeza para conectores de �bra óptica, 
que “não traz danos à �bra. A sujeira na �bra óptica pode 
trazer problemas, já que pode endurecer e interferir na 
qualidade da luz transmitida e como consequência, a 
qualidade da imagem”, relatou um dos expositores. 

O Pavilhão ainda contou com a presença da Furukawa, 
que trouxe uma série de tecnologias inovadoras do 
Japão, adaptadas para atender ao mercado de comu-
nicações, broadcasting e cidades inteligentes. Um dos 

focos foi justamente a cidade inteligente, que tem como 
conceito “usar a �bra óptica para conectar e automatizar 
todos os serviços públicos para melhorar a qualidade 
de vida da população”, de acordo com Guilherme Hof-
fmann, representante da Furukawa no Brasil. 

Ho�mann a�rmou que a solução gera um melhor 
gerenciamento dos recursos humanos e materiais por 
meio do uso de sistemas de e-government nos diversos 
setores de gestão pública.

A Furukawa quis mostrar, ainda, a importância da �bra 
óptica e fazer sua relação com broadcasting. O represen-
tante ainda a�rmou que “a �bra óptica é um meio do fu-
turo, que tem uma capacidade extremamente superior 
a qualquer tecnologia de comunicação com relação à 
velocidade e �exibilidade”. 

Ainda foi mostrado o serviço de broadcasting de Low 
Band, que atingiu 130 MHz de frequência após o switch- 
o� realizado em 2012 e será lançado no �nal de 2015, 
no Japão. Segundo Reiko, esse serviço para mobile traz 
informações regionais, como trânsito ou informações 
de desastres naturais. “Quando um desastre acontece, o 
dispositivo recebe um sinal e emite um som que permi-
te que as pessoas saibam que o desastre está chegando”, 
explicou a diretora. Devido à importância do alerta em 
caso de desastres naturais, os japoneses também desen-
volveram uma tecnologia que avisa a população através 
da televisão, e não só do celular.

Após a demonstração das principais tecnologias do 
Pavilhão, Reiko Kondo a�rmou que o Brasil é muito im-
portante para o Japão, já que foi um parceiro no desen-
volvimento do padrão ISDB-T e ainda con�rmou que no 
próximo ano voltarão a SET Expo, logo depois dos testes 
da transmissão 8K. n
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Com representantes de diferentes empresas, japoneses expuseram as mais recentes tecnologias desenvolvidas 
para televisão, desde equipamentos de transmissão até o 8K Por Equipe Proex*

A demonstração feita pelos 
expositores mostra a importância 
da limpeza da �bra óptica com 
os materiais apropriados

O propósito da nova geração de televisão no Japão é 
promover a UHDTV, 4K e 8K, a�rmaram os representantes 
do governo nipônico em São Paulo
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Júlia Gonçalves (Equipe PROEX)

Reiko Konda apresentou a Revista da SET  
as suas expectativas de acordo com  
a Roadmap elaborado pelo governo  
japonês para desenvolver o 4K e 8K
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O 4K/UHDTV discutido  
em profundidade no  
Congresso SET 2015

por Fernando Moura, Francisco Machado Filho, António Araújo, Gabriel Cortez e Equipe ProEx*, em São Paulo

A evolução das formas de captação, produção e distribuição tiveram 
destaque, com foco na Ultra Alta Definição UHD (4K), Super Hi-Vision 
(8K) e com uma indústria onde cada dia é mais importante o acervo  
e a digitalização as palestras sobre este tema se tornaram parte 
fundamental do mundo broadcast. Outro tema importantíssimo 
no Congresso foi o futuro do Rádio, a migração da AM para o FM, 
e como digitalizar as emissoras espalhadas pelo país.

Congresso SET                                     Parte II
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A
27ª edição do Congresso 
SET que se realizou de 23 
até 27 de agosto de 2015 
trouxe a São Paulo cientis-

tas, profissionais, CEOs, CTOs, pes-
quisadores, analistas e consultores 
dos cinco continentes para debater 
o presente e o futuro da televisão 
desde diversos prismas, opções e 
línguas. Como nos 26 congressos  
anteriores, o ponto principal foi o 
desenvolvimento tecnológico da in-
dústria, mas como poucos, neste 
evento se discutiu a sobrevivência 
da indústria que cada vez esta mais 
atrelado ao uso do espectro, um bem 
que até a alguns anos era uma ques-
tão pouco discutida, mas que hoje 
pelo avanço das telcos e a chegada 
do 4G, se tornaram imprescindíveis. 
A edição 2015 teve mais de 2000 
congressistas, uma das maiores as-
sistências da sua historia.
Na última Copa do Mundo Brasil 

2014 se realizaram os primeiros jo-
gos ao vivo em 4K da historia da te-

levisão, mas nestes a Globosat e a 
FIFA, produtoras do evento, tiveram 
algumas dificuldades na captação de 
imagens com câmeras com sensor de 
grande formato. 
A sessão: Além do HD: soluções 4K/ 

8K para aquisição e pós-produção 
na próxima geração de formatos de 
broadcasting, moderada por Celso 
Araújo, ex-diretor de fotografia da TV 
Globo/SET, contou com as exposições 
de Kohji Mitani (NHK), Milton Naka-
no (Hitachi), Neil Hugo (Panasonic), 
Erick Soares (Sony), Fredy Litowsky 
(Harmonic), Skip Levens (Quantum), 
e Edel Garcia (Glookast). 
Kohji Mitani, engenheiro da NHK, 

emissora pública japonesa, apre-
sentou as novas câmeras no Super 
Hi-Vision 8K utilizadas pela emisso-
ra. “O objetivo do Super Hi-Vision é 
trazer às narrativas audiovisuais uma 
experiência sensível à realidade. Até 
2016, estamos preparando instala-
ções para a produção de conteúdo 
em 8K ao vivo e gravadas”, destacou. 

Além das câmeras, Mitani contou que 
a NHK esta desenvolvendo equipa-
mentos de conversão e de edição de 
imagens que “permitem uma intero-
perabilidade entre vídeos em 8K, 4K 
e HD. É um sistema que faz a conver-
são e a edição das imagens em uma 
mesma timeline. Deverá estar pronto 
no final deste ano”, pontuou. 
O Japão se prepara para fazer as 

primeiras transmissões via satélite 
em 4K e 8K em 2016, segundo o en-
genheiro da NHK. “Os novos produ-
tos 8K que estamos desenvolvendo 
permitirão uma boa interoperabilida-
de entre produções 8K, 4K, e HD e 
darão suporte a uma grande quanti-
dade de programas de produção em 
Super Hi-Vision, com um suporte de 
áudio para 22.2 canais”, sintetizou.
Pela Hitachi, Milton Nakano, geren-

te de exportação da companhia no 
Brasil, falou das soluções 4K e 8K 
para a aquisição e a pós-produção 
de imagens adotadas pela marca. 
“Temos câmeras em SHD (8K) e te-
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Palestra aponta possíveis alternativas para esse tipo de transmissões,  apresentando as novas câmeras 4K-HD com um, 
três ou quatro chips CMOS/MOS, prisma, sensores 2/3 de polegadas e baioneta B4
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mos câmeras UHD (4K). Na NAB de 
2008, apresentamos a nossa primei-
ra geração de câmeras. Em 2015, 
mostramos o Super Hi-Vision em seu 
modelo mais avançado. Nessa linha 
de câmeras, utilizamos um gravador 
de 2 TB para poder capturar em SHD. 
O CCU (Camera Control Unit) delas 
possui um canal de saída 8K Out – 
1 ch HD-SDI (1.5 Gbps) x 16 or 2ch  
HD-SDI (3Gbps) x8, mas também tra-
balha com saídas 4K e 2K. A linha 
está quase no mercado. Só estamos 
esperando a autorização da NHK 
para saber se podemos vender já ou 
não”, finalizou.
O palestrante acrescentou, ainda, 

que para reduzir custos, a Hitachi de-
senvolveu “uma câmera, pensamos 
em uma lente baioneta CMOS 2/3, 
que é mais barata e é a que o merca-
do está acostumado. Utilizamos um 
bloco ótico, para dar mais precisão 
na separação de cores e tornar a câ-
mera menor. Com a utilização do blo-
co ótico, conseguimos uma relação 
62 dB e sensibilidade F8. Também 
escolhemos a lente baioneta porque 
é mais barata. O 4K permite utilizar 
vários tipos de câmera. Na área de 
cinema, os produtores têm muito 
dinheiro para comprar os equipa-
mentos. Na área de broadcast, a pro-

dução precisa ser mais rápida e os 
equipamentos mais baratos,” disse. 
Existem dois tipos de separação 

de cor: o padrão Bayern e o padrão 
prisma, explicou Nakano: “O prisma 
possibilita uma separação ótica mais 
eficiente. Utilizando sensor normal, 
de High Definition (HD), A vantagem 
do prisma em relação ao Bayern, em 
câmeras 4K, é que o contraste e a 
sensibilidade são melhores. A ima-

gem se torna melhor. Nós não pen-
samos em algo melhor do que isso, 
porque a interface para transmitir o 
sinal criado dentro da camera para 
outro equipamento não existe. Não 
temos uma interface que receba além 
de 3Gbps. Uma interface 6 Gbps está 
sendo projetada. Para broadcast, 
ainda não conseguimos transportar 
sinais em 8K como deveríamos. Mas, 
estamos trabalhando para isso. As 
nossas câmeras são docáveis para 
que se possa trocar apenas a ‘cabe-
ça’ da câmera, quando surgirem no-
vas soluções”, finalizou.
Neil Hugo, Product Manager da 

Panasonic, disse que a marca “aca-
bou de desenvolver um sistema de 
prisma de cores que é o segredo 
de nossas câmeras”. A câmeras do 
futuro vai ter suportar HDR e SDR, 
segundo ele. “A tendência para es-
portes são as câmeras 2/3 polega-
das com baioneta B4. Muitos usuá-
rios utilizam adaptadores para 2/3. 
Isso não é bom para a câmera, por 
que pesa. Nós pensamos em colo-
car o adaptador ótico dentro das câ-
meras. Dependendo do fabricante, 
especialmente para as câmeras de 
2/3, utiliza-se essa opção. Nós pre-
ferimos utilizar sensores internos”, 
frisou.

Kohji Mitani (NHK) a�rmou que a empresa espera “entregar imagens altamente 
realistas aos nossos telespectadores, imagens que contenham todas 
as possibilidades que o 8K oferece” em Tokio 2020

Milton Nakano (Hitachi) disse que como a tecnologia 8K é muito cara, 
“a Hitachi pensou em uma solução mais econômica e mais acessível ao mercado 
de broadcast”

Fo
to

: F
ot

o A
nd

ré
s

Fo
to

: F
ot

o A
nd

ré
s





34   REVISTA DA SET  |  Out/Nov 2015

Congresso SET                                     Parte IICongresso SET

O 8K ainda é um desafio, segun-
do o representante da Panasonic. 
“O nosso pedido aos produtores de 
lentes são por lentes maiores. Outra 
‘questão é como transmitir 4K e 8K. 
Precisamos desenvolver um novo pa-
drão, como a transmissão IP. A inter-
net pode transmitir até mesmo vídeo. 
Para transmissões ao vivo, nós preci-
samos trabalhar na padronização com 
equipamentos profissionais e parcei-
ros de rede para entregar o material 
capturado com qualidade”, finalizou. 
Erick Soares, especialista de vendas 

e marketing da Sony, falou da expec-
tativa de evolução tecnológica para 
os próximos anos. “Com os avanços 
no Japão, previstos para os próximos 
anos, a Sony procura incorporar esse 
know-how. A cada dia, temos mais 
pixels, e esses pixels se tornam me-
nores. E aí está um desafio: como 
manter uma boa qualidade de ima-
gem? A Sony se preocupa com isso. 
É o que mostramos na [câmera] F65 
8K. Hoje temos sensores de 35 mm 
e de 2/3 polegadas. Ambos são inte-
ressantes”, disse. 

Para a dramaturgia, na opinião de 
Soares, “os sensores Super 35 mm 
são os mais adequados, por apre-
sentarem uma relação sinal ruído 
menor. Para o esporte, os sensores 
de 2/3 são melhores, pois fornecem 
mais profundidade de campo. Um 
outro ponto importante é o High 
frame Rate, que possibilita traba-
lhar com câmeras em velocidade 
mais alta. O grande desafio é passar 
do HD, em 3 Gbps, para o 4K, em 
12 Gbps, ou o 8K, com um volume 
de dados praticamente insusten-
tável por meio de cabos coaxiais 
convencionais. Esse é o desafio da 
indústria. Encontrar padrões em IP 
para ultrapassar essas barreiras e 
suportar as cadeias de produção 4K 
e, futuramente, 8K. Logo logo, toda 
a cadeia trabalhará com essa infra-
estrutura”, argumentou. 

Os desa�os em infraestrutura
e pós produção de imagem
Fredy Litowsky (Harmonic e atual-

mente na AVID) apresentou a solução 
da empresa para os desafios infra-
estruturais: “O sistema da Harmonic 
para a infra de servidores é basea-
do em sistemas modulares e em um 
client DSI. Com os novos formatos, 
criamos outras opções, podendo au-
mentar o número de clients e o nú-
mero de storages. Mas, o que real-
mente traria inovação seria trabalhar 
com sistemas não apenas baseados 
em hardware, mas também com 
software-oriented e compression. 
A estratégia de fornecer a migração 
SDI para IP é propor uma estrutura 
de vídeo virtualizada, mas, ao mes-
mo tempo, fornecer soluções em 
appliance, fazendo a transição gra-
dativamente. A nossa solução pode 
ser adicionada a sistemas que as 
emissoras já possuem. Isso vale tam-
bém na parte de storage. Hoje, po-
demos atender sinais SDI standard 
até o UHD. Na parte de encoders, 
a solução da Harmonic funciona da 
mesma forma”, relatou.
O representante da Harmonic mos-

trou, ainda, que “existem câmeras, 
hoje, trabalhando em 24 Hz para ci-

nema. Mas, para eventos ao vivo, é 
preciso utilizar entre 50 Hz e 60 Hz”. 
Já Skip Levens, da Quantum, afirmou 
que “o 8K está vindo e é isso o que o 
consumidor quer. Combinado ao fato 
de que as pessoas querem os con-
teúdos o mais rápido possível, bem 
como ao fato de que a internet está 
tomando a audiência publicitária dos 
broadcasts”, o palestrante ressaltou 
que enxerga “uma grande oportuni-
dade na transição 4K para 8K, uma 
oportunidade diferente de construir 
novos tipos de fluxo de trabalho, 
algo mais profundo do que ocorreu 
na transição SD para HD. Agora, pre-
cisamos pensar em como armazenar 
conteúdo. A primeira coisa que os 
nossos clientes precisam é isso. Es-
ses sistemas podem aumentar a efi-
ciência em todo o fluxo de trabalho. 
As novas e altas resoluções são uma 
oportunidade criar novas formas de 
monetização com a transição do HD 
para o 4K. E essa é só a primeira 
‘onda’ neste cenário de mudanças ”, 
finalizou. 
Em contraponto, Edel Garcia, vice

-presidente executivo de operações 

Erick Soares (Sony) a�rmou que o 
maior desa�o da indústria é encontrar 
padrões em IP para ultrapassar  
as barreiras da banda que possam  
suportar as cadeias de produção 4K  
e, futuramente, 8K

Edel Garcia (Glookast) disse que 
“devemos nos preocupar em trabalhar 
simultaneamente com soluções para 4K 
e HD, assim, não precisamos jogar fora 
toda a nossa infraestrutura”
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O 8K ainda é um desafio, segun-
do o representante da Panasonic. 
“O nosso pedido aos produtores de 
lentes são por lentes maiores. Outra 
‘questão é como transmitir 4K e 8K. 
Precisamos desenvolver um novo pa-
drão, como a transmissão IP. A inter-
net pode transmitir até mesmo vídeo. 
Para transmissões ao vivo, nós preci-
samos trabalhar na padronização com 
equipamentos profissionais e parcei-
ros de rede para entregar o material 
capturado com qualidade”, finalizou. 
Erick Soares, especialista de vendas 

e marketing da Sony, falou da expec-
tativa de evolução tecnológica para 
os próximos anos. “Com os avanços 
no Japão, previstos para os próximos 
anos, a Sony procura incorporar esse 
know-how. A cada dia, temos mais 
pixels, e esses pixels se tornam me-
nores. E aí está um desafio: como 
manter uma boa qualidade de ima-
gem? A Sony se preocupa com isso. 
É o que mostramos na [câmera] F65 
8K. Hoje temos sensores de 35 mm 
e de 2/3 polegadas. Ambos são inte-
ressantes”, disse. 

Para a dramaturgia, na opinião de 
Soares, “os sensores Super 35 mm 
são os mais adequados, por apre-
sentarem uma relação sinal ruído 
menor. Para o esporte, os sensores 
de 2/3 são melhores, pois fornecem 
mais profundidade de campo. Um 
outro ponto importante é o High 
frame Rate, que possibilita traba-
lhar com câmeras em velocidade 
mais alta. O grande desafio é passar 
do HD, em 3 Gbps, para o 4K, em 
12 Gbps, ou o 8K, com um volume 
de dados praticamente insusten-
tável por meio de cabos coaxiais 
convencionais. Esse é o desafio da 
indústria. Encontrar padrões em IP 
para ultrapassar essas barreiras e 
suportar as cadeias de produção 4K 
e, futuramente, 8K. Logo logo, toda 
a cadeia trabalhará com essa infra-
estrutura”, argumentou. 

Os desa�os em infraestrutura
e pós produção de imagem
Fredy Litowsky (Harmonic e atual-

mente na AVID) apresentou a solução 
da empresa para os desafios infra-
estruturais: “O sistema da Harmonic 
para a infra de servidores é basea-
do em sistemas modulares e em um 
client DSI. Com os novos formatos, 
criamos outras opções, podendo au-
mentar o número de clients e o nú-
mero de storages. Mas, o que real-
mente traria inovação seria trabalhar 
com sistemas não apenas baseados 
em hardware, mas também com 
software-oriented e compression. 
A estratégia de fornecer a migração 
SDI para IP é propor uma estrutura 
de vídeo virtualizada, mas, ao mes-
mo tempo, fornecer soluções em 
appliance, fazendo a transição gra-
dativamente. A nossa solução pode 
ser adicionada a sistemas que as 
emissoras já possuem. Isso vale tam-
bém na parte de storage. Hoje, po-
demos atender sinais SDI standard 
até o UHD. Na parte de encoders, 
a solução da Harmonic funciona da 
mesma forma”, relatou.
O representante da Harmonic mos-

trou, ainda, que “existem câmeras, 
hoje, trabalhando em 24 Hz para ci-

nema. Mas, para eventos ao vivo, é 
preciso utilizar entre 50 Hz e 60 Hz”. 
Já Skip Levens, da Quantum, afirmou 
que “o 8K está vindo e é isso o que o 
consumidor quer. Combinado ao fato 
de que as pessoas querem os con-
teúdos o mais rápido possível, bem 
como ao fato de que a internet está 
tomando a audiência publicitária dos 
broadcasts”, o palestrante ressaltou 
que enxerga “uma grande oportuni-
dade na transição 4K para 8K, uma 
oportunidade diferente de construir 
novos tipos de fluxo de trabalho, 
algo mais profundo do que ocorreu 
na transição SD para HD. Agora, pre-
cisamos pensar em como armazenar 
conteúdo. A primeira coisa que os 
nossos clientes precisam é isso. Es-
ses sistemas podem aumentar a efi-
ciência em todo o fluxo de trabalho. 
As novas e altas resoluções são uma 
oportunidade criar novas formas de 
monetização com a transição do HD 
para o 4K. E essa é só a primeira 
‘onda’ neste cenário de mudanças ”, 
finalizou. 
Em contraponto, Edel Garcia, vice

-presidente executivo de operações 

Erick Soares (Sony) a�rmou que o 
maior desa�o da indústria é encontrar 
padrões em IP para ultrapassar  
as barreiras da banda que possam  
suportar as cadeias de produção 4K  
e, futuramente, 8K

Edel Garcia (Glookast) disse que 
“devemos nos preocupar em trabalhar 
simultaneamente com soluções para 4K 
e HD, assim, não precisamos jogar fora 
toda a nossa infraestrutura”
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mundiais da Glookast, lembrou que 
“ainda há poucas pessoas traba-
lhando com filmagens em 4K e com 
pós-produção em 4K, porque a tran-
sição do HD para o 4K ainda é muito 
recente. Passar para o 4K é um de-
safio e tanto. Uma coisa que deve-
mos nos preocupar é em trabalhar 
simultaneamente com soluções para 
4K e HD, assim, não precisamos jo-
gar fora toda a nossa infraestrutura. 
Dependendo da área com que você 
trabalha, é possível migrar para edi-
ções em proxy, se você trabalha com 
novela e cinema” destacou, encerran-
do a sessão.

Painel discute avanços 
na tecnologia para transmissão 
UHDTV
Palestrantes da China, Japão e Rei-

no Unido expuseram os avanços em 
seus países e as projeções para o 
Brasil. Moderado por Raymundo Bar-
ros, diretor de tecnologia da Rede 
Globo quem introduziu os pales-
trantes Dazhi He (NERC-DTV), Kohei 
Nakae (NHK), John Ive (IABM) e David 
Wood (EBU).

Dazhi He, diretor do departamen-
to de pesquisa e desenvolvimento 
da NERC-DTV, explicou o desenvol-
vimento da tecnologia 4K na China. 
Segundo ele, o objetivo dos desen-
volvedores de 4K é proporcionar a 
sensação de realidade e imersão por-
que esta “gera uma experiência mui-
to boa para o telespectador e lucro 
para o emissor”.
O diretor contou que a China lan-

çou um programa para desenvol-
vimento do 4K, o que resultou em 
conteúdo, decodificador de vídeo e 
transmissões de canais com essa tec-
nologia. Ele explicou os resultados e 
disse que foram desenvolvidos dois 
projetos, um para um sistema de TV 
terrestre, e outro em um sistema full- 
link, que envolve a captação, produ-
ção, edição, codificação, finalização 
e transmissão de conteúdo. Já o se-
gundo, prevê uma rede híbrida inte-
rativa, na qual se utiliza um “trans-
missor original e se usa o conteúdo 
do difusor para gerar  interação entre 
o emissor e o consumidor”.
Em relação à compressão de vídeo, 

a China tem o padrão AVS2, deriva-

do do AVS, e que pode ser aplicado 
em satélites de TV digital, televisão 
móvel, banda larga e transmissão de 
discos. Ele contou que no ano pas-
sado realizaram um teste de TV a 
cabo 4K em um canal local e agora 
vão testar em uma emissora terrestre 
de Xangai. O executivo concluiu sua 
palestra afirmando que já realizaram 
“muitas preparações tecnológicas e 
temos uma cadeia bastante abran-
gente na nossa indústria [da China] 
o que nos dá certa confiança, mas o 
teste acabou de começar”.
Em seguida, Kohei Nakae, diretor 

de Desenvolvimento de Produção de 
Super High Vision da NHK, explicou 
as principais características do UHDTV, 
afirmando que seus principais dife-
renciais são gamut (REE 709, DCI-P3, 
BT202), Quantization Depth (8 bit, 
10 bit, 12 bit), High Dynamic Range 
(Dolby Vision, HDR 10, NHK/BBC), 
Frame Rate (50hz, 60hz, 120hz) e 
Spatial Dimension (2D e3D).
Nakae explicou aos presentes que a 

primeira transmissão inteiramente re-
alizada em 8K pela NHK ocorreu em 
2012, nas Olimpíadas de Londres; 
sendo seguida pelas transmissões 
dos Jogos de Olímpicos de Inverno 
de Sochi (2014), de diversas seções 
públicas de conteúdo 8K e a Copa 
do Mundo 2014, além da Copa do 
Mundo de futebol feminino no Ca-
nadá deste ano. No Brasil, segundo 
o diretor, os testes devem começar 
ano que vem com as Olimpíadas Rio 
2016.
No fim da sua apresentação expli-

cou que “a derradeira transmissão 
em 8K vai começar em 2018. Em um 
encontro ocorrido em julho de 2015 
no Japão já foi lançado o plano de 
transmissão. Teremos até 6 canais 
de 4K disponíveis, e um canal de 8K 
(NHK); quem vai transmiti-los ainda 
não está definido, mas acredito que 
em 2018 a NHK vai iniciar as trans-
missões” que serão a prévia da Olim-
píadas de Tokio 2020 onde o 8K será 
lançado mundialmente.
John Ive, diretor de tecnologia e 

estratégia da IABM (International 
Association of Broadcasting Manu-

Os UAVs ou mais conhecidos como Drones já se consolidaram como ferramentas 
de aquisição de imagens no meio audiovisual. Estamos repletos de opções, 
tipos e ainda uma grande porção de faça-você-mesmo na hora de integrar essas 
ferramentas voadoras em nosso �uxo de trabalho. Porém, os drones romperam 
com o que seria a última barreira da captura de imagens: as imagens aéreas. 
No Congresso SET 2015, os participantes da sessão “Drones: decolando  
com a TV” montaram um no palco
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facturers), iniciou sua exposição com 
uma breve apresentação da entidade 
para contextualizar os serviços que 
prestam.  Ele apresentou o resultado 
de uma pesquisa realizada no mun-
do que mostra o que as emissoras e 
empresas de mídia estão comprando.  
A maior preocupação de aquisição no 
momento são serviços de entregas 
de conteúdo em multiplataforma; o 
UHD é a quarta maior preocupação 
de compra. Já “Upgrading operation 
to HDTV’ está em sexto.
Para ele, “o UHDTV só vai decolar 

no mercado de massa quando se 
transformar em uma boa opção cus-
to-benefício”. No entanto, em termos 
de tecnologia, o UHDTV é mais com-
patível com High e Standard Defini-
tion, melhor que o 3D, e “a mudança 
de qualidade não é tão dramática 
quanto a de Standart para High Defi-
nition”, concluiu.
David Wood, vice-diretor de tec-

nologia e desenvolvimento da EBU, 
expôs as possíveis escolhas quanto 
à UHDTV. Para ele deve haver com-
patibilidade com bom desempenho: 
– The log-gamma approach”; ou me-
lhor o desempenho possível com me-
didas para atingir compatibilidade: 
– The Barton’s approach”.
Wood afirmou ainda que a UHDTV 

“não é só uma coisa, é um conjunto 
de características”, retomando as já 
apresentadas por Nakae.
O moderador do painel, Raymun-

do Barros (TV Globo), afirmou que 
“estamos discutindo aqui o futuro 
da produção e distribuição de con-
teúdo. Os vários debates em torno 
do futuro, do que virá depois do HD, 
e do beyond HD, é de extrema im-
portância para a indústria. As ques-
tões todas tratadas aqui, dos vários 
atributos de qualidade e os padrões 
para gente conseguir isso, eles são 
muitíssimo importantes. Então acho 
que foi um painel muito relevante e 
vai contribuir para as decisões que 
vamos ter que tomar”.

O futuro da TV passa pelo 4K e 8K
Representantes de empresas mos-

traram o desenvolvimento de seus 

trabalhos com essas lentes no painel 
“Lentes broadcast 4K/8K para broa-
dcast” , na sessão que teve como 
moderador a Celso Araújo (SET), e 
palestrantes a Kohji Mitani (NHK), 
Noriyuki Takashi (Canon) e Gordon 
Tubbs (Fujifilm).
A sessão trouxe o panorama dos 

novos desenvolvimentos de lentes 
para câmeras que permitem realizar 
captação com estas tecnologias e es-
clareceu questões sobre os impactos 
no MTF (Modular Transfer Function) 
do sistema nos novos ecossistemas, 
as considerações sobre a maior re-
solução, alto contraste e a gama de 
cores mais expandida.
Gordon Tubbs disse que “o conhe-

cimento do 4K vem da indústria ci-
nematográfica” e que dela chegaram 
a TV os princípios para a produção 
dessas lentes (High Resolution, High 
Contraste High Dynamics Range). Ele 
expôs as especificações do proces-
so de confecção das lentes 4K afir-
mando que “para o final desse ano 
esperamos ter uma lente um pouco 
mais larga”.
Celso Araújo disse à Revista da 

SET que no fim da sessão que “este 
painel teve como principal objetivo 
mostrar o gráu de dificuldade em 
usar essa câmera broadcast com di-

versos chips e com lentes 4K. Não é 
possível misturar uma lente HD com 
a lente 4K”.

Cases de produtoras apresentados
a partir do ponto de vista técnico
e artístico
Projetos audiovisuais da univer-

sidade e do mercado já usam com 
sucesso a tecnologia 4K, foi o que 
mostrou o painel moderado por Pau-
lo Kaduoka (SET). Os palestrantes 
foram Almir Almas (ECA/USP e SET); 
Danilo Barauna, mestrando pela 
ECA/USP; Tony Viegas, coordenador 
da unidade RJ da O2 Pós; Paulo Bar-
cellos, diretor geral da O2 e criador 
da White Gorilla e, Nelson Faria Ju-
nior, sócio diretor do Pet Channel e 
Diretor da SET.
Almir Almas exibiu a gravação de 

um espetáculo com projeções em 
4K. O professor explicou que a obra 
pode ser classificada como “live 
image ou cinema expandido, com 
corpo 4K”. Ele seguiu sua apresen-
tação abordando os pontos técnicos 
e tecnológicos envolvidos na produ-
ção, como os dados, bandas, equipa-
mentos – dentre eles, a câmera JVC 
4K (GY HMQ10) e o projetor Sony 4K 
e o fluxograma. “O trabalho envol- 
veu arte e tecnologia. Ou seja, não 

Universo da produção, captação 
e pós-produção em 4K analisado 
com cases brasileiros
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de compra. Já “Upgrading operation 
to HDTV’ está em sexto.
Para ele, “o UHDTV só vai decolar 

no mercado de massa quando se 
transformar em uma boa opção cus-
to-benefício”. No entanto, em termos 
de tecnologia, o UHDTV é mais com-
patível com High e Standard Defini-
tion, melhor que o 3D, e “a mudança 
de qualidade não é tão dramática 
quanto a de Standart para High Defi-
nition”, concluiu.
David Wood, vice-diretor de tec-

nologia e desenvolvimento da EBU, 
expôs as possíveis escolhas quanto 
à UHDTV. Para ele deve haver com-
patibilidade com bom desempenho: 
– The log-gamma approach”; ou me-
lhor o desempenho possível com me-
didas para atingir compatibilidade: 
– The Barton’s approach”.
Wood afirmou ainda que a UHDTV 

“não é só uma coisa, é um conjunto 
de características”, retomando as já 
apresentadas por Nakae.
O moderador do painel, Raymun-

do Barros (TV Globo), afirmou que 
“estamos discutindo aqui o futuro 
da produção e distribuição de con-
teúdo. Os vários debates em torno 
do futuro, do que virá depois do HD, 
e do beyond HD, é de extrema im-
portância para a indústria. As ques-
tões todas tratadas aqui, dos vários 
atributos de qualidade e os padrões 
para gente conseguir isso, eles são 
muitíssimo importantes. Então acho 
que foi um painel muito relevante e 
vai contribuir para as decisões que 
vamos ter que tomar”.

O futuro da TV passa pelo 4K e 8K
Representantes de empresas mos-

traram o desenvolvimento de seus 
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“Lentes broadcast 4K/8K para broa-
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clareceu questões sobre os impactos 
no MTF (Modular Transfer Function) 
do sistema nos novos ecossistemas, 
as considerações sobre a maior re-
solução, alto contraste e a gama de 
cores mais expandida.
Gordon Tubbs disse que “o conhe-

cimento do 4K vem da indústria ci-
nematográfica” e que dela chegaram 
a TV os princípios para a produção 
dessas lentes (High Resolution, High 
Contraste High Dynamics Range). Ele 
expôs as especificações do proces-
so de confecção das lentes 4K afir-
mando que “para o final desse ano 
esperamos ter uma lente um pouco 
mais larga”.
Celso Araújo disse à Revista da 

SET que no fim da sessão que “este 
painel teve como principal objetivo 
mostrar o gráu de dificuldade em 
usar essa câmera broadcast com di-

versos chips e com lentes 4K. Não é 
possível misturar uma lente HD com 
a lente 4K”.

Cases de produtoras apresentados
a partir do ponto de vista técnico
e artístico
Projetos audiovisuais da univer-

sidade e do mercado já usam com 
sucesso a tecnologia 4K, foi o que 
mostrou o painel moderado por Pau-
lo Kaduoka (SET). Os palestrantes 
foram Almir Almas (ECA/USP e SET); 
Danilo Barauna, mestrando pela 
ECA/USP; Tony Viegas, coordenador 
da unidade RJ da O2 Pós; Paulo Bar-
cellos, diretor geral da O2 e criador 
da White Gorilla e, Nelson Faria Ju-
nior, sócio diretor do Pet Channel e 
Diretor da SET.
Almir Almas exibiu a gravação de 

um espetáculo com projeções em 
4K. O professor explicou que a obra 
pode ser classificada como “live 
image ou cinema expandido, com 
corpo 4K”. Ele seguiu sua apresen-
tação abordando os pontos técnicos 
e tecnológicos envolvidos na produ-
ção, como os dados, bandas, equipa-
mentos – dentre eles, a câmera JVC 
4K (GY HMQ10) e o projetor Sony 4K 
e o fluxograma. “O trabalho envol- 
veu arte e tecnologia. Ou seja, não 
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envolveu apenas o artista, mas to-
dos os suportes tecnológicos neces-
sários”, afirmou.
Acompanhando Almas, o mestrando 

Danilo Barauna apresentou aspectos 
envolvidos na produção. “Neste tra-
balho, houve a relação entre a esté-
tica e a técnica, e a exploração entre 
o real e o virtual”, explicou. Por fim, 
Almas retornou ao painel para mos-
trar as conclusões do projeto: “Há a 
possibilidade do cinema e do 4K ao 
vivo”.
Tony Viegas, que já atuou na produ-

ção de mais de 40 longas metragens, 
trouxe ao painel o case da série Mag-
nifica 70, da HBO Brasil, totalmente 
gravada em 4K. O diretor apresentou 
as questões envolvidas antes da pro-
dução que serviram para entender o 
workflow em 4K. Para Viegas, as par-
tes do workflow que requerem mais 
atenção são “ingest, geração dos 
dailies e back-up.” Ele também trou-
xe os números envolvidos no case, 
como o tempo de ingest e entrega 
de conteúdo envolvido – que mos-
trou melhor resultado em gravações 
via LTO. 
Paulo Barcellos deu continuidade 

às exposições contando o histórico 
e os serviços da White Gorilla, um 
laboratório de revelação de imagens 

digital, fundado com o objetivo de 
eliminar os problemas envolvidos 
na produção audiovisual em 4K. Ele 
apresentou o equipamento portátil 
“Snowflake”, desenvolvido para re-
duzir as etapas de conversão de 4K 
(verificação das mídias, correção de 
cor off-line, backup em LTO (Linear 
Tape-Open), conversão de formatos 
e geração de dailies).
Barcellos ainda falou sobre as ou-

tras empresas que trabalha: a O2 e 
a O2 Pós, apresentando estudos de 
casos de produções como “As Bra-
sileiras”, “Felizes para Sempre”, “Os 
Experientes”, “Que Monstro te Mor-
deu?”, e vídeos de publicidade.
O sócio diretor do Pet Channel (pri-

meiro canal 4K da América Latina), 
Nelson Faria Júnior, explicou os mo-
tivos por trás de seu canal online, o 
“único canal do mundo que só fala 
sobre PETs”, e o “primeiro de Améri-
ca Latina em 4K”. 
Faria explicou que optou por pro-

dução em 4K após fazer uma visita 
ao Japão e levar em conta que “nos 
próximos anos, 74% dos brasileiros 
possivelmente adotarão o 4K. Este 
é um processo evolutivo muito rá-
pido e a intenção [do PetChannel] 
é acompanhar essa evolução”. Faria 
também mostrou a programação, as 

intenções e objetivos do canal que 
surgiu em março deste ano, mas já 
tem o potencial de cobrir até 1 bilhão 
de pessoas, através da internet. 

Operadoras de satélite 
apresentam soluções 
para o futuro em 4K
O tema não se restringe a produção 

e captação, de fato, o mercado de 
engenharia satelital passa por revita-
lização com as novas tecnologias de 
transmissão de conteúdo e as novas 
opções de tráfego de sinal.
O momento de transição do HD 

para o Ultra-HD e o contexto de 
emergência das tecnologias IP nas 
soluções de infraestrutura de tráfego 
de sinal exigem mudanças na enge-
nharia de satélite e uma Evolução do 
segmento satelital. É o que aponta-
ram os palestrantes Rodrigo Campos 
(Eutelsat), José Édio Gomes (His-
pamar), Márcio Assis Brasil (Intelsat), 
Jurandir Pitsch (SES), Geraldo César 
de Oliveira (Embratel Star One), Ro-
mildo Lucas (Telesat), e Márcio Tiago 
(Iasat), que falaram das tendências 
deste mercado e apresentaram os 
seus produtos para o próximo desa-
fio da indústria: a transmissão dos 
Jogos Olímpicos de 2016. José Rai-
mundo Cristovam (SET/Unisat/Globo-
sat) moderou a sessão. 
Rodrigo Campos, diretor-geral da 

Eutelsat no Brasil, afirmou que a 
companhia cobre 90% do globo e 
está para lançar mais seis satélites 
ao mercado global. “Para o Brasil, va-
mos lançar o 65WA no ano que vem”, 
disse. A respeito das tendências de 
futuro, o congressista lembrou que a 
compra das televisões de tela plana 
está crescendo rapidamente, assim 
como as produções em Ultra-HD: 
“Isso, certamente, deve impactar as 
indústrias de desenvolvimento de 
satélite. Para 2020, a expectativa é 
ter 200 canais Ultra-HD, 100 mil telas 
UHD, e 50 mil HEVC Set-top-boxes 
no mundo. Para 2025, a projeção é 
de 1000 canais UHD, 500 mil telas 
4K, e 400 mil HEVC Set-top-boxes 
instalados. O ciclo de maturação do 
UHD vai ser menor do que o ciclo de 

A sessão “iniciativas em UHD 4K, H.265, DVB-S2X e vídeo sobre IP via Satélite” 
teve muita participação da plateia tornando-a uma das mais dinâmicas 
do Congresso SET 2015
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sários”, afirmou.
Acompanhando Almas, o mestrando 

Danilo Barauna apresentou aspectos 
envolvidos na produção. “Neste tra-
balho, houve a relação entre a esté-
tica e a técnica, e a exploração entre 
o real e o virtual”, explicou. Por fim, 
Almas retornou ao painel para mos-
trar as conclusões do projeto: “Há a 
possibilidade do cinema e do 4K ao 
vivo”.
Tony Viegas, que já atuou na produ-

ção de mais de 40 longas metragens, 
trouxe ao painel o case da série Mag-
nifica 70, da HBO Brasil, totalmente 
gravada em 4K. O diretor apresentou 
as questões envolvidas antes da pro-
dução que serviram para entender o 
workflow em 4K. Para Viegas, as par-
tes do workflow que requerem mais 
atenção são “ingest, geração dos 
dailies e back-up.” Ele também trou-
xe os números envolvidos no case, 
como o tempo de ingest e entrega 
de conteúdo envolvido – que mos-
trou melhor resultado em gravações 
via LTO. 
Paulo Barcellos deu continuidade 

às exposições contando o histórico 
e os serviços da White Gorilla, um 
laboratório de revelação de imagens 

digital, fundado com o objetivo de 
eliminar os problemas envolvidos 
na produção audiovisual em 4K. Ele 
apresentou o equipamento portátil 
“Snowflake”, desenvolvido para re-
duzir as etapas de conversão de 4K 
(verificação das mídias, correção de 
cor off-line, backup em LTO (Linear 
Tape-Open), conversão de formatos 
e geração de dailies).
Barcellos ainda falou sobre as ou-

tras empresas que trabalha: a O2 e 
a O2 Pós, apresentando estudos de 
casos de produções como “As Bra-
sileiras”, “Felizes para Sempre”, “Os 
Experientes”, “Que Monstro te Mor-
deu?”, e vídeos de publicidade.
O sócio diretor do Pet Channel (pri-

meiro canal 4K da América Latina), 
Nelson Faria Júnior, explicou os mo-
tivos por trás de seu canal online, o 
“único canal do mundo que só fala 
sobre PETs”, e o “primeiro de Améri-
ca Latina em 4K”. 
Faria explicou que optou por pro-

dução em 4K após fazer uma visita 
ao Japão e levar em conta que “nos 
próximos anos, 74% dos brasileiros 
possivelmente adotarão o 4K. Este 
é um processo evolutivo muito rá-
pido e a intenção [do PetChannel] 
é acompanhar essa evolução”. Faria 
também mostrou a programação, as 

intenções e objetivos do canal que 
surgiu em março deste ano, mas já 
tem o potencial de cobrir até 1 bilhão 
de pessoas, através da internet. 

Operadoras de satélite 
apresentam soluções 
para o futuro em 4K
O tema não se restringe a produção 

e captação, de fato, o mercado de 
engenharia satelital passa por revita-
lização com as novas tecnologias de 
transmissão de conteúdo e as novas 
opções de tráfego de sinal.
O momento de transição do HD 

para o Ultra-HD e o contexto de 
emergência das tecnologias IP nas 
soluções de infraestrutura de tráfego 
de sinal exigem mudanças na enge-
nharia de satélite e uma Evolução do 
segmento satelital. É o que aponta-
ram os palestrantes Rodrigo Campos 
(Eutelsat), José Édio Gomes (His-
pamar), Márcio Assis Brasil (Intelsat), 
Jurandir Pitsch (SES), Geraldo César 
de Oliveira (Embratel Star One), Ro-
mildo Lucas (Telesat), e Márcio Tiago 
(Iasat), que falaram das tendências 
deste mercado e apresentaram os 
seus produtos para o próximo desa-
fio da indústria: a transmissão dos 
Jogos Olímpicos de 2016. José Rai-
mundo Cristovam (SET/Unisat/Globo-
sat) moderou a sessão. 
Rodrigo Campos, diretor-geral da 

Eutelsat no Brasil, afirmou que a 
companhia cobre 90% do globo e 
está para lançar mais seis satélites 
ao mercado global. “Para o Brasil, va-
mos lançar o 65WA no ano que vem”, 
disse. A respeito das tendências de 
futuro, o congressista lembrou que a 
compra das televisões de tela plana 
está crescendo rapidamente, assim 
como as produções em Ultra-HD: 
“Isso, certamente, deve impactar as 
indústrias de desenvolvimento de 
satélite. Para 2020, a expectativa é 
ter 200 canais Ultra-HD, 100 mil telas 
UHD, e 50 mil HEVC Set-top-boxes 
no mundo. Para 2025, a projeção é 
de 1000 canais UHD, 500 mil telas 
4K, e 400 mil HEVC Set-top-boxes 
instalados. O ciclo de maturação do 
UHD vai ser menor do que o ciclo de 

A sessão “iniciativas em UHD 4K, H.265, DVB-S2X e vídeo sobre IP via Satélite” 
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transição para o HD. A Eutelsat está 
preparada para isso”, finalizou.
Em contraposição à fala de Cam-

pos, José Édio Gomes, diretor de 
operações da Hispamar Satélites, 
ressaltou que a transição para o UHD 
deve ser mais lenta do que foi a tran-
sição para o HD: “É preciso ter telas 
grandes para aproveitar o UHD me-
lhor. Obviamente, nem todo mundo 
pode comprar essas televisões, por 
conta do custo. Além disso, a gente 
vê cada vez mais pessoas querendo 
assistir a programas on demand, em 
diferentes telas. Esses fenômenos 
estão modificando o mercado sate-
lital. Por isso, a conversão e a distri-
buição dos conteúdos broadcast em 
IP é fundamental para atingir outras 
telas através de redes lineares. O Ga-
teway SAT IP é o elemento central da 
experiência multi-tela”, frisou. 

O palestrante disse, ainda, que “’o 
lançamento do canal da Hispasat 
para a América do Sul está previsto 
para o final de 2015, com o objetivo 
de promover a adoção do padrão Ul-
tra-HD e de atuar como um facilitador 
de ‘demos’ à indústria. A tecnologia 
está aí para ajudar. Tanto a banda 
Ku, quanto a banda Ka podem baixar 
o custo de transmissão. Em compen-
sação, a banda C demora a degradar, 
enquanto a banda Ku degrada mais 
rápido. Mas, com a banda Ku, a dis-
ponibilidade média pode ser perdida 
em momentos de chuva”, ressaltou. 
Márcio Assis Brasil, diretor de ven-

das da Intelsat, falou da mudança de 
paradigmas na distribuição de con-
teúdos e destacou as soluções sateli-
tais que vão ajudar os distribuidores 
a veicular esses conteúdos. 
“O consumo de vídeo na América 

Latina está mudando. Dos 120 mi-
lhões de lares que terão acesso à 
banda larga na América Latina até 
2022, 52 milhões estarão no brasil. 
Além disso, a penetração dos smar-
tphones, no continente, será de 70% 
até 2020. Isso vai exigir uma grande 
mudança, porque é uma transforma-
ção no consumo. Os atuais desafios 
para as operadoras de satélite são: a 
mudança no modelo de entrega dos 
conteúdos, que está indo do modelo 
ao vivo/linear para um novo modelo 
não linear; a complexidade das redes 
e das operações, com o aumento da 
largura da banda; e a complexidade 
de hardware e de software em toda 
a cadeia de produção e entrega dos 
conteúdos. Além disso, precisamos 
garantir a qualidade da experiência 
do telespectador, que possui cada 
vez mais opções de escolha”, argu-
mentou. 
Para a transmissão da Olimpíada 

2016, o palestrante contou que a In-
telsat trabalhará com um produto de 
transmissão via IP: “O novo paradig-
ma na distribuição de conteúdos via 
satélite é ser em IP, ir de qualquer 
lugar para qualquer lugar, suporte 
para múltiplas telas, triple play, e 
high throughput. Pensando nisso, a 
Intelsat está colocando o IntelsatOne 

Prism no mercado, uma plataforma 
para a distribuição de conteúdos IP 
que possui: hub compartilhada com 
rede híbrida e terrestre; automação 
de sessão e de equipamentos; e bai-
xo custo de aquisição e operação 
das remotas. O IntelsatOne vai per-
mitir às emissoras reduzir a rede le-
gada para uma rede de nova geração 
automatizada, utilizando satélites 
de alta eficiência e redes terrestres 
com convergência IP. Conseguiremos 
transmitir conteúdo 4K a 25 Mbps 
via IP e via OTT”. 
Outro produto da Intelsat que au-

xiliará na recepção e na emissão de 
sinal de televisão no Brasil é o In-
telsat Epic, segundo Gomes. “O Epic 
estará em operação, no Brasil, nos 
próximos meses, oferecendo alto 
desempenho e alto throughput com 
spot beams de alta potência em ban-
da Ku. Trabalharemos com o Epic no 
canal IS-29e, a 100 Mbps ou mais 
de qualquer lugar da América Lati-
na. É um equipamento acessível aos 
SGNs e flyways atuais, que permite 
a transmissão de ponto a ponto ou 
a transmissão multiponto. O lança-
mento está previsto para o início de 
2016. A Intelsat também pode ajudar 
o cliente a reposicionar o seu mo-
delo de negócio, transformar a sua 
rede, simplificar as suas operações e 
melhorar a comunidade de vídeo da 
América Latina”, sintetizou. 
Jurandir Pitsch, diretor da SES para 

a América do Sul, destacou o fato 
de que, “hoje, com a internet, con-
seguimos distribuir tecnologia para 
qualquer lugar. A nossa empresa é 
incentivadora do desenvolvimento 
do Ultra-HD, assim como fomos do 
HD. Em novembro do ano passado, 
fizemos a primeira transmissão 4K 
ao vivo, via satélite. O vídeo repre-
senta mais de 50% do nosso fatu-
ramento. Já assinamos mais cinco 
contratos de distribuição de conte-
údo UHD e, inclusive, para o Brasil, 
estamos com um canal disponível, 
caso haja interessados. A boa no-
tícia é que tem muita capacidade 
chegando, e muita capacidade dis-
ponível com a banda Ka. As novas 
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Nesta sessão as operadoras de satélites 
explicaram as suas iniciativas em curso, 
posicionamento sobre a situação atual, 
cenário futuro e tendências em UHD 
4K, H.265, DVB-S2X e vídeo sobre IP 
via Satélite
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www.rossvideo.com/ultrix

Ultrix é uma marca da Ross Video, uma plataforma nova de roteamento modular equipada com a mais nova 
tecnologia 12G, cobrindo todas as demandas do mercado desde SD/HD até single link 4K 60 fps. Ultrix está 
disponível com características que antes eram de domínio exclusivo de roteadores de grande porte, como: 
processamento de áudio com quiet switch e Multiviewer integrados. Possui entradas e saídas flexíveis que oferecem 
conexões SDI, Fibra, HDMI e IP (módulo SFP). Ultrix assume a liderança em combinar a interface mais compacta do 
mercado com o mais poderoso processamento interno para apoiar suas ambições de fluxo de trabalho.

UUltrix é uma combinação perfeita entre: simplificar o desenho do projeto, economizar dinheiro e 
aumentar a flexibilidade do sistema, tudo ao mesmo tempo. 
Ultrix já está disponível em tamanhos que variam de 18x18 a 72x72. 

A Plataforma Ideal de Conectividade



arquiteturas estão permitindo uma 
redução de custos em Megahertz e 
em Megabits”, frisou.
O diretor da SES se mostrou sur-

preso com as transformações pelas 
quais o segmento satelital passa: 
“Eu estou nesse mercado há algum 
tempo e, em poucas vezes, vi tantas 
modificações em tão pouco tempo, 
como ocorreu nos últimos dois anos. 
Nunca antes houve tantas mudanças 
no setor, o que gera uma redução de 
custos, mas, também, uma necessi-
dade de compreensão da complexi-
dade das transformações”.
Geraldo César de Oliveira, gerente 

de produto segmental espacial da 
Embratel Star One, falou da tendên-
cia de utilização das tecnologias IP 
e 4K na engenharia da televisão e 
apresentou a Pesquisa Global da 
Quantel e Snell, divulgada em 23 de 
junho de 2015 e realizada em 80 pa-
íses, com a participação de mais de 
100 mil brodcasters (públicos e pri-
vados) e empresas de pós-produção 
de vídeo.
“A pesquisa mostrou que a transi-

ção para as estações de transmissão 
com infraestrutura IP poderá demorar 
até dez anos. Em relação ao 4K, 60% 
dos entrevistados preveem que esta 
tecnologia deverá ser uma realidade 
em um período de 2 a 5 anos. Outras 
pesquisas indicam que, na América 
Latina, existem mais de 4.700 canais 

distribuídos via satélite; 80% deles 
continua em Standard Definition 
(SD). Além disso, a competição entre 
as operadoras TVs pagas deve conti-
nuar crescendo”, destacou. 
No Brasil, especificamente, é im-

portante olharmos para o switch- 
off¸ porque segundo o palestrante, 
“hoje, a quantidade de canais UHD é 
pequena. Para a Olimpíada de 2016, 
a Star One terá uma frota de oito 
satélites e mais um para ser lançado. 
Com o Star One C4 – 70W, podemos 
subir e descer sinal do Brasil para 
qualquer ponto das américas, com 
48 transponders. Fora isso, o Star 
One D1, em banda Ka, nos permitirá 
colocar sinal em 4K em todo o terri-
tório brasileiro, com um throughput 
de 25 Gbps”, afirmou.   
Romildo Lucas, diretor de vendas 

da empresa canadense Telesat, tam-
bém destacou as ofertas da operado-
ra para os jogos olímpicos de 2016: 
“Vamos ter, em novembro, o lança-
mento do primeiro satélite Telstar 
12 Vantage, que ficará a 15W. Ele é 
muito utilizado pela TV Globo para 
as transmissões de Formula-1, por-
que pode subir sinal entre o Brasil 
e a Europa, o que é uma oportuni-
dade interessante para a Rio 2016”. 
O palestrante ressaltou, ainda, que, 
“com o 4K, finalmente, vai chegar o 
momento da banda Ka no Brasil” e 
afirmou: “Esperamos que o T 12 Van-

tage seja uma opção agressiva para 
a Olimpíada”.

Operadora de satélite 
da Arábia Saudita chega 
ao Brasil em 2017
Márcio Tiago, diretor geral da Iasat 

no Brasil, afirmou que a empresa vem 
para o país com o foco em transmis-
são de dados e nem tanto em vídeo. 
“O nosso satélite deverá estar dis-
ponível para o Brasil em 2017, ofe-
recendo uma opção de banda larga 
via satélite, voltada para os usuários 
individuais ou para as grandes cor-
porações. A vantagem do Ya3, para 
o segmento espacial, são os feixes 
com alta potência (>60dBW); a baixa 
interferência; e uma cobertura que 
abrange áreas mal atendidas. Para o 
segmento terrestre, o nosso satélite 
apresenta: uma plataforma avança-
da de serviços, com gerenciamento 
de banda por usuário e roteamento 
IP; uma aceleração HTTP avançada; 
uma banda larga em canais DVB-S2X; 
OSS/BSS compatível com B2C; e su-
porte à mobilidade, GPS, e múltiplos 
usuários. Estamos trazendo uma 
solução bastante competitiva, que 
cobrirá 98% do território brasileiro”, 
pontuou.
O palestrante explicou, ainda, que 

a Iasat “tem sede em Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos, e pertence 
integralmente à Mubadala, uma so-
ciedade anônima privada pertencen-
te ao governo local. O foco da Muba-
dala é o desenvolvimento e a gestão 
de um portfólio extenso e economi-
camente diversificado em atividades 
comerciais. A entidade gerência um 
portfólio de investimentos locais, 
regionais e internacionais. Temos 
presença em 140 países e estamos 
entre as oito maiores operadoras do 
mundo. Cobrimos 600 milhões de 
pessoas globalmente e, temos um 
crescimento anual de receita líquida 
de 23%. A Iasat nasceu em 2007. Um 
ano depois fechou o primeiro acordo 
com a EMC. Em 2011 lançou o primei-
ro satélite e prestou suporte à BTH. 
E, em 2014, adquirimos uma posição 
orbital”, disse.
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Para André Cintra (SET), 
o processo da migração 
começou do avesso 
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As di�culdades que permeiam 
a migração de AM para FM
Palestrantes abordaram as falhas 

do decreto e especularam possíveis 
soluções para que não haja retarda-
mento do processo de migração. Na 
sessão moderada por José Cappia 
(SET), que teve como palestrantes 
a José Mauro Ávila (vice-líder do co-
mitê técnico da AESP), André Cintra 
(SET), Raul (NextRadio) e Jovino Pe-
reira (nesse momento, diretor de Ou-
torgas e Serviços e Comunicação da 
Secretária de Comunicação Eletrônica 
do Ministério das Comunicações).
Mesmo sendo moderador, Cappia 

abriu as apresentações destacando 
que 61,78% das emissoras que so-
licitaram canais para migração foram 
atendidos. Contudo, ele alerta para 
o grande problema que será manter 
as opções de captação do conteúdo 
de rádio pelo “ar”, devido a falta do 
dial para rádios de celulares e au-
tomóveis. “A tendência é de maior 
consumo do rádio pelo ar: carro e 
celular,” disse.
“Não podemos esperar o switch-off 

da TV. É preciso destinar canais jus-
tapostos para evitar interferências 
nos canais 5 e 6 do VHF e evitar que 
o desligamento seja retardado,” afir-
mou Cappia. Dessa forma, o executi-

vo acredita que o maior desafio será 
elaborar um planejamento da canali-
zação o mais breve possível.
Para Cintra, o processo da migração 

começou do avesso. “Deveríamos ter 
solicitado que cada emissora estabe-
lecesse seu canal de desejo, porque 
existem rádios pequenas que não 
necessitam de potência muito gran-
de, mas estão em uma classe eleva-
da,” disse.
“Ainda há ajustes para serem fei-

tos,” destaca Cintra no tocante à si-
tuação do Rio Grande do Sul em que 
os canais do Mercosul dificultam e 

limitam o número de canais do esta-
do devido à fronteira com Argentina 
e Uruguai. 
Ávila destaca o predomínio em uma 

mesma classe entre as rádios nacio-
nais e paulistas. “Quase 50% das rá-
dios paulistas e nacionais estão na 
classe C,” afirmou.

Rádios online ganham 
preferência do público de massa
O formato tradicional das rádios e 

conteúdos musicais vem ganhando 
espaço na população. A rádio digital 
vem crescendo no mundo e, aliado 
a esse crescimento, surgem novos 
desafios para consolidá-las no meio 
online. A palestra “Desafios do rá-
dio online”, contou com Marco Tulio 
(SET) como moderador, Alexis van 
de Wyer (AdsWizz), Benjamin Masse 
(Gerente Geral da Triton Digital), e 
Caue Franzon (gerente técnico e ope-
racional da RBS).
Este último destacou que é impor-

tante saber delimitar qual o público 
que se pretende atingir e buscar sem-
pre um bom tempo de transmissão e 
disponibilidade de espaço e recursos 
para levar conteúdo de qualidade 
ao consumidor. “É preciso entender 
para atender todas as versões, pois 
pequenas variações definem um gru-
po ou nicho,” afirmou Franzon.
O executivo da RBS destacou que 

a recepção do público, por meio da 
banda larga móvel, tem crescido bas-

Congresso SET
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Eduardo Cappia (SET) moderou uma das sessões mais esperadas do Congresso SET 
2015, a que debateu a migração da rádio AM para FM e os seus desdobramentos
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A palestra “Desa�os 
do rádio online” trouxe 
ao Congresso uma das novas 
possibilidades da rádio, 
o streaming online
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tante no Brasil. Atualmente são 3406 
municípios, ou seja, aproximadamen-
te 123,6 milhões de pessoas.
No que diz respeito à distribuição, 

o broadcast (FM e AM) tem custo 
fixo, mas há limitações do ponto 
de vista da abrangência. Já no stre-
aming, quanto maior a audiência 
maior o custo. Devido a isso Fran-
zon levantou a questões. “Será que 
minha emissora comporta ter uma 
grande audiência (interrogação). Em 
relação à codificação é importante 
analisar algumas características do 
produto como qualidade, tamanho, 
formato de arquivo que a empresa 
quer trabalhar e qual a taxa latência. 

Na parte de produção, deve-se ana-
lisar mobilidade, custo, operação e 
linguagem.
Para Benjamin Masse a audiên-

cia de música vem aumentando e 
as emissoras tendem ao hibridismo 
de serviços de música online e rá-
dios tradicionais. A maior parte do 
consumo é online e, consequente-
mente o orçamento de propaganda 
vem crescendo rápido.” Esse sistema 
programático está bem definido nos 
Estados Unidos, e vem crescendo no 
Brasil. Várias pessoas têm escutado 
conteúdo usando celular e browsers, 
publicidade digital. Hoje muita gente 
houve rádio nos dekstops,”afirmou.

Segundo Van de Wyver, o áudio 
digital traz novas demandas por 
tecnologia, soluções para monetiza-
ção, a habilidade de incluir publici-
dade no programa. O áudio digital 
se tornou um produto de massa. 
“Uma coisa vista como importante, 
agora, vemos que o áudio digital 
se tornou mídia de massa,” disse. 
Nos Estados Unidos, as rádios on-
line captam mais tempo do público 
do que o Facebook. Cada vez mais 
há acesso, mais dados dos usuá-
rios o que permite que a programa-
ção do rádio fique sobre demanda.  
“O que você quer, quando você qui-
ser,” afirmou. n
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do prof. Dr. Francisco Machado Filho, e edição de Fernando Moura

Congresso SET 2015 celebra os 65 anos da TV no Brasil

Ícones da engenharia de televisão e atores renomados contaram algumas das histórias e das memórias  
que marcaram a vida da TV brasileira em painéis descontraídos e emocionantes 
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A sessão 65 anos: TV no ar no Brasil brindou os partici-
pantes do 27º Congresso da SET com uma homenagem 
aos pro�ssionais que contribuíram para a fundação e a 
implantação da televisão no país. Os palestrantes Rober-
to Salvi (EPP), Herbert Fiuza (Globo), Francisco Cavalcan-
ti (FF Work) e Cláudio Victor Donato (Victor Brasil) foram 
homenageados pela SET e deram os seus depoimentos. 

 “É um registro vivo para gerações atuais e futuras de 
como um ousado e seleto grupo de pessoas deu início 
a uma das mais bem-sucedidas indústrias nacionais. Es-
ses homens colocaram a TV Brasileira para funcionar na 
marra, no muque. É uma honra ter esses senhores para 
contar as suas histórias”, destacou Angelo Raposo (SET), 
o moderador da sessão, a qual preferiu chamar de “ce-
lebração”. 

Roberto Salvi, CEO da empresa de consultoria televi-
siva Condos Técnicas Associadas EPP, falou sobre os 30 
anos das TVs pioneiras no Brasil. E lembrou que a areia 
do deserto está cheia dos ossos dos pioneiros. “’A TV 
Tupi canal 3 foi inaugurada em 18 de setembro de 1950.  
O maior problema que o Chateubriand tinha na época 
era que não tinha televisores. Por isso, foi feita a impor-
tação dos primeiros. Esse foi o primeiro desa�o”, brincou 
Salvi. 

Herbert Fiuza, engenheiro eletrônico da Rede Globo, 
contou algumas histórias de sua trajetória na emissora e 
destacou a inauguração, falou da chegada da TV a cores, 
e explicou como a Globo se transformou em uma rede 
satelital. “A minha vida foi toda ligada à história da TV 
Globo. Eu comecei a trabalhar lá em 1963 e sou funda-
dor da Globo. Eu prestei um depoimento de 4 horas para 
o site de memórias da TV Globo.”

Francisco Cavalcanti, engenheiro da Tupi até o fe-
chamento da emissora, em 1980, e engenheiro da TV 
Manchete desde o início do projeto, citou Walter Fors-
ter e a�rmou: “a televisão é feita com pessoas! A par-
te técnica existe. Mas, as soluções, quem arruma, são 
os engenheiros, as pessoas. A televisão é formada por 
engenheiros que são muito diferentes. Histórias como 
as que ouvimos hoje não podem ser perdidas. A gen-
te deveria se reunir para colocá-las em um livro, por 
exemplo”, �nalizou.

O meu primeiro beijo
A sessão “Os pioneiros: como foi a descoberta e a inven-

ção do jeito brasileiro de fazer TV” contou com os depoi-
mentos emocionados de Vida Alves e Nilton Travesso 
e integrou a Hot Session 65 anos: TV no ar no Brasil, 
que ocorreu na manhã desta quinta-feira (27/08), no 
Congresso SET 2015. Os dos “pioneiros” da TV brasi-
leira falaram da carreira e da trajetória de quem viveu 
a televisão desde o início e, ao �nal da sessão, foram 
surpreendidos com o anúncio do Prêmio Vida Alves, 
idealizado por Fernando Gueiro (TV Globo) e entregue 
pelo presidente da SET, Olímpio José Franco. 

Antes da homenagem, os palestrantes contaram mo-
mentos de suas trajetórias de vida e, ao mesmo tempo, 
rememoraram histórias de emissoras e de personagens 
que construíram os 65 anos da televisão no país. Tra-
vesso é um dos mais importantes diretores artísticos 
nacionais e trabalhou nas principais emissoras de TV 
do país, como Record, Manchete, SBT e Globo. Come-
çou como diretor de telenovelas nos “grandes teatros” 
da TV Record, em 1953, e dirigiu sucessos como Família 

s

Vida Alves disse em tom descontraído olhando para 
Fernando Gueiros, o moderador da sessão, que na altura 
do primeiro beijo: “Nós éramos jovens sem juízo”
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“Quando a Record começou, nós conseguimos trazer  
a cultura de dramaturgia do teatro. Daí vieram Cassilda 
Becker, Cleide Yáconis. Tivemos grandes mestres,  
que vieram de fora” a�rmou Nilton Travesso numa sessão 
emocionante
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Trapo e os Festivais da Música Popular Brasileira, na dé-
cada de 1960. Foi para a TV Globo, na década de 1970, e 
comandou programas como Fantástico, Som Brasil, Ba-
lão Mágico e TV Mulher. Na emissora carioca, também 
foi responsável pelas novelas Sinhá Moça e Direito de 
Amar. 

Assim como Travesso, Vida Alves é uma das pioneiras 
da TV no país. Ela protagonizou o primeiro beijo da his-
tória da televisão brasileira, ao vivo, em par romântico 
com o ator Walter Forster, na novela Sua Vida Me Perten-
ce (1951). “Foi beijo técnico sim! O Walter [Forster] queria 
fazer novela, mas, havia um estúdio só na TV Tupi para 
isso. Ele negociou com um diretor à época. Só que esse 
diretor negou mais estúdios para nós. Então, ele disse: 
‘eu continuo com um estúdio só, mas, você vai liberar 
um beijo para a gente chamar a atenção’. O diretor relu-
tou. No �m, �zemos do mesmo jeito”, exclamou. 

“Eu não sei por que achavam que eu era beijoqueira. 
Forster disse que me escolheu porque eu era esposa de 
um italiano e, na Itália, havia beijo técnico nas TVs. Ele 
foi até a minha casa e pediu para falar com o meu ma-
rido. Disse que queria �lmar um beijo. O Heinz [marido 
de Vida Alves] perguntou como seria. O Walter respon-
deu: ‘Vida, levante’. Eu levantei, já que ele era o chefe. 
Ele disse: ‘Feche os olhos. Feche a boca’. Eu fechei. Ele 
me beijou, no meio da sala da minha casa, na frente 
do meu marido. O Heinz disse: ‘é só isso?’. Na semana 
seguinte repetimos a cena, no ar”, lembrou.

Vida também protagonizou o primeiro beijo entre 
duas mulheres da TV brasileira, com Georgia Gomide, 
em 1964. A atriz contou que os beijos eram reais e ar-
rancou sorrisos dos palestrantes: “Nós não púnhamos a 
mão, como nos beijos italianos. A boca era fechadinha. 

Não tinha aquela engolição que tem hoje. Uma vez, um 
rapazinho, em uma faculdade, me perguntou: ‘quantos 
beijos você deu na sua carreira?’ Eu respondi: ‘acho que 
menos do que você deu ontem a noite’”, divertiu-se. 

“Quando estava na faculdade, era atriz, redatora e 
estudante. Quando chegou o video tape, veio um galã 
do Rio [de Janeiro] para contracenar comigo. Ele queria 
�car repetindo as tomadas. Na terceira ou quarta vez, 
me enchi daquilo e falei ‘essa é a última’. A gente deco-
rava mais de 400 deixas para �car no ar por uma hora. 
A televisão é apaixonante! Apesar de eu ser ‘dura’ [no 
aspecto �nanceiro], a minha vida é o máximo!”, excla-
mou arrancando sorrisos dos congressistas outra vez. 

Nilton Travesso rememorou o início da carreira, em  
27 de setembro de 1953, quando a segunda televisão do 
Brasil, a TV Record, foi inaugurada: “Quando o Paulo Ma-
chado de Carvalho resolveu montar a televisão, ele deu 
um curso para quarenta e oito alunos. Desses quarenta 
e oito, dezesseis foram contratados. Eu fui um deles.  
A TV nessa época não tinha forma. Mas, ela tinha emo-
ção. Quando a Record começou, nós conseguimos tra-
zer a cultura de dramaturgia do teatro. Daí vieram Cas-
silda Becker, Cleide Yáconis. Tivemos grandes mestres, 
que vieram de fora. Uma grande atriz precisa de 50% 
de amor e 50% de disciplina. Você fazer um grande te-
atro, ao vivo, como nós fazíamos, era um desa�o enor-
me. Enquanto um ator interpretava, em plano fechado, 
ele estava trocando de saia, de calça, fora do quadro.  
O planejamento tinha que ser incrível”, destacou.

O diretor frisou a importância de eventos como a 
Hot Session 65 anos: TV no ar no Brasil: “Em uma hora, 
é muito difícil resumir toda uma vida de trabalho na 
televisão. Mas, momentos como esse que a SET está 
proporcionando, são muito importantes. A história é 
muito grande, e é apaixonante”, exclamou Travessos. 

O moderador da sessão, Fernando Gueiros, antes de 
revelar a surpresa preparada pela SET (o Prêmio Vida 
Alves), justi�cou que a “A Televisão é uma história de 
Visão, Valor e Vitória” e relacionou os nomes dos home-
nageados, Vida Alves e Nilton Travessos, às letras que 
formam a palavra TV. Justa honraria aos pioneiros. 

Olímpio Franco destacou a relevância da homena-
gem. “É muito importante, porque os pioneiros têm 
que ser reconhecidos e valorizados em vida. Eles têm 
muita coisa para contar. Existem muitas limitações que 
eles sofreram, como di�culdades técnicas e falta de 
recursos. Então, precisam ser valorizados. A televisão 
tem, hoje, essa pujança e essa importância para o Bra-
sil graças à gente como eles, que estiveram reunidos, 
desde o início dos anos cinquenta. O que a gente está 
tentando, com uma sessão como essa e com a brilhan-
te ideia do prêmio que o Fernando teve, é prestigiá-los. 
Eles merecem”, �nalizou o presidente da SET. n
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Amar. 

Assim como Travesso, Vida Alves é uma das pioneiras 
da TV no país. Ela protagonizou o primeiro beijo da his-
tória da televisão brasileira, ao vivo, em par romântico 
com o ator Walter Forster, na novela Sua Vida Me Perten-
ce (1951). “Foi beijo técnico sim! O Walter [Forster] queria 
fazer novela, mas, havia um estúdio só na TV Tupi para 
isso. Ele negociou com um diretor à época. Só que esse 
diretor negou mais estúdios para nós. Então, ele disse: 
‘eu continuo com um estúdio só, mas, você vai liberar 
um beijo para a gente chamar a atenção’. O diretor relu-
tou. No �m, �zemos do mesmo jeito”, exclamou. 

“Eu não sei por que achavam que eu era beijoqueira. 
Forster disse que me escolheu porque eu era esposa de 
um italiano e, na Itália, havia beijo técnico nas TVs. Ele 
foi até a minha casa e pediu para falar com o meu ma-
rido. Disse que queria �lmar um beijo. O Heinz [marido 
de Vida Alves] perguntou como seria. O Walter respon-
deu: ‘Vida, levante’. Eu levantei, já que ele era o chefe. 
Ele disse: ‘Feche os olhos. Feche a boca’. Eu fechei. Ele 
me beijou, no meio da sala da minha casa, na frente 
do meu marido. O Heinz disse: ‘é só isso?’. Na semana 
seguinte repetimos a cena, no ar”, lembrou.

Vida também protagonizou o primeiro beijo entre 
duas mulheres da TV brasileira, com Georgia Gomide, 
em 1964. A atriz contou que os beijos eram reais e ar-
rancou sorrisos dos palestrantes: “Nós não púnhamos a 
mão, como nos beijos italianos. A boca era fechadinha. 

Não tinha aquela engolição que tem hoje. Uma vez, um 
rapazinho, em uma faculdade, me perguntou: ‘quantos 
beijos você deu na sua carreira?’ Eu respondi: ‘acho que 
menos do que você deu ontem a noite’”, divertiu-se. 

“Quando estava na faculdade, era atriz, redatora e 
estudante. Quando chegou o video tape, veio um galã 
do Rio [de Janeiro] para contracenar comigo. Ele queria 
�car repetindo as tomadas. Na terceira ou quarta vez, 
me enchi daquilo e falei ‘essa é a última’. A gente deco-
rava mais de 400 deixas para �car no ar por uma hora. 
A televisão é apaixonante! Apesar de eu ser ‘dura’ [no 
aspecto �nanceiro], a minha vida é o máximo!”, excla-
mou arrancando sorrisos dos congressistas outra vez. 

Nilton Travesso rememorou o início da carreira, em  
27 de setembro de 1953, quando a segunda televisão do 
Brasil, a TV Record, foi inaugurada: “Quando o Paulo Ma-
chado de Carvalho resolveu montar a televisão, ele deu 
um curso para quarenta e oito alunos. Desses quarenta 
e oito, dezesseis foram contratados. Eu fui um deles.  
A TV nessa época não tinha forma. Mas, ela tinha emo-
ção. Quando a Record começou, nós conseguimos tra-
zer a cultura de dramaturgia do teatro. Daí vieram Cas-
silda Becker, Cleide Yáconis. Tivemos grandes mestres, 
que vieram de fora. Uma grande atriz precisa de 50% 
de amor e 50% de disciplina. Você fazer um grande te-
atro, ao vivo, como nós fazíamos, era um desa�o enor-
me. Enquanto um ator interpretava, em plano fechado, 
ele estava trocando de saia, de calça, fora do quadro.  
O planejamento tinha que ser incrível”, destacou.

O diretor frisou a importância de eventos como a 
Hot Session 65 anos: TV no ar no Brasil: “Em uma hora, 
é muito difícil resumir toda uma vida de trabalho na 
televisão. Mas, momentos como esse que a SET está 
proporcionando, são muito importantes. A história é 
muito grande, e é apaixonante”, exclamou Travessos. 

O moderador da sessão, Fernando Gueiros, antes de 
revelar a surpresa preparada pela SET (o Prêmio Vida 
Alves), justi�cou que a “A Televisão é uma história de 
Visão, Valor e Vitória” e relacionou os nomes dos home-
nageados, Vida Alves e Nilton Travessos, às letras que 
formam a palavra TV. Justa honraria aos pioneiros. 

Olímpio Franco destacou a relevância da homena-
gem. “É muito importante, porque os pioneiros têm 
que ser reconhecidos e valorizados em vida. Eles têm 
muita coisa para contar. Existem muitas limitações que 
eles sofreram, como di�culdades técnicas e falta de 
recursos. Então, precisam ser valorizados. A televisão 
tem, hoje, essa pujança e essa importância para o Bra-
sil graças à gente como eles, que estiveram reunidos, 
desde o início dos anos cinquenta. O que a gente está 
tentando, com uma sessão como essa e com a brilhan-
te ideia do prêmio que o Fernando teve, é prestigiá-los. 
Eles merecem”, �nalizou o presidente da SET. n
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Fórum Latino-Americano 
de Negócios: transição da TV 
Digital é o foco principal

por Francisco Machado Filho, em São Paulo
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Já está se tornando mais comum 
o discurso sobre a necessida-
de de implantação de um novo 
modelo de negócios para a TV 

Digital que abarque todas as opor-
tunidades que a integração e con-
vergência das plataformas móveis e 
on-demand podem oferecer para a 
televisão aberta. Mas, antes disso, é 
preciso findar o processo de digitali-
zação.E esta não é uma tarefa fácil.
Vários países que ainda estão pas-

sando pela migração e mesmo aque-
les que já encerraram a transição 
estão encontrando novos desafios, 

pois a velocidade na popularização 
de outras plataformas de distribui-
ção é cada vez maior. O Brasil, por 
seu tamanho continental, tem gran-
des desafios pela frente. Cumprir o 
cronograma estabelecido será uma 
tarefa árdua e muitos desconfiam de 
que o cronograma não será cumpri-
do. 
Por conta disto, a primeira sessão 

do 2º Fórum Latino-Americano de Ne-
gócios de Radiodifusão, ocorrido pa-
ralelamente ao Congresso SET 2015, 
tratou da questão da migração, pois 
os modelos de negócios somente 

poderão ser implantados quando se 
completar o processo de migração.  
A sessão contou com a participa-
ção do Conselheiro, Rodrigo Zerbo-
ne Loureiro, representando a Agên-
cia Nacional de Telecomunicações  
– ANATEL – e presidente do GIRED 
– Grupo de Implantação do Processo 
de Redistribuição e Digitalização de 
Canais de TV e RTV - que apresentou 
um panorama da migração digital em 
mercados internacionais e as ações 
que o Brasil deverá tomar caso quei-
ra cumprir o cronograma de desliga-
mento do sistema analógico dentro 
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do prazo estabelecido, planejado 
para ocorrer entre 2016 e 2018. 
Críticas à parte, a situação do Bra-

sil na migração não é tão diferente 
de boa parte dos mercados interna-
cionais. Países como Canadá, China, 
México, Rússia, Índia, dentre ou-
tros, operam com a transmissão si-
multânea analógico/digital. Estados 
Unidos finalizou a digitalização das 
emissoras Full Power em 2009, mas 
as emissoras menores, ainda operam 
no analógico e têm como meta o 
desligamento ao final de 2015. Con-
tudo, indicativos apontam que está 
meta será adiada. Grande parte dos 
países da África, e Paraguai e Bolívia 
na América do Sul, não possuem in-
formações disponíveis para início da 
migração. 
Portanto, este quadro demonstra 

que os desafios da migração são 
grandes e comuns para todos. Ape-
nas países como a Austrália, Japão, 
África do Sul, Namíbia, Zimbábue, a 
Comunidade Européia, e outros mer-
cados menores, já finalizam a mi-
gração. O que o Brasil pode e está 
fazendo, é aprender com a experiên-
cia dos outros países e tentar evitar 
repetir os mesmos erros. 
Zerbone apresentou um resumo 

de vários encontros bilaterais que 
apontam para uma solução mais 
tranquila da transição para o sistema 
brasileiro de TV Digital. No encontro 
com a FCC/EEUU, representada pela 
comissária Jessica Rosenworcel, as 
principais limitações reconhecidas no 
processo de migração norte-america-
no foram o switch-off muito rápido 
e a implantação de um plano de co-
municação tardio. Além de falhas na 
distribuição de set-top boxes (pro-
grama de cupons da NTIA - National 
Telecommunications and Information 
Administration – que subsidiava a 
compra dos aparelhos). 
A experiência da União Europeia na 

migração foi mais trabalhosa devido 
às diferentes características de cada 
país membro. A proporção de domi-
cílios que utiliza somente TV por ra-
diodifusão terrestre varia muito entre 
países, afirmou Zerbone. Há casos 

com pouquíssima penetração, como 
na Holanda (5%) e outros com núme-
ros quase iguais aos do Brasil, como 
na Itália, que tem uma penetração de 
90% dos domicílios com TV pelo ar.
Peter MacAvock (EBU) foi represen-

tante do lado europeu na reunião 
bilateral e expos que o plano de co-
municação foi um elemento chave na 

transição. Foi implantado também, 
um plano de assistência aos idosos 
e domicílios de baixa renda. Em re-
sumo, a casos de sucesso e outros 
nem tão bem sucedidos, com vários 
estudos disponíveis para análise. 
O caso japonês de migração foi 

apontado por Zerbone como o mais 
completo e um padrão a ser seguido 
pelo Brasil. E os números realmente 
impressionam. 120 milhões de pes-
soas assistem TV por radiodifusão 
terrestre no Japão. Atendidas em um 
universo de 10 mil estações de TV. 
O início das transmissões digitais 
se deu em 2003 e se encerrou em 
2011. Dois milhões de set-top boxes 
foram distribuídos. Mas, o que o 
Conselheiro chamou mais a atenção 
para o caso japonês, foi seu plano 
de comunicação. A meta estabelecia 
que 95% dos domicílios deveriam 
estar preparados para o switch-off.  
O plano utilizou mascotes, celebri-
dades japonesas, outdoors, reuniões 
comunitárias, call-centers, dentre 

outras ações. Nove pesquisas foram 
realizadas ao longo do processo (por 
correio, após seleção da amostra por 
telefone). Utilização de logo e tarja 
nas transmissões analógicas. 
A cidade-piloto de Suzu (2010), a 

primeira a ter o sinal analógico des-
ligado promoveu uma interrupção no 
serviço de TV por uma hora em 2009 

e posteriormente uma interrupção de 
48 horas em 2010. Reiko Kondo, di-
retora do Escritório de Informações 
sobre Tecnologias de Exibição Digi-
tais e Comunicações do Ministério 
das Comunicações e Relações Inter-
nas do Japão (MIC) foi a represen-
tante do governo japonês na reunião 
bilateral. 
Por fim, o ultimo estudo de caso 

apresentado foi a reunião bilateral 
com o México, representada pela 
Maria Lizarraga (IFT). O processo de 
mitigação está em andamento, com 
previsão de conclusão para dezem-
bro de 2015. A cidade piloto foi Tiju-
ana (2013). O caso mexicano apon-

Rodrigo Zerbone (Gired) apresentou 
no Fórum Latino-americano  
de Negócios de Radiodifusão,  
um resumo de vários encontros  
bilaterais que apontam  
para uma solução mais tranquila  
da transição para o sistema  
brasileiro de TV Digital
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ta alguns erros que o Brasil pode 
evitar em seu processo. Houve uma 
coincidência à época do desligamen-
to como o calendário eleitoral (no 
Brasil, datas importantes também 
coincidem com o cronograma do 
desligamento que serão apresenta-
das à frente no texto). Além disso, 
houve graves problemas no plano 
de comunicação e de distribuição 
dos set-top boxes. O planejamento 
passou por uma reformulação entre 

2014/2015 e consistia na distribuição 
de aparelhos de 24 polegadas de TV 
Digital; estabelecimento da meta de 
90% dos domicílios atendidos pelo 
programa social (SEDESOL); melho-
rias no processo de comunicação 
com efetiva participação dos radiodi-
fusores; sequência de switch-off em 
cidades com base no atingimento 
da meta de domicílios preparados e 
prioridade nas localidades fronteiri-
ças com os Estados Unidos. 
Estes exemplos estão norteando o 

processo de transição no Brasil. O 
GIRED - Grupo de Implantação do 
Processo de Redistribuição e Digitali-
zação de Canais de TV e RTV – cons-
tituído pela Anatel, Ministério das 
Comunicações, proponentes vence-
doras do leilão da faixa de 700 MHz 
e radiodifusores é o órgão incumbi-
do de disciplinar, fiscalizar e avaliar 
o processo de remanejamento e as 
atividades da EAD - Empresa Admi-
nistradora da Digitalização – que é 
a empresa de logística criada pelas 

operadoras de telefonia Vivo, Claro, 
TIM e Algar, para operacionalizar, 
divulgar e acelerar o processo de 
transição dos canais analógicos para 
digitais. O GIRED também avalia a via-
bilidade técnica para a antecipação 
do uso da Subfaixa e o atingimen-
to da condição para o desligamento 
do sinal analógico de TV e RTV. Três 
outros Grupos Técnicos apoiam o GI-
RED com assessoramento, são eles: 
GT de Recepção (GT-Rx), GT de Re-

manejamento (GT-Rm) e o GT de Co-
municação (GT-Com). Os grupos são 
coordenados por membros da Anatel 
e contam com a participação do Mi-
nistério das Comunicações e colabo-
radores indicados pelas proponentes 
vencedoras e pelos radiodifusores. 
A EAD conta com um orçamento 

inicial de R$ 3,6 bilhões compromis-
sados com o pagamento dos custos 
previstos no Edital, incumbida de 
operacionalizar e divulgar o proces-
so, além de distribuir conversores, 
filtros e antenas para os beneficiá-
rios do Programa Bolsa Família. Se-
rão distribuídos 14 milhões de con-
versores aos inscritos no programa. 
O cronograma estabelecido teria 

início na cidade-piloto de Rio Verde/
GO, no dia 29 de novembro de 2015. 

Contudo, o Novo Ministro das Comu-
nicações, André Figueiredo, anunciou 
o adiamento do cronograma em 60 
dias, porém até o fechamento des-
ta edição a portaria oficializando o 
adiamento e o novo cronograma não 
havia sido publicada. Caso o crono-
grama seja mantido para as demais 
localidades, ele se concentra a partir 
de 2016 até 2018. E este será um pe-
ríodo complicado para o desligamen-
to. Caso o Brasil não queira repetir 
o mesmo erro do México na coinci-
dência do desligamento com aconte-
cimentos nacionais o calendário de-
veria sofrer algumas mudanças. 
Em 2016, por exemplo, serão reali-

zados os jogos Olímpicos Rio 2016, e 
pelo cronograma a cidade de Goiânia/
GO coincide com os jogos que será no 
mês de agosto. Lembrando ainda que 
nada mais do que a cidade de São 
Paulo tem a previsão de desligamento 
para o mês de maio e Belo Horizon-
te para junho. É muito provável que 
uma parcela significativa não consiga 
migrar para o sistema digital a tempo 
de ver os jogos pela televisão. 
Além disso, em 2018, ano eleitoral, 

Manaus, Belém, São Luís, Natal, João 
Pessoa, Maceió, Aracaju e Teresina 
estão agendados para o mês de ju-
lho. Campo Grande, Cuiabá e Palmas 
para o mês de agosto, possivelmen-
te coincidindo com o horário eleitoral 
gratuito e Porto Velho, Macapá, Rio 
Branco e Boa Vista para novembro, 
sendo possível um segundo turno 
das eleições. 
O Governo Federal já vem dando 

indícios de que o cronograma pode 
ser alterado. A Presidenta do Brasil, 
Dilma Rousseff, que participou da ce-
rimônia de abertura do 27º Congres-
so Brasileiro de Radiodifusão que 
aconteceu de forma conjunta com 
o SET Regional Centro-Oeste 2015, 
disse na ocasião, que o cronograma 
de desligamento analógico  pode ser 
revisto. Ela afirmou que o cronogra-
ma “se ajusta” e “as dificuldades se 
superam sempre que se estabelece 
o diálogo adequado entre os seg-
mentos que estão envolvidos nesta 
questão”. Além disso, a portaria do 
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Raymundo Barros (TV Globo) 
chamou a atenção dos presentes 
a�rmando que a emissora possui  
16 estações digitais instaladas 
e desligadas
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MC nº 481/2014 impõe que “pelo me-
nos 93% dos domicílios do Município 
que acessam o serviço livre, aberto 
e gratuito por transmissão terrestre, 
estejam aptos à recepção da televi-
são digital terrestre”. O problema é 
como aferir esse grau de domicílios. 
Vale lembrar o caso japonês que rea- 
lizou nove pesquisas durante todo o 
processo. Para cidades consideradas 

críticas como Belo Horizonte, São 
Paulo e Rio de Janeiro, previstas para 
2016, o tempo para aferição é fator 
primordial. 
O ponto positivo é que a distribui-

ção dos set-top boxes para os bene-
ficiários do Programa Bolsa Família 
irá atender a uma parcela importante 
da audiência que poderia ficar sem o 
sinal digital por falta de recursos ou 
informação. Das 13.971,924 famílias 
beneficiadas, 11,4% estão nas loca-
lidades desligadas em 2015/2016, 
12,6% em 2017 e 75,9% em 2018. 
Até o presente momento, todas as 

decisões do GIRED foram tomadas 
em consenso, dentre elas: 
•  Orientações para a página na in-

ternet e o call center da EAD;
•  Orientações para o plano de co-

municação da EAD;
•  Orientações para a pesquisa de 

validação do atingimento da con-
dição de desligamento do sinal 
analógico;

•  Orientações para a definição da 
entrada em operações e realiza-
ção de investimentos, para fins 
de ressarcimento;

•  Avaliação do cronograma de des-
ligamento das emissoras do DF, 
SP, MG, GO e RJ (etapa 2016)

•  Especificação técnica dos Filtros 
de 700 MHz para a mitigação de 
interferência de recepção;

•  Especificação técnica das antenas 
e do conversor de televisão digi-
tal terrestre, a serem distribuídos 
aos beneficiários do Programa 
Bolsa Família;

•  Orientações para a metodologia 
da pesquisa;

•  Orientação para a distribuição 
dos kits de conversor de TV Digi-
tal e antena, para 2016;

•  Avaliação da viabilidade de rea-
lização de transmissões experi-
mentais de convivência em Rio 
Verde/GO. 

Os principais desafios da transição 
no Brasil, apontados por Zerbone, 
passam pela realização de investi-
mentos em equipamentos em opera-

ção para RTV, principalmente o caso 
de prefeituras, a comunicação em 
larga escala necessária para adesão 
ao sistema pela população, o plane-
jamento necessário para a distribui-
ção dos kits, além do abastecimento 
natural do mercado com conversores 
de baixo custo e a aplicação e refina-
mento das pesquisas de aferição de 
desligamento. 
Estes desafios estão também a car-

go da EAD. Por conta disto, a sessão 
teve prosseguimento com a partici-
pação de Gunnar Bedicks, diretor 
técnico da EAD que apresentou as 
ações desenvolvidas até agora pela 
entidade e o planejamento para 
cumprimento das etapas seguintes 
até a conclusão do desligamento 
analógico. 
A EAD tem como finalidade prin-

cipal operacionalizar a adoção do 
sinal de TV Digital dentro do prazo 
estipulado, além de aferir a adoção 
dentro da meta estabelecida de 93% 
dos domicílios da localidade e seguir 
as diretrizes do GIRED que venham 
a ser tomadas durante o processo. 
Dentro da operacionalização da ado-
ção do sinal a EAD tem como respon-
sabilidade principal:
a)  Disponibilizar atendimento tele-

fônico e pela internet;
b)  Executar a redistribuição de ca-

nais de TV na faixa de 700 MHZ ;
c)  Distribuir kit conversor para TV 

para o Programa Bolsa Família;
d)  Prover campanha publicitária;
e)  Interagir com a indústria para as-

segurar equipamentos.

Tarefa gigantesca em vista do tama-
nho do Brasil e da grande penetra-
ção da TV aberta no país. A entidade 
já disponibiliza o serviço de infor-
mação por telefone no número 147, 
além de conteúdo informativo, inte-
rativo e didático com tutoriais so-
bre temas relacionados ao processo  
no sitio www.vocenatvdigital.com.br.  
O sitio direciona as informações es-
pecificadamente para a cidade que 
é efetuada a consulta, inclusive com 
uma contagem regressiva para o des-
ligamento naquela região. 
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Roberto Franco (SBT/Fórum SDBTV) 
disse que o país passa por um 
momento importante e o processo 
de desligamento precisa ser 
conduzido da melhor maneira 
possível
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A cidade piloto de Rio Verde/GO 
vem recebendo a campanha publici-
tária planejada pela EAD que consis-
te em inserções diárias de 30 segun-
dos distribuídas conforme o quadro 
abaixo, estabelecidas pelo Ministério 
das Comunicações. 

O símbolo e tarja consistem em 
uma informação visual que deverá 
indicar que a transmissão é analógi-
ca e devem seguir o padrão estabe-
lecido na portaria de nº 3.205, de 28 
de novembro de 2014, que também 
define a contagem regressiva que 
deverá ser iniciada 60 dias antes da 
data estabelecida no cronograma de 
desligamento.  

Além da campanha na televisão e 
rádio a EAD prevê um trabalho fo-
cado em públicos distintos e que 
interferem no sucesso ou não cum-
primento da meta de 93%. Este 
trabalho prevê ações tanto para 
estratificação da população e suas 

características (classes A/B, C, D/E, 
Bolsa Família, etc) até atuação com 
outros seguimentos como varejistas, 
antenistas e síndicos. Estimam-se em 
400 mil condomínios no Brasil e a 
maioria deles ainda precisa converter 
a antena coletiva. Ação importante 
para os aparelhos de TV secundários 
nos domicílios, principalmente nas 
classes A/B. 

Gunnar ainda chamou a atenção 
para o grande número de aparelhos 
de tubo no Brasil, que de acordo 
com a PNAD 2013 passam dos 60 
milhões. Somente nos domicílios das 
regiões chaves (Distrito Federal, São 
Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Rio 

de Janeiro) 4.295 domicílios possuem 
aparelhos de tubo. “Nossa ação prin-
cipal é dar alto conhecimento do 
processo de migração, preparando 
todas as regiões para o iminente pe-
ríodo de troca de sistema. Deixando 
claro que quem não se adequar fica-
rá sem o serviço”, afirmou Gunnar. 
Do ponto de vista do radiodifusor, 

Raymundo Barros (TV Globo) cha-
mou a atenção dos presentes para 
duas questões, que do seu ponto de 
vista merecem atenção especial du-
rante a transição. A questão das pre-
feituras, pois muitas ainda possuem 
pendencias que as impedem de digi-
talizar o sistema. A TV Globo possui 
16 estações digitais instaladas e des-
ligadas. Somente em Minas Gerais, 11 
cidades estão com pendências e que 
abrangem mais de 800 mil pessoas. 
A outra questão é que na opinião de 
Barros, o Brasil já está atrasado em 
relação aos mercados internacionais 
no que diz respeito ao UHD – Ul-
tra HD. Para ele, a curva de adoção 
da tecnologia pela população será 
maior do que fora no sistema HD. Já 
existem aparelhos em 4K vendidos 
por preços acessíveis e o Brasil não 
pode ficar ainda mais atrasado nesta 
questão, visto que alguns mercados 
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Marcio Herman (Samsung) a�rmou no Fórum a indústria nacional é capaz 
de atender à demanda a ser gerada pelo processo
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internacionais e os serviços de vídeo 
sob demanda já estão ofertando con-
teúdo em UHD. A própria TV Globo 
pretende em 2018 ter a maior parte 
de seu conteúdo produzido em 4K. 
Esta visão é acompanhada pela 

indústria de receptores. A Samsung 
esteve representada no Fórum por 
Marcio Herman quem apresentou 
como a empresa está se preparando 
para esta nova demanda. De 2014 
para 2015 houve uma significati-
va mudança no portfólio da com-
panhia na oferta de aparelhos Full 
HD para UHD. Os modelos em for-
mato curvo e em UHD já superam 
os agora tradicionais formatos HD. 
Herman entende que os usuários 
querem um aparelho simples, mas 
que ao mesmo tempo seja integrado 
à convergência com internet e que 
permita serviços customizados. No 

Brasil, disse ele, o fator qualidade 
da imagem é importante para 12% 
da população, enquanto o fator pre-
ço, para 21%. Mas, quando o nível 
de preço chega a um patamar mais 
acessível, a qualidade da imagem 
passa a ser ponto-chave. No Méxi-
co, 18% já preferem este quesito. 
Nos Estados Unidos é de 21%, e na 
Alemanha de 26%. 
Por fim, Herman resumiu bem o que 

o mercado acredita ser o processo 
de digitalização no Brasil. A indús-
tria nacional é capaz de atender à 
demanda a ser gerada pelo proces-
so. Os usuários de baixa renda não 
atendidos pelo Programa Bolsa Fa-
mília devem buscar aparelhos e con-
versores de baixo custo, mas farão 
a migração. A troca do segundo ou 
terceiro aparelho analógico depen-
derá das condições financeiras das 

famílias. E como é de se esperar, 
salientou que programas de isenção 
de impostos e financiamento com 
foco no atendimento das classes 
de baixa renda poderiam acelerar o 
processo de digitalização. Com uma 
redução no consumo de energia e 
aumento da inclusão digital. 
De qualquer modo, o que for feito 

tem que ser feito muito rapidamen-
te, pois a transição em um perío-
do de três anos é um desafio para 
qualquer mercado, ainda mais para 
o Brasil, seja pelo seu tamanho, 
seja pelas condições econômicas. 
O certo é que enquanto o processo 
não for finalizado, modelos e opor-
tunidades de negócios deverão ficar 
a espera desta definição. O que é 
de se esperar em uma indústria da 
importância da indústria televisiva 
brasileira. n
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De esquerda à direita: Raymundo Barrros (TV Globo); Roberto Franco (SBT/Fórum SDBTV); Marcio Herman (Samsung); 
Gunnar Bedicks (EAD); Rodrigo Zerbone (Gired); Emiliano José (MiniCom); Fernando Ferreira (SBT/SET) 



Se é STB, é SUPERIOR
Empresa 100% Brasileira

Sr. Silvio Santos
Diretor Geral STB

Transmissores

DTU 1K3
(Transmissor Digital)(Transmissor Digit

TFMg 3K5
(Transmissor FM)(T(Transmissor FM)

Antenas

Acessórios

Antena
STB0034

(Rádio FM)

Conversor ASI - IP (TV Digital)

Multiplexador MRX 200 (TV Digital)

+55 35 3471.5505
s t b @ s t b . i n d . b r

 www.stb.ind.br
Rua Vereador Celso Henrique Borsato, 132, Bairro Fernandes - Sta Rita do Sapucaí - MG - Brasil 

Visite-nos.

OPORT
UNIDA

DE

STB, antenas, transmissores, links, acessórios, headend para
emissoras de TV e Rádio. Se é STB, é SUPERIOR!

Na STB o cliente tem que estar sempre em primeiro lugar! Acesse nosso site,
www.stb.ind.br, e fique por dentro de todas as novidades.

Por que escolher a STB?
. Empresa 100% Brasileira;
. Fornece uma linha completa de produtos, do transmissor ao sistema irradiante,
  garantindo o sinal no ar e com qualidade;
. Faz parte de um grande grupo de emissoras que vem crescendo a cada dia em várias
  cidades e países, conseguindo alinhar sua tecnologia às necessidades de campo e
  produzindo produtos de alta tecnologia e fácil manuseio,
. Assistência técnica reconhecida por seus principais clientes. 

A STB OFERECE OS MELHORES TRANSMISSORES

DE TV DO MERCADO NACIONAL, SOMADOS À MELHOR 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CUSTO X BENEFÍCIO

. Transmissores de baixa à alta potência;

. Controles e monitorações obtidos através de interface digital;

. Referência interna de alta qualidade;

. Sistema de controle e supervisão por microcontrolador;

. Fontes chaveadas para melhor eficiência;

. Módulos amplificadores e fontes em paralelo,

. Suporte e atendimento pós-venda garantido.

/stbsuperior

/silviosantosstb



Convênio SET/Unesp

64   REVISTA DA SET  |  Out/Nov 2015

D
urante os 5 dias da edição 
2015 do Congresso SET, qua-
tro alunos do curso de Jorna-
lismo da Faculdade de Arqui-

tetura, Artes e Comunicação (FAAC) 
da UNESP/Baurú, realizaram baixo 
a supervisão de Fernando Moura, 
editor chefe da Revista da SET, e o 
Prof. Francisco Machado Filho (FAAC/ 
/UNESP), coordenador do Projeto de 
Extensão (Pro EX), “Tecnologia em Te-
levisão”.
Estes trabalhos conjuntos entre 

os alunos da UNESP e a Revista da 

SET se realizam desde 2013, mas a 
edição 2015 foi especial porque fez 
parte do Projeto, já assinado entre 
a SET e o professor Doutor Francisco 
Machado Filho e que espera avançar 
para um acordo marco entre as duas 
entidades, a Sociedade de Engenha-
ria de Televisão (SET) e a Faculdade 
de Arquitetura, Artes e Comunicação 
Social (FAAC), da Universidade Esta-
tal Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(UNESP/Baurú).
O Congresso SET foi desta fez, 

como nas duas oportunidades an-

Alunos do Projeto Proex 
realizam cobertura 
do Congresso SET 2015
Quatro alunos do curso de Jornalismo da Unesp realizam junto  
a equipe da Revista da SET a cobertura do principal Congresso  
de Engenharia de TV e novas mídias da América Latina,  
nesta reportagem contamos em primeira pessoa as suas impressões 
da cobertura. por Equipe Proex/Revista da SET*
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teriores (2013/2014) um momento 
fundamental para alunos e revista, 
porque é o momento onde a acadê-
mia se acerca ao trabalho diário de 
hardnews, e onde a Revista da SET e 
os seus leitores têm acesso ao olhar 
de futuros jornalistas que estão sen-
do formados em uma das melhores 
universidades do país. Estes alunos 
junto do professor Francisco Macha-
do Filho estão aprimorando seus 
conhecimentos numa área, para-
doxalmente, muito pouco explorada 
na acadêmia e, por conseguinte, pe-
los alunos no geral. E, numa área, 
que, também, tem poucos jornalistas 

capacitados para cobri-la. Um dos 
objetivos do projeto já esta cumpri-
do, um dos alunos que participou do 
projeto em 2014, uma vez formado 
entrou no mercado de trabalho e 
hoje desempenha seu trabalho em 
uma revista do setor.
A seguir, uma reportagem intima 

com os alunos que contam em pri-
meira pessoa a experiência de ter 
participado do Congresso SET e do 
SET Expo 2015 e como realizaram a 
cobertura, como trabalharam no dia 
a dia do evento, e como fizeram a 
sua primeira cobertura online e de 
hardnews.

Prática antes da formação
“Entre os dias 23 e 27 de agosto, 

vivenciei uma das experiências mais 
ricas da minha recente vida jornalís-
tica. O Congresso SET e a Set Expo 
me agregou conhecimento profissio-
nal, me fez progredir como pessoa 
e em diversos aspectos, possibilitou 
meu amadurecimento. Com a ajuda 
do professor Francisco Machado Fi-
lho e do editor da Revista da SET, 
Fernando Moura, produzi conteúdo 
numa frequência que jamais havia 
produzido antes e ainda mais, um 
conteúdo de extrema importância 
para um evento decisivo nas defini-
ções do futuro da televisão brasilei-
ra”, afirma Júlia Gonçalves, uma das 
participantes.
Issac Todelo, bolsista do Proex, 

afirma que a possibilidade de parti-
cipar do Congresso da SET e entrar 
em contato com um campo muito 
pouco explorado pelo jornalismo 
que é a tecnologia, e poder realizar 
um trabalho para a principal publi-
cação da área é muito importante 
para sua formação, de fato, e “in-
felizmente, o horário integral da fa-
culdade não permite que tenhamos 
contato direto com o mercado de 
trabalho. Por isso, o PROEX é im-
portante para ter essa experiência 
profissional ainda na graduação”.
Jessica Dourado explica que a co-

bertura proporcionou-lhe uma expe-
riência nova, “a de ver e acompa-
nhar de perto um pouco o que é ser 
repórter, como fazer o day by day, 
e ensinou-me bastante sobre como 
comportar-me no papel de repórter.
Para Nathane Agostini “a experi-

ência de realizar a cobertura jorna-
lística de um evento tão grande e 
importante foi muito engrandecedo-
ra. Lidamos com a pressão de co-
brir palestras sobre temas que, na 
maioria, não entendíamos, para um 
público especialista no assunto; e 
em alguns casos, expostas em um 
idioma que não dominamos. Além 
disso, tivemos a experiência de 
trabalhar com deadlines bastante 
‘apertados’, muito próximos a reali-
dade do mercado de trabalho”.

Alunos  
do projeto  
ProEx 
participam  
da cerimónia 
de abertura  
da SET Expo 
2015 em São 
Paulo
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Reunião de Pauta da equipe ProEx/Revista da SET antes do começo de uns dos cinco 
dias de intensa cobertura
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Experiências
A cobertura e a experiência de par-

ticipar do projeto SET/UNESP, pode 
ser fulcral na vida destes jovens jor-
nalistas. Júlia afirma que “ter a função 
de documentar painéis que contavam 
com grandes nomes da televisão como 
Raimundo Lima (TV Globo) e Jovino 
Pereira (MiniCom) foi inicialmente as-
sustador. Será que eu seria capaz de 
falar sobre assuntos que eu era leiga 
para pessoas que trabalhavam anos 
com isso e que viviam tais assuntos 
diariamente? Acredito que ao fim do 
Congresso superei minhas expectati-
vas e também acredito que atendi às 
demandas propostas pela SET. Atrela-
da a responsabilidade com a SET, os 
painelistas e os congressistas, tam-
bém vinha a responsabilidade com a 
UNESP, que possibilita minha formação 
e financiou minha ida até o Congresso. 
Ser uma das integrantes de um projeto 
com grande potencial de visibilidade 
para a universidade traz a consciência 
do trabalho que estava exercendo”. 
Jessica concorda e acrescenta:” Es-

tar em um lugar com pessoas que 
possuem extrema importância para o 
mundo da tecnologia em televisão e 
rádio, na comunicação e até no Mi-
nistério das Comunicações, deixou-
me um pouco assustada no começo, 
não sabia como agir, não sabia o que 
deveria falar ou não, quem eu pode-
ria entrevistar ou não, até qual roupa 

vestir foi um dilema para tal evento. 
Mas com a ajuda de todos (não ape-
nas dos meus companheiros de co-
bertura, mas também daqueles com 
quem fizemos amizade na sala de 
imprensa e ao longo do congresso), 
e principalmente do editor chefe, Fer-
nando Moura, e do nosso professor, 
Francisco Machado Filho, passar por 
essa experiência captando só coisas 
construtivas foi mais fácil. Na univer-
sidade, por mais que nos esforcemos 
ao máximo e façamos parte de vários 
e diferentes projetos de extensão, 
uma oportunidade dessas não é ofe-
recida com frequência, na realidade, 
quase nem é oferecida, por isso, ter 
a oportunidade de cobrir o congres-
so foi algo além das expectativas e 
até além da nossa realidade”.
Para Nathane a experiência fan-

tástica. “Foi inestimável ser tratada 
como profissional de imprensa e po-

der exercer o fazer jornalístico como 
tal, ainda mais estando apenas no  
3º termo da graduação. E mesmo que, 
em alguns momentos, a pressão tenha 
sido assustadora, tínhamos o suporte 
e a orientação do editor Fernando e do 
professor Francisco, o que tornou a ex-
periência, no geral, bastante positiva”.
O Issac Toledo, vai além e afirma 

que o que mais o marcou durante o 
Congresso foi “o fato de ser tratado 
como verdadeiro jornalista. Todos os 
representantes da SET sabiam que 
eu e as minhas colegas estávamos 
no segundo ano do curso de jorna-
lismo, mas sempre nos trataram de 
igual para igual, como adultos, como 
jornalistas profissionais. Claro, que a 
cobrança e a fiscalização foi intensa 
para fazer o melhor trabalho possí-
vel, como qualquer outro profissio-
nal que ali estava. Isso foi importan-
te para sair da “zona de conforto”, 
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Julia Gonçalves e Antonio Araujo 
redirigem a reportagem de uma das 
62 sessões do Congresso SET 2015 
publicadas no blogue da Revista da SET 
(www.revistadaset.com)

Gabriel Cortez, entrevista a Keith Pelletier, diretor general de Dielectric no estande 
da IF Telecom durante a última SET Expo 2015 realizada em São Paulo
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aprimorar o texto em um curto es-
paço de tempo, aprender a lidar e 
trabalhar com pessoas desconhe-
cidas, e que têm valores diferentes 
dos meus. Além de saber controlar a 
pressão demasiada em mim mesmo”.

Balanço
O balanço dos alunos é positivo.  

A júlia afirma que a experiência pos-
sibilitou que passasse por situações 
que  “sequer sonhava experienciar 
durante minha formação. Posso di-
zer que os conhecimentos adqui-
ridos me situaram mais próxima e 
mais preparada para o mercado de 
trabalho e claro, melhoraram infinita-
mente meus textos jornalísticos, em 
questões de rapidez, objetividade e 
clareza. Passar horas para escrever 
2000 caracteres era algo impensável 
durante a cobertura do Congresso e 
hoje, é algo impensável para mim.  
O ambiente de trabalho era muito 
profissional e era possível senti-lo à 
flor da pele. Trabalhei ao lado de jor-
nalistas experientes e consegui mui-
tas dicas com eles também”. 
Para a jovem estudante, a cobertu-

ra trouxe momentos importantes, e 
experiências ricas. “Não posso dei-
xar de citar a possibilidade que tive 
de entrevistar os representantes do 
Pavilhão Japão, dentre eles um dos 
diretores da NHK, emissora públi-
ca japonesa que desenvolveu o 8K.  
A oportunidade surgiu repentinamen-
te e acabou sendo uma das mais 

enriquecedoras do Congresso. Fora 
todo o crescimento pessoal e apri-
moramento técnico do papel de re-
pórter, também pude entender muito 
melhor temas como a migração do 
AM para o FM, o switch-off, que foi 
muito debatido, armazenamento em 
nuvem e tecnologias 4K e 8K”.
O balanço da Jéssica Dourado, é po-

sitivo. Para ela, “entre tantos aprendi-
zados, um dos maiores foi a maneira 
de me comportar. Foi a primeira vez 
que tive tanta responsabilidade em 
um grande evento, isso exigiu um 
comportamento um pouco mais for-
mal e sério, coisa que até então não 
era muito meu perfil. Pensei que isso 
seria um empecilho na realização do 
meu trabalho, mas consegui adequar-
me e achar os momentos certos para 
conversas descontraídas com as pes-
soas certas. Tenho certeza que essa 
lição também vou levar para a vida”.
Ela ainda disse que “fora todo o 

conhecimento profissional jornalís-
tico que adquiri, também captei um 
considerável conhecimento técnico. 
Antes de começar a escrever para a 
Revista da SET no projeto de exten-
são, não me interessava em saber 
sobre essa área de tecnologia, enge-
nharia da televisão e esses assuntos 
mais técnicos. O congresso me fez 
entender a importância que esses as-
suntos possuem e me trouxeram um 
conhecimento que não conseguiria 
em lugar nenhum. Hoje em dia, vejo 
algum post sobre 4K, migração de 

AM para FM, novos modelos de TVs, 
e tenho curiosidade em saber o que 
está sendo falado ou apresentado”
O Issac Toledo é mais singelo, 

como nas suas matérias. “Obtive 
um aprendizado relevante durante o 
Congresso, não só para minha carrei-
ra, mas também para a vida. Em rela-
ção ao trabalho desempenhado, para 
uma primeira vez, considero que foi 
muito produtivo. De fato, sempre po-
demos melhorar e tenho certeza que 
o próximo Congresso será ainda mais 
proveitoso”.
Júlia, vai mais além e afirma que  

“a experiência não foi inteiramente 
um paraíso para mim. Fiquei cansada 
com o ritmo acelerado de palestras e 
aflita com os deadlines das matérias, 
mas acredito que esse lado “negativo” 
é justamente o que tornou a experi-
ência tão real. Se alguém me pergun-
tasse se valeu a pena e se eu gostaria 
de voltar no próximo ano, respondo 
sem hesitar que sim. O saldo positivo 
foi imensamente maior. De maneira 
sintética, posso definir o Congresso 
como uma experiência única que me 
incentivou ainda mais a seguir a car-
reira jornalística e que proporcionou a 
expansão do meu conhecimento”. n

* Matéria produzida pelos alunos Isaac 
Toledo, Jessica Dourado, Nathane Oliveira e 
Júlia Gonçalves do curso de Jornalismo da 
Unesp/Bauru como atividade do acordo de 

cooperação entre a Revista da SET e o Pro-
jeto de Extensão Tecnologia em Televisão 
sob orientação do prof. Dr. Francisco Ma-
chado Filho, e edição de Fernando Moura
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Os professores Francisco Machado Filho e Ana Silvia Lopes 
da UNESP conversam com André Barbosa Filho (EBC/SET) 
no �m da palestras promovida pela Revista da SET/ProEx 
no Congresso SET 2015

Fernando Moura, editor da Revista da SET entrevista Luis 
Pinevsky, (Orad/Avid) na sala de imprensa do SET Expo 2015
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por Fernando Moura, em Amsterdã

A edição 2015 do IBC, que se realiza em Amsterdã, mostrou mais um 
degrau na evolução de uma indústria que corre atrás da qualidade  
de imagem e da monetização dos conteúdos com a implantação  
de plataformas baseadas em redes IP e com o 4K HDR despontando 
como a tecnologia de cabeceira para 2016.

O
IBC2015, realizado entre os 
dias 10 e 15 de setembro 
de 2015 no RAI Amsterdam 
Conference, em Amsterdã, 

Holanda, teve mais de 55 mil visitan-
tes, recorde para o evento. Os 55.128 
visitantes chegados de dezenas de 
países de vários continentes mostra-
ram, mais uma vez, que é um evento 
tecnológico, mas também acadêmico 
e que atrai principalmente profissio-
nais da indústria provenientes da Eu-
ropa, Oriente Médio e Ásia. Porém, a 
presença brasileira cresce ano após 
ano.
O evento, dividido em conferência 

e exposição ocorrendo simultanea-
mente, debateu por cinco dias o fu-
turo da mídia eletrônica e a TV. As 
conferências contaram com mais de 
250 congressistas. A área de expo-

sição teve mais de 1800 expositores 
que deixaram claro aos visitantes 
que as empresas fornecedoras de 
equipamentos apontam para solu-
ções onde a qualidade de imagem é 
cada vez mais importante, por isso 
lançamentos de novas câmeras 4K, 
codecs para esta tecnologia, work-
flows wearables (adaptáveis) já se-
jam 4K, 8K ou HD, infraestruturas IP, 
e virtualização de estruturas tanto de 
contribuição como de distribuição e 
armazenamento, foram os principais 
destaques da maior feira de broad-
cast da Europa.
Na conferência, destaque para o fu-

turo da TV e as novas mídias. Na ses-
são de abertura da “IBC2015 Confe-
rence: The Future of Media in an Age 
of Disruption”, David Butorac, CEO 
da Orbit Showtime Network (OSN) 

no Oriente Médio, afirmou: “Temos 
que nos adaptar, temos de reconhe-
cer que o consumidor está agora no 
comando, mas o futuro é brilhante 
para os radiodifusores”. Na mes-
ma sessão, Fran Unsworth, diretor 
da BBC World Service, acrescentou:  
“O futuro é digital e precisamos ex-
pandi-lo, mas não à custa da televi-
são e do rádio”.
Por sua parte, Michael Crimp, CEO 

de IBC, afirmou no encerramento da 
conferência que hoje a indústria da 
mídia é radicalmente diferente do que 
era cinco anos atrás. “Passamos de 
uma indústria que era definida pela 
tecnologia para outra em que exigi-
mos o tempo todo novas funcionali-
dades de nossos fornecedores. Uma 
indústria em que os radiodifusores 
estão vendo o que os espectadores 

A primeira Unidade 
Móvel totalmente IP 
será brasileira

Mais de 55 mil visitantes à procura 
das principais novidades da indústria 
na capital holandesa
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querem e onde consumir,” o que trou-
xe mudanças “quase sísmicas para a 
indústria” em todos os níveis.
Dentro desse cenário, as soluções 

baseadas em estruturas IP ganham 
espaço a cada exposição e grande 
evento de broadcast que a reporta-
gem da Revista da SET participa. No 
IBC2015, mais uma vez foi perceptí-
vel que esta já não é uma tendência 
da indústria, senão uma constatação, 
já que nos corredores da exposição 
holandesa marcas das mais varia-
das origens, tamanhos e segmentos 
apostam em fornecer aos seus clien-
tes soluções que permitam migrar de 
estruturas SDI para IP. 

 
 
A reportagem inda-
gou alguns deles 
nos corredores da 
feira. Constatamos 
que os maiores di-
lemas a resolver no 
momento de realizar 

algum investimento são: Será que é 
o tempo certo? Será que é inevitável? 
Qual será o padrão? Apostamos ao 
SMPTE 2022? Esperamos que se de-
fina o padrão?
Entretanto, há empresas que já op-

taram pelo SMPTE 2022 e avançam 
com soluções completas baseadas 
em infraestruturas IP-Based. Esse é o 
caso da Sony que na sua coletiva de 
imprensa, mais uma vez deu desta-
que para o Brasil. Em 2013 a empre-
sa nipônica juntamente com a FIFA 
TV anunciaram, como noticiado pela 

Revista da SET na ocasião, que iriam 
realizar as primeiras transmissões ao 
vivo em 4K da história da televisão 
na Copa do Mundo Brasil 2014. Foi 
assim que a Globosat montou a pri-
meira unidade móvel em 4K da Amé-
rica Latina e, meses depois, realizou 
as transmissões de 3 jogos da Copa 
em 4K. Agora, em 2015, na coletiva 
da Sony Europa, ela e a TV Globo 
anunciaram a aquisição da primeira 
Unidade Móvel totalmente IP, e des-
tacaram, ainda, três novos produtos 
para produções 4K/IP: as unidades 
XVS-8000, BPU-4500 e PWS-4500.
Raymundo Barros, diretor de En-

genharia da TV Globo, afirmou na 
coletiva referida que a sua emissora 
adquiriu a primeira unidade móvel 
totalmente IP da indústria para tra-
balhar em ambiente UHD/4K. “Essa 
nova unidade móvel constituirá um 
componente chave nos planos de 
produção da TV Globo para os pró-
ximos grandes eventos esportivos 
que acontecerão no Brasil a partir de 
2016. A TV Globo sempre considerou 
a Sony como uma grande parceira, 
de modo que somá-la a este proje-
to estratégico nos dá a confiança de 
que sua implementação será bem su-
cedida. Além disso, a visão da Sony 
quanto à tecnologia de produção ao 
vivo em 4K sobre IP está muito bem 
alinhada com a nossa”, afirmou.

Uma das tecnologias 
mais recorrentes 
no IBC 2015 foi 
a demonstração 
do UHD/4K HDR. 
Na foto, uma 
demostração 
no estande da Cisco 
das diferenças  
da captação e exibição 
com e sem o recurso 
do High Dinamic  
Range (HDR)

Raymundo Barros, CTO da Globo, 
a�rmou que este é o primeiro passo 
da transformação do SDI para 
o IP-based na emissora
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No estande da Sony, destaque 
para as soluções IP tanto de captação, 
como contribuição e distribuição
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Katsunori Yamanouchi, VP de Sony 
Europa, explicou que a aquisição é 
parte de um acordo assinado pela 
sua empresa e a TV Globo “para de-
senvolver a primeira unidade móvel 
de transmissão exclusivamente pro-
jetada para transmitir em formato 4K 
sobre IP”. 
A UM/IP estará disponível a partir 

do próximo ano, “mas não temos 
data definida”, confirmou Luiz Padi-
lha, VP de Sony PSLA à Revista da 
SET no IBC. “Novamente a TV Globo 
nos escolhe para dar um salto tec-
nológico. Em 2014 avançamos com 

a primeira Unidade Móvel 4K para 
o Mundial, agora a Globo escolheu 
a Sony como sua sócia para a mi-
gração de seu sistema a um sistema 
baseado em IP”.
Em entrevista após a coletiva, 

Barros afirmou que esta aquisição 
acontece depois de a “TV Globo ter 
acabado um processo importante de 
reorganização da nossa estrutura de 
tecnologia unindo as antigas estru-
turas de TI corporativo e da enge-
nharia, criando uma única unidade 
de tecnologia, que é a única forma 
que a emissora entende que pode 

apoiar a TV Globo neste processo de 
transformação digital” que está ba-
seado, segundo o CTO de Globo, na 
conjunção do “cloud-based e IP-ba-
sed, por isso fizemos o anúncio aqui 
[Amsterdã] em conjunto com a Sony 
do nosso caminhão IP/4K, a primeira 
experiência deste tipo onde teremos 
uma estrutura totalmente IP-based 
para produção ao vivo de eventos”.
Barros disse que “este é o início 

da renovação das infraestruturas de 
produção da TV Globo que ainda são 
baseadas em estruturas HD-SDI. Este 
é o início de um grande desafio de 
renovação”, com destaque para a 
produção de conteúdo no Projac, no 
Rio de Janeiro.
Junto ao desenvolvimento de solu-

ções para a produção IP ao vivo, a 
Sony desenvolveu uma nova interfa-
ce de transmissão audiovisual deno-
minada Networked Media Interface, 
que, segundo os executivos da Sony 
consultados pela reportagem, trans-
formará todos os sinais de gravação 
ao vivo em IP, como áudio, vídeo, 
metadados, sinais sincronizados e 
de controle.
“Isso permitirá o intercâmbio de re-

cursos entre sistemas de produção, 
o que fará possível integrar sistemas 
baseados em arquivos e sistemas 
ao vivo em um único sistema. Deste 
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Sem dúvidas, o High Dinamic Range 
(HDR) foi o tema mais importante 
do IBC 2015. No estande da EBU, mais 
uma vez, como em 2014, destaque 
para soluções com esta tecnologia. 
Na foto uma demostração de 
distribuição “End2End - Live HDR”, 4K

Grande destaque da Sony Europa para a primeira Unidade Móvel totalmente IP 
do mundo, unidade que será construída para TV Globo do Brasil

Os drones chegaram para �car, tanto que no último
IBC desa�aram o clima da capital holandesa.  
O IBC Drone Zone foi uma das maiores sensações  
ao ar livre da exposição
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modo, não só aumentará a produti-
vidade, mas também produzirá uma 
significativa redução de custos para 
as emissoras, pois as mesmas já não 
terão que duplicar seus investimen-
tos para cada sistema de produção”, 
referiu Yamanouchi.
Como parte da Networked Media In-

terface, a Sony apresentou à SMPTE 
(Society of Motion Picture and Televi-
sion Engineers) um documento regis-
trado de declaração contendo a espe-
cificação técnica do codec de vídeo 
de baixa latência que foi desenvolvi-
do para a transmissão de 4K sobre 

IP a 10 Gpbs, e propôs os elementos 
tecnológicos necessários para realizar 
uma produção ao vivo sobre IP, que 
entrarão em vigência na definição do 
padrão SMPTE ST 2022.
Dos novos produtos da Sony expos-

tos nas instalações da RAI, destaque 
para o servidor AV PWS-4500 que 
admite tanto a interface Networked 
Media Interface (com um cartão op-
cional) como a interface convencio-
nal SDI. Inclui a nova função “Share 
Play” com conexão de rede de 10 G, o 
que permite monitorar e intercambiar 
arquivos entre servidores localizados 

lugares diferentes, por exemplo, en-
tre diferentes instalações ou móveis 
de exteriores. Também inclui alimen-
tação redundante e reprodução em 
câmera lenta de 8x em formato HD 
(opcional).
A Sony ainda destacou a câmera 

HDC-4300 4K/Super-slo-mo/HD, apre-
sentada na NAB 2015, mas agora já 
disponível para venda, e que foi uti-
lizada na final da UEFA Champions 
League que se realizou no Olympias-
tadion, em Berlim no sábado, 6 de 
Junho de 2015, durante a transmis-
são 4K do evento. n
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Pavilhão Brasileiro em Amsterdã

Pelo quarto ano consecutivo o Brasil esteve represen-
tado no Pavilhão Brasileiro, na edição 2015 do IBC com 
a participação de 7 empresas, duas a mais que na edi-
ção de 2014, mostrando o interesse que o empresariado 
brasileiro tem neste tipo de evento.

Na visita ao pavilhão, a Revista da SET notou ânimo das 
empresas expositoras, que basicamente procuram na par-
ticipação a internacionalização da marca mediante novos 
canais de distribuição e venda direta a possíveis clientes. 

As empresas expositoras foram: EiTV, Biquad, Media 
Portal, Playlist, TSDA, TQTVD e Opic Telecom. O estande 
desse ano foi um pouco maior que de 2014 (60m2 para 
72m2) e “sua localização foi bem melhor, �camos ao lado 
de grandes empresas de broadcast e dos pavilhões in-
ternacionais”, disse Daniela Saccardo, gerente do PS Ele-

troeletrônicos Brasil, “o pavilhão teve muito mais visita-
ção esse ano do que nos últimos 3 anos de exposição”.

Daniela disse à reportagem da Revista da SET, na capi-
tal holandesa, que devido à nova localização do estan-
de foram realizados cerca de 200 contatos provenientes 
de países tão diferentes como: Alemanha, Argentina, 
Austrália, Chile, China, Croácia, França, Estados Unidos, 
Espanha, Holanda, Índia, Inglaterra, Japão, Cazaquistão, 
Polônia, Portugal, Rússia, Tailândia, Taiwan e Turquia.

Para ela, a feira é uma excelente oportunidade para 
as empresas expandirem seus negócios para países da 
Europa, Ásia e África. “Com a quarta participação con-
secutiva do pavilhão, estamos conseguindo aumentar 
a divulgação da tecnologia brasileira de broadcast para 
países que não conseguimos atingir durante a Fei-
ra NAB Show, nosso principal evento, onde reunimos  
20 empresas brasileiras expositoras. Buscaremos manter 
a participação do pavilhão brasileiro nos próximos anos 
da feira com o apoio dos parceiros: Fórum SBTVD, SET e 
da Apex-Brasil”.

Ainda que durante o evento não tenham sido fechados 
negócios, “oportunidade de novos distribuidores em pa-
íses europeus surgiram para algumas das nossas empre-
sas, o que nos deixa muito satisfeitos”, agregou já que, 
segundo previsões de Daniela e dos empresários brasi-
leiros presentes em Amsterdã, “estima-se que nos pró-
ximos 12 meses sejam fechados negócios na ordem de 
US$ 2,15 milhões”.

A visão dos brasileiros
A MediaPortal participou pela primeira vez no Pavi-

lhão Brasileiro em Amsterdã, e o fez com saldo positivo, 
a�rmou Fábio Tzusuki, seu diretor. Para ele o mais im-
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modo, não só aumentará a produti-
vidade, mas também produzirá uma 
significativa redução de custos para 
as emissoras, pois as mesmas já não 
terão que duplicar seus investimen-
tos para cada sistema de produção”, 
referiu Yamanouchi.
Como parte da Networked Media In-

terface, a Sony apresentou à SMPTE 
(Society of Motion Picture and Televi-
sion Engineers) um documento regis-
trado de declaração contendo a espe-
cificação técnica do codec de vídeo 
de baixa latência que foi desenvolvi-
do para a transmissão de 4K sobre 

IP a 10 Gpbs, e propôs os elementos 
tecnológicos necessários para realizar 
uma produção ao vivo sobre IP, que 
entrarão em vigência na definição do 
padrão SMPTE ST 2022.
Dos novos produtos da Sony expos-

tos nas instalações da RAI, destaque 
para o servidor AV PWS-4500 que 
admite tanto a interface Networked 
Media Interface (com um cartão op-
cional) como a interface convencio-
nal SDI. Inclui a nova função “Share 
Play” com conexão de rede de 10 G, o 
que permite monitorar e intercambiar 
arquivos entre servidores localizados 

lugares diferentes, por exemplo, en-
tre diferentes instalações ou móveis 
de exteriores. Também inclui alimen-
tação redundante e reprodução em 
câmera lenta de 8x em formato HD 
(opcional).
A Sony ainda destacou a câmera 

HDC-4300 4K/Super-slo-mo/HD, apre-
sentada na NAB 2015, mas agora já 
disponível para venda, e que foi uti-
lizada na final da UEFA Champions 
League que se realizou no Olympias-
tadion, em Berlim no sábado, 6 de 
Junho de 2015, durante a transmis-
são 4K do evento. n
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Pavilhão Brasileiro em Amsterdã

Pelo quarto ano consecutivo o Brasil esteve represen-
tado no Pavilhão Brasileiro, na edição 2015 do IBC com 
a participação de 7 empresas, duas a mais que na edi-
ção de 2014, mostrando o interesse que o empresariado 
brasileiro tem neste tipo de evento.

Na visita ao pavilhão, a Revista da SET notou ânimo das 
empresas expositoras, que basicamente procuram na par-
ticipação a internacionalização da marca mediante novos 
canais de distribuição e venda direta a possíveis clientes. 

As empresas expositoras foram: EiTV, Biquad, Media 
Portal, Playlist, TSDA, TQTVD e Opic Telecom. O estande 
desse ano foi um pouco maior que de 2014 (60m2 para 
72m2) e “sua localização foi bem melhor, �camos ao lado 
de grandes empresas de broadcast e dos pavilhões in-
ternacionais”, disse Daniela Saccardo, gerente do PS Ele-

troeletrônicos Brasil, “o pavilhão teve muito mais visita-
ção esse ano do que nos últimos 3 anos de exposição”.

Daniela disse à reportagem da Revista da SET, na capi-
tal holandesa, que devido à nova localização do estan-
de foram realizados cerca de 200 contatos provenientes 
de países tão diferentes como: Alemanha, Argentina, 
Austrália, Chile, China, Croácia, França, Estados Unidos, 
Espanha, Holanda, Índia, Inglaterra, Japão, Cazaquistão, 
Polônia, Portugal, Rússia, Tailândia, Taiwan e Turquia.

Para ela, a feira é uma excelente oportunidade para 
as empresas expandirem seus negócios para países da 
Europa, Ásia e África. “Com a quarta participação con-
secutiva do pavilhão, estamos conseguindo aumentar 
a divulgação da tecnologia brasileira de broadcast para 
países que não conseguimos atingir durante a Fei-
ra NAB Show, nosso principal evento, onde reunimos  
20 empresas brasileiras expositoras. Buscaremos manter 
a participação do pavilhão brasileiro nos próximos anos 
da feira com o apoio dos parceiros: Fórum SBTVD, SET e 
da Apex-Brasil”.

Ainda que durante o evento não tenham sido fechados 
negócios, “oportunidade de novos distribuidores em pa-
íses europeus surgiram para algumas das nossas empre-
sas, o que nos deixa muito satisfeitos”, agregou já que, 
segundo previsões de Daniela e dos empresários brasi-
leiros presentes em Amsterdã, “estima-se que nos pró-
ximos 12 meses sejam fechados negócios na ordem de 
US$ 2,15 milhões”.

A visão dos brasileiros
A MediaPortal participou pela primeira vez no Pavi-

lhão Brasileiro em Amsterdã, e o fez com saldo positivo, 
a�rmou Fábio Tzusuki, seu diretor. Para ele o mais im-
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portante nesta etapa da empresa é “desenvolver novas 
parcerias para desta forma internacionalizar os produtos 
da empresa”.

Tzusuki disse à Revista da SET que durante os dias do 
evento passaram pelo estande pro�ssionais e executivos 
de diversos países, mas é um trabalho difícil. “Equipamen-
tos como os nossos (MAM) há muitos, mas para fazer um 
bom produto no país precisamos trabalhar com recursos 
escassos, por isso do nosso servidor aproveitamos o má-
ximo que ele pode dar, as funções que eles têm são utili-
zadas ao máximo. Nosso diferencial é que a nossa solução 
faz algo mais do que armazenar, ela faz gestão de recursos. 
Se considerarmos que agora tudo está indo para nuvem, 
podemos dizer que nela existem recursos abundantes. 
Então, estamos aproximando nossa gestão de recursos 
escassos com gestão de recursos abundantes, sendo que 
esta combinação pode ajudar os clientes a ter soluções de 
acordo com as suas necessidades por baixos preços”.

André Salvador, diretor da Biquad, a�rmou no estande 
na marca que o principal objetivo da empresa é “a ex-
pansão do mercado, projetando nossa marca a partir de 
novos distribuidores internacionais”.

O empresário de Santa Rita do Sapucaí (MG) a�rmou 
à Revista da SET, em Amsterdã, que a sua empresa pos-
sui “uma tecnologia digital de processamento de áudio 
muito interessante e por um preço muito competitivo, 
que nos faz ter uma expectativa de internacionaliza-
ção importante. O resultado da feira é muito positivo, 
se bem é uma avaliação primária que tem como ob-
jetivo continuar participando do IBC, e não só, fazer 
um trabalho de contatar os clientes que nos conhe-
ceram aqui, enviar as informações solicitadas, e se re-
quisitarem amostras, as enviaremos para que avaliem 
e aprovem os nossos produtos. Nossa intenção é dar 
continuidade a este trabalho para colocar o nome da 
empresa mundo afora”.

Marcello Costa Junior, gerente de TI na Playlist Softwa-
re SolutionS, foi mais adiante no seu comentário. Ele 
disse à reportagem que o principal objetivo da empresa 
é “realizar um estudo do mercado europeu e dessa for-
ma trabalhar para atingir o mercado local de cada país. 
Não pensamos grande, pensamos atingir alguns clien-
tes e distribuidores locais. Antes de vir aqui �zemos um 
trabalho de contato, e estamos muito contentes com a 
recepção dos clientes e dos canais de distribuição que 
nos visitaram”.

David Brito, CTO da TQTVD e coordenador do Módulo 
de Mercado do Fórum SBTVD, se mostrou satisfeito com 
uma nova participação da sua empresa no IBC. “Para nós 
é muito importante estar aqui. IBC serve para trazer as 
ofertas do mercado brasileiro e do sistema ISDB-T para a 
Europa visando Ásia e o norte de África”.

“Nossa participação aqui também tem a ver com ter 
maior proximidade com os fabricantes de equipamen-
tos, já seja set-top boxes, conversores ou inclusive nos 
televisores que queiram explorar o mercado ISDB. Al-
guns agora já enxergam e demandam algumas soluções 
ISDB-T, mais associadas com OTT (Over-the-Top), uma 
opção que podemos oferecer”, comentou.

Desta forma, a�rma Britto, a diversi�cação de produ-
tos e mercados é necessária, mas faz parte da matriz 
da empresa. “No nosso caso ainda temos um discurso 
broadcast, mas pensando no broadband. Desde 2009 
quando apresentamos a nossa solução pela primeira 
vez, e sem haver uma razão para existir uma diferen-
ciação entre broadcast e broadband, uma vez que o 
mesmo conteúdo broadcast pode ser distribuído via 
IP, pensamos nas duas possibilidades. Pensamos que o 
que se discute é o modelo de negócio, e temos claro 
que quem não incorporar a longo prazo a distribuição 
de mídias via IP no seu modelo de negócio estará se 
suicidando”. n

O pavilhão brasileiro no IBC teve visitantes de países tão 
diferentes como: Alemanha, Argentina, Austrália, Chile, 
China, Croácia, França, Estados Unidos, Espanha, Holanda, 
Índia, Inglaterra, Japão, Cazaquistão, Polônia, Portugal, 
Rússia, Tailândia, Taiwan e Turquia

Sete (7) empresas brasileiras cruzaram o mar rumo 
à capital holandesa com o objetivo de internacionalizar 
suas marcas
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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

K sensor com 12 páradas de gama dinâmica 4444
Gravação ProRes
Leve e ergonômico
Conectividade Aberta
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A evolução dos sistemas 
de gestão de acervos 
digitais

por Fabio Tsuzuki e José Olairson Valentim

Nesta edição  
da Revista da SET  
avançamos  
com a segunda parte  
do artigo que analisa  
os sistemas de gestão  
de acervos digitais.  
Na edição anterior  
foram analisados 
a infraestrutura e os 
formatos de arquivos 
que podem ser  
utilizados nos sistemas 
MAM

O
arquivamento de conteúdo na nuvem é outra 
opção que o radiodifusor pode ter na hora de 
decidir onde guardará os seus arquivos digi-
tais. A Amazon é a empresa líder de mercado 

em tecnologia de nuvem. Para armazenar 1.000hs de 
conteúdo (21,97TB), com possibilidade de acesso ime-
diato usando Amazon S3, deve ser cobrado um valor de 
US$ 664,94 por mês. 
A própria Amazon oferece outra categoria de arquiva-

mento – Amazon Glacier – onde existe um tempo mí-
nimo de 4 horas para recuperar um dado conteúdo, 
neste caso o custo para armazenar 1.000hs de conteúdo 
(21,97TB) deve ser US$ 225,28 por mês. 
É importante observar que salvar um arquivo no Ama-

zon S3 bem como no Amazon Glacier corresponde a 
realizar 3 cópias do mesmo arquivo em diferentes lo-
cais físicos. Não é simples fazer um comparativo com o 
custo estimado em termos de mídias, pois neste caso o 

custo engloba alguns aspectos operacionais referentes 
ao suporte e manutenção da infra-estrutura de armaze-
namento.
Fazer uma análise da nuvem apenas pelo custo de 

armazenamento é bastante superficial, uma vez que os 
principais recursos que a nuvem disponibiliza são: po-
der de processamento, banda para transferência de ar-
quivos e capacidade de armazenamento. Esses recursos 
são disponibilizados de maneira que eles nunca faltam, 
existe uma abundância de recursos para serem explo-
rados.
Aplicações que exploram bem essa fartura de recur-

sos são categorizadas como aplicações com elasticida-
de, são aplicações que tem capacidade de requisitar 
novos recursos computacionais conforme a carga ope-
racional.
Essa carga precisa ser gerenciada por uma fila. O con-

ceito de gestão por fila é comum para ambas implemen-
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Novo SES-10 na 67° Oeste

Cobertura de alta potência em
banda Ku para as Américas

Agendado para a segunda metade de 2016, o novo satélite SES-10 substituirá 
os atuais AMC-3 e AMC-4, além de proporcionar aumento de capacidade sobre 
a América Latina. O SES-10 foi desenhado para suportar diversas aplicações 
e terá cobertura privilegiada na América do Sul, Brasil, México, 
América Central e Caribe.

Saiba mais: www.ses.com



tações, implementação on-premises e implementação 
na nuvem. Existe uma grande diferença em como essa 
fila é tratada. Em data-center dedicado, on-premises, a 
quantidade de recursos computacionais é limitada de 
forma que o processamento da fila deve ser tal que 
opere dentro dos limites de carga. Na nuvem não existe 
esse limite e assim a aplicação pode requisitar novos 
recursos sempre que houver um aumento na carga de 
trabalho.
Outra diferença fundamental é o fato do sistema em 

nuvem ter processos alternativos para recuperação de 
falhas. Muitas falhas são internas ao sistema e assim 
todas essas falhas internas devem ser automaticamente 
corrigidas. Se simularmos a queda de um equipamento 
físico, então um conjunto de serviços fica inoperante, 
isso significa uma diminuição no poder computacional 
e o sistema gestor da nuvem detecta essa diminuição 
com uma falta de fluidez na fila, automaticamente le-
vanta novos serviços que substituem os serviços que 
foram derrubados.
É fácil entender que o conceito de elasticidade está 

relacionado com o conceito de alta disponibilidade, e 
não são equivalentes entre si sendo que a elasticidade 
é bem mais abrangente do que a alta disponibilidade.
Nas tabelas de aquisição das mídias o custo é referen-

te apenas à aquisição das mídias, não foi contabilizado 
o custo para salvar o arquivo nessas mídias nem o cus-
to total de operação, que pode incluir exaustivas migra-
ções de dados. Enfim, existe um custo operacional que 
deve englobar a operação efetiva, e ainda o custo para 
montar toda a infraestrutura que permite manipular as 
mídias para arquivamento permanente de conteúdo. 
Essa infraestrutura é composta por servidores, storages 
e sistemas robotizados. Ainda existe o custo para man-
ter essa infraestrutura atualizada e operacional. Após 

contabilizar todos estes custos será possível avaliar os 
custos de arquivamento em nuvem.
A simples comparação dos valores apresentados nes-

te tópico sobre arquivamento em nuvem com as tabe-
las que apresentam o custo para aquisição de mídias 
para arquivamento digital pode induzir a interpretações 
superficiais. Para obter conclusões mais efetivas é ne-
cessário elaborar uma análise dos custos de aquisição, 
operação e manutenção de um sistema on-premises, 
onde as mídias são utilizadas. 
Os custos referentes à nuvem apresentados neste tó-

pico, abrangem apenas o armazenamento em storage, 
é uma primeira referência. Para uma comparação mais 
efetiva também deve ser levado em consideração o cus-
to da Amazon referente aos outros componentes: tráfe-
go e poder de processamento.
As novas tecnologias desenvolvidas para possibilitar a 

exploração de grandes infra-estruturas de data-centers 
no modelo de nuvem têm-se mostrado mais abrangen-
tes, flexíveis e alinhadas com negócios que exigem uma 
operação contínua, e os sistemas de broadcast são os 
melhores exemplos destes sistemas de operação con-
tínua.
É observada uma dificuldade na assimilação destas 

novas tecnologias na esfera administrativa, pois os sis-
temas de nuvem são modelados de forma que o custo 
seja proporcional ao uso: quanto maior o uso mais se 
paga, quanto menor o uso menos se paga. Este modelo 
exige uma maior governança dos recursos utilizados: 
“Porque foi usado mais do que o estimado?” ou “Porque 
foi usado menos que o estimado?”. Esta são perguntas 
que precisam ser respondidas rapidamente, e por falta 
de governança as perguntas ficam sem resposta. 
Na ausência de uma boa governança a contratação 

dos serviços de nuvem é feita em valores pré-fixados o 
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Reconhecimento e legendagem automática 
de voz em tempo real, para transmissão broadcast 
e vídeo online, com extenso vocabulário e e vídeo online, com extenso vocabulário e e vídeo online, com extenso vocabulário e 
independente do tipo de locução.independente do tipo de locução.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.

O QUE É O 
AUDIMUS 
MEDIA?

AUDIMUS
MEDIA
LIVE SPEECH RECOGNITION 
AND TEXT TRANSCRIPTION

www.voiceinteraction.com.br

CLOSED CAPTIONING 
LEGENDAGEM AUTOMÁTICA

CAPTURE CAPTIONINGPROCESSING
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que, de certa forma, limita a exploração das caracterís-
ticas da elasticidade da nuvem. Um exemplo simples de 
como essa limitação pode ser prejudicial é justamente 
quando o portal de vendas da empresa é baseado na 
tecnologia de nuvem, mas contratado no modelo enges-
sado de valores pré-fixados. 
Por alguma circunstância um dos itens vendidos pelo 

Portal se torna um hit de vendas e então sem poder 
aproveitar a elasticidade da nuvem, a tecnologia é usada 
para frear o processo de vendas. Um fato realmente pre-
judicial ao negócio. A verdade é que não apenas o portal 
precisa ter elasticidade, mas todos os departamentos: 
a produção, a logística, e inclusive a administração. So-
mente assim a administração será capaz de assimilar esta 
nova cultura de elasticidade nos negócios.

Virtualização de servidores e storages virtualizados
Os conceitos relacionados com virtualização estão se 

consolidando com o surgimento de servidores cada vez 

mais potentes. Esses servidores são resultados de um 
grande avanço no desenvolvimento de servidores base-
ados em CPUs cada vez mais poderosas. 
Estes conceitos de virtualização e de computação em 

nuvem são bastante relacionados e está fortalecendo 
a fabricação de servidores cada vez mais poderosos. 
Nesses servidores é possível criar uma grande quantida-
de de servidores virtuais e distribuir a carga sobre um 
pequeno conjunto de servidores físicos muito podero-
sos. O dimensionamento da carga é uma tarefa bastante 
complexa e tipicamente é resultado de muita experiên-
cia. Uma regra importante nesse processo de dimensio-
namento de carga consiste em ter um poder computa-
cional suficiente para atender toda carga mesmo que 
um servidor venha a apresentar problemas. Aplicando 
esta regra é possível criar uma alta disponibilidade sem 
a necessidade de replicar completamente todos os ser-
vidores.

Essa disponibilidade pode ser melhorada consideran-
do, por exemplo, um poder computacional suficiente 
para atender toda carga mesmo que dois servidores 
apresentem problemas. 
Um servidor pode falhar em algum momento, mas ao 

considerar um Datacenter com milhares de servidores, 
aumenta a probabilidade de ocorrerem falhas ao longo 
de um dia. Nessa escala de milhares de servidores está 
surgindo uma nova IT, hoje designada por web-scale 
IT.
Neste universo, web-scale, os servidores e os stora-

ges são efetivamente componentes de software com 
uma inteligência capaz de corrigir falhas sem que seja 
necessária uma intervenção humana. Os sistemas se 
auto corrigem. Os sistemas web-scale precisam ser 
independentes de características específicas de com-
ponentes físicos e assim possibilitam um crescimento 
gradual e sem a necessidade de um upgrade de toda 
infra-estrutura física.

Gartner apresentou o termo web-scale em 2013 e se-
gundo as pesquisas conduzidas recentemente, foi pre-
visto que, por volta de 2017, a infra-estrutura web-scale 
será utilizada pela maioria das grandes empresas mul-
tinacionais. 
Neste novo universo as aplicações deixam de ser iso-

ladas e operam de forma completamente integrada de-
monstrando uma superconectividade que pode ser tra-
duzida como uma grande facilidade para troca de dados 
e arquivos entre as diferentes aplicações estabelecendo 
uma ecologia entre sistemas.
Uma demonstração interessante desta superconectivi-

dade pode ser observada ao comprar um novo celular. 
Basta configurar a sua conta de e-mail que todos dados 
do celular antigo ficam sincronizados com o celular novo.
Esta facilidade de troca de informações e arquivos nes-

ses ambientes web-scale será extremamente explorado 
pelos sistemas de MAM, pois a troca de arquivos entre 
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diferentes empresas é um dos grandes problemas que 
precisa ser solucionado.

Transporte de arquivos
O transporte de conteúdo é um problema bastante co-

mum na indústria de broadcast, pois os arquivos preci-
sam se trafegados com agilidade e garantia de entrega. 
É possível observar diferentes soluções para resolver 
este problema. Algumas soluções transportam o conte-
údo em banda base através de uma rede satelital e ou-
tras soluções são baseadas em redes IPs. A distribuição 
de vídeos em redes IPs está alterando o perfil de uso 
das mesmas.
No caso de transporte de arquivos de vídeos em redes 

IPs existem alguns casos particulares:
* Transporte ponto a ponto;
*  Distribuição de conteúdo ao vivo em tempo real para 

uma grande audiência;
*  Distribuição de conteúdo sob demanda para uma 

grande audiência. 
Retomando as etapas de trabalho para elaboração do 

conteúdo: captação, edição, exibição e arquivamento. 
Veja que o transporte ponto a pronto é um problema 
da etapa de captação e da exibição, fase prévia da exi-
bição.
A integração da etapa de exibição com CDN para dis-

tribuição de conteúdo ao vivo em tempo real para uma 
grande audiência é uma combinação perfeita. 
Finalmente distribuir um acervo sob demanda para 

uma grande audiência é outra combinação perfeita. Um 
sistema de MAM mais abrangente capaz de integrar to-
das as etapas de trabalho, está diretamente e indireta-
mente relacionado com todas diferentes maneiras de 
transportar arquivos em redes IPs.
Existem redes de distribuição de conteúdo muito efi-

cientes, são as Content Delivery Network (CDN) ou Con-
tent Distribution Network. A CDN é uma vasta rede de 
servidores distribuídos em vários datacenters integra-
dos pela internet. Ela facilita a distribuição de conteúdo 

na internet e otimiza o tráfego de conteúdo distribuindo 
o mesmo nessa vasta rede de servidores.
O transporte do arquivo é uma parte de um trabalho 

mais amplo que é a distribuição de conteúdo. Uma vez 
apresentado esse aspecto técnico do transporte é pos-
sível abordar outros aspectos relacionados com a fina-
lidade desse transporte. É um novo enfoque e justifica 
a necessidade desse transporte: por exemplo, distri-
buir em redes sociais, publicar no portal da empresa, 
publicar em um acervo de aulas, publicar em um siste-
ma de internet TV etc. Trata-se da distribuição em no-
vas mídias e novas maneiras de apresentar o conteúdo 
e tornar a experiência mais interessante e atrativa atra-
vés do uso de novos recursos tais como interatividade.  
Este assunto está em constante evolução acompa-
nhando os novos comportamentos relacionados com 
o consumo de conteúdo principalmente pela audiência 
jovem.
Os sistemas de MAM têm uma vocação natural para 

integrar com todas as técnicas de transporte, mas caso 
esta integração seja feita integrada com a efetiva dis-
tribuição desse conteúdo, não importando qual seja a 
finalidade, então o ganho operacional será bastante ele-
vado, pois o conteúdo rapidamente sai da linha de pro-
dução e é entregue para ser distribuído e consumido.

Finalidade dos sistemas de MAM
Os sistemas de MAM têm uma primeira finalidade de 

integrar processos e permitir uma melhor gestão tanto 
dos processos, como dos conteúdos e ainda da própria 
infra-estrutura. Realmente são muitos aspectos envol-
vidos.
Indiretamente estão relacionados com processos de 

preservação de acervos. A preservação é resultado de 
uma melhor gestão. Uma melhor gestão consiste em 
requisitar um acesso à mídia física apenas quando real-
mente for necessário.
Muitas empresas estão digitalizando o seu acervo fí-

sico de conteúdos: slides, películas, livros raros, ilus-
trações etc. e disponibilizando um acesso eletrônico 
a este acervo. Obras que somente seriam acessadas 
por pesquisadores podem ser acessadas por um pú-
blico muito mais amplo e diverso. Ingestando esses 
arquivos digitalizados em sistemas de MAM, permite 
uma boa gestão do acervo no formato digital e garan-
te um acesso ainda mais restrito para o original físico. 
Os sistemas de MAM apoiam os trabalhos de arquiva-
mento e formação de um grande acervo de conteúdo. 
Normalmente o acervo é utilizado dentro da própria cor-
poração, pois na etapa de edição é interessante resga-
tar um conteúdo antigo, já arquivado, para contextuali-
zar um conteúdo novo que está sendo produzido.
Existe um movimento para preservação de acervos cul-

turais e a melhor maneira de preservar é estabelecer 
uma finalidade. Dentre as finalidades, a mais espetacu-
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lar, é a integração dos acervos com fins educacionais.  
É um slogan: Preservar para educar!
A própria educação está passando por uma revolução 

e os métodos tradicionais já não são capazes de educar 
a grande diversidade de público que existe hoje. O ensi-
no à distância, o uso de vídeos e outras tecnologias são 
cada vez mais aplicados e aprimorados. A integração 
de um sistema de MAM em processos da indústria da 
educação vai ocorrer.
A questão do transporte do conteúdo está intrinseca-

mente relacionada com este perfil de uso da indústria 
da educação distribuir conteúdo para um público es-
tudantil. Essa distribuição pode ocorrer nas diferentes 
modalidades: ao vivo ou sob demanda.
Se os processos de distribuição estiverem modelados 

e permitirem uma gestão será muito natural integrar 
essa gestão com sistemas de MAM diretamente ou indi-
retamente através de um sistema que controle a distri-
buição de conteúdo, que em tese são os sistemas que 
gerenciam a grade curricular.

Técnicas de documentação
Após a apresentação sobre vários aspectos dos sis-

temas de MAM é ainda tem a etapa de arquivamento.  
O simples arquivamento do conteúdo não garante a sua 
recuperação. É necessário qualificar, catalogar e indexar 
esse conteúdo para facilitar a sua recuperação. Trata-se 
da elaboração de uma documentação mínima que deve 
estar associada com o item gerenciado.
Os trabalhos de documentação são executados por 

bibliotecários. Para pequenos acervos basta uma ficha 
com um conjunto de campos que descrevem sucinta-
mente o conteúdo. Os campos podem ser de vários ti-
pos: caixas para texto livre, caixas de seleção, campos 
de datas, campos de duração, etc.

Esses campos correspondem aos metadados do item 
gerenciado. Para sistemas com foco nas etapas de pro-
dução e exibição observa-se um conjunto relevante de 
metadados para gerenciar essas atividades: quando o 
material bruto chegou, quando iniciou a edição, quando 
finalizou a edição, quando foi exibido, quantas vezes 
foram exibidas, etc. Esses metadados não descrevem  
o conteúdo do arquivo, mas apoiam o processo de ges-
tão.
Os dados que descrevem o conteúdo são metadados 

descritivos, tipicamente tem os nomes dos repórteres, 
cinegrafistas, entrevistados etc.
As caixas de seleção permitem uma rápida classificação 

do conteúdo segundo categorias. Essas categorias po-
dem representar gênero, núcleo de produção envolvido, 
equipamentos utilizados na captura do conteúdo, etc.  
O uso de caixas de seleção para nomes de pessoas, 
tais como cinegrafistas e repórteres, não é interessante, 
pois após muitos anos de operação o sistema pode 
estar com centenas senão milhares de nomes, e a sele-
ção de um nome em uma caixa de seleção é bastante 
vulnerável a erros. Permitir a livre digitação também é 
vulnerável a erros de digitação, realmente, erro de digi-
tação de nomes, é bastante comum. O uso de uma caixa 
de seleção permite um melhor controle, mas por outro 
lado dificulta muito a operação quando a lista de nomes 
é muito extensa.
A melhor solução consiste em um sistema com auto 

completar para nomes de pessoas. O operador inicia 
a digitação do nome e então os nomes aparecem para 
que o operador escolha o nome correto. Os sistemas 
com auto completar normalmente são integrados a um 
dicionário controlado.
O dicionário controlado é composto por duas grandes 

listagens. A primeira listagem são as Identidades, que po-
dem ser nomes de pessoas, lu-
gares, músicas, títulos de obras 
etc. A segunda listagem são de 
thesaurus, que é uma listagem 
de palavras que tem um relacio-
namento estabelecido entre si. 
Os principais tipos de relaciona-
mentos em um thesaurus são: 
RT: Indicação de termo rela-

cionado: 
Por exemplo: o termo casa é 

relacionado com casarão
UF: Indicação de termo oficial: 
Por exemplo: O termo oficial 

para casa de câmbio é institui-
ção financeira.
BT: Indicação de termo com 

significado mais abrangente
Por exemplo: O termo arquite-

tura abrange o termo casa
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NT: Indicação de termo com significado mais específico
Por exemplo: O termo real (Moeda) é mais específico 

que o termo dinheiro.
Um thesaurus elaborado para documentação de con-

teúdos de cunho geral como as matérias jornalísticas 
deve ter em torno de 20.000 palavras. A lista de identi-
dades cresce ilimitadamente. 
Os dicionários mais práticos estabelecem novos tipos 

de relacionamentos entre as palavras gerenciadas, e um 
dos relacionamentos mais relevantes é justamente a 
associação de uma identidade com um termo do the-
saurus. A aplicação desta técnica nas pesquisas facilita 
a recuperação de itens de forma mais efetiva.

Exemplo:
São Paulo é uma identidade que precisa ser qualifica-

da: Estado, cidade, estádio, santo, time de futebol etc.
Outro exemplo interessante é:
Getúlio Vargas que é uma identidade pode ser qualifi-

cado por: Deputado estadual, deputado federal, minis-
tro da fazenda, governador, presidente da República.

Neste exemplo todos os qualificadores se referem a 
uma mesma identidade enquanto que no exemplo an-
terior a qualificação ajuda na distinção das identidades. 
Pequenos acervos não necessitam de técnicas apri-

moradas de indexação, pois um título bem elabora-
do pode ser suficiente. Acervos de tamanho médio já 
precisam de campos específicos de metadados para 
facilitar a catalogação, e o uso de técnicas baseadas 
em dicionário controlado começam a fazer diferença 
nas pesquisas mais específicas. Para acervos muito 
grandes a aplicação destas técnicas é essencial pois 
permite pesquisas que retornem com os itens que  
realmente fazem sentido.
Neste tópico é interessante avaliar outros pontos tais 

como a aplicação de engines que transcrevem o áudio 
para texto permitindo pesquisas sobre o texto transcrito. 
O uso deste recurso permite pesquisar sobre um acervo 
que ainda não foi devidamente tratado e catalogado.  
É um recurso complementar ao uso do dicionário con-
trolado. Além deste engine de transcrição é possível 
aplicar outros engines analíticos conforme já foi des-
crito anteriormente (componentes lógicos dos sistema 
de MAM). 
Os recursos disponibilizados por um dicionário contro-

lado são efetivos e permitem pesquisas com resultados 
muito mais limpos e próximos do desejado. É possível 
fazer um paralelo com as pesquisas de pessoas no Fa-
cebook versus as pesquisas com nome de pessoas no 
Google. O Facebook já ultrapassou o Google quando se 
fala em “encontrar pessoas”, pois o Google executa pes-
quisas sobre um grande conjunto de informações tex- 
tuais e não estabelece uma relação entre quem pesqui-
sa e quem está sendo pesquisado. O Facebook efetiva-

mente reconhece as pessoas e estabelece relação entre 
elas, essa é a natureza da rede social. Esse relacio-
namento estabelecido entre as pessoas funciona como 
um processo avançado de indexação e catalogação.  
É um processo similar à indexação oferecida pela 
Amazon: “quem comprou o livro de interesse também 
comprou estes outros livros”, e também é similar ao 
processo estabelecido através do uso de um dicionário 
controlado, é bom lembrar da lista de identidades de 
um dicionário controlado! As pessoas estão muito me-
lhor indexadas e catalogadas no Facebook!

Conclusão
Os sistemas de MAM não apenas se propõem geren-

ciar o conteúdo independente do seu formato. Ele deve 
ter uma visão completa do ciclo de vida do conteúdo 
apoiando as atividades nas etapas de captação, edição, 
exibição, distribuição e arquivamento. Estes, também 
podem estar integrados com sistemas de distribuição 
de conteúdo em novas mídias. 
O mercado de sistemas na nuvem está demonstrando 

a real necessidade de um sistema que integre vários 
sistemas e engines criando um grande ecossistema ge-
renciado. Os sistemas de MAM com sua competência 
em gerenciamento é uma peça chave nesse ecossistema 
de nuvem.
A gestão do acervo digital é apenas a ponta do iceberg 

de um grande ecossistema digital. n
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♦ 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
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A
pesar de parecerem áreas distintas, o design 
tem muito a ver com prática dos projetos em 
televisão. Dentre as diversas contribuições, o 
design pode ser usado para: planejamento, 

criatividade, testes, identificação de oportunidades de 
novos negócios, na produção, no desenvolvimento e 
entretenimento. Fazendo observações sobre os esforços 
das emissoras em atrair o público para sua programa-
ção, identificamos a necessidade de estudos e de solu-
ções para os problemas comuns para concepção e pro-
dução de novos projetos na TV. Para tanto, encontramos 
respostas no design transmídia, a união das vertentes 
do design: interação, experiência, serviços, infodesign 
e thinking) como ferramenta, para criação de várias 
mídias. Acreditamos que a aplicação dessas técnicas 
é extremamamente relevante para que os objetivos do 
projeto sejam alcançados. 
Segundo Jorge Frascara, pensando em levar o conceito 

de design de interação para a experiência do usuário 

com a programação televisiva, as categorias para o su-
cesso dos projetos iniciam pela rota da:  
— A fruição estética, em várias linguagens midiáticas, 

a correta sinalização visual, a lógica de navegabilidade, 
intensificando a experiência com o usuário, referências 
coerentes e complementares a narrativa principal;
— O pensamento integrado On e Off  – os 2 utilizam 

quase dos mesmos critérios visuais, havendo adapta-
ções tênues, desde que bem fundamentadas;
— A importância dos artefatos visuais em qualquer 

narrativa; tabela de cores, estilos, tipologia, figurino, 
cenografia, são algumas das principais peças chaves. 

Desta forma, é necessário pensar “macro” lembran- 
do-se sempre da atenção flutuante da audiência, pen-
sando em desenvolvimento de soluções em multiplata-
formas. Após essa reflexão, passa a ser: o criar trilhas 
para que os usuários naveguem por todas as mídias 
propostas.

por Dimas Dion

O design de interação 
nos projetos para televisão
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Princípios do design transmídia na aplicação 
dos projetos
Preece, Rogers e Sharp (2005) definem design de 

interação como: “design de produtos interativos que 
fornecem suporte às atividades cotidianas das pesso-
as, seja no lar ou trabalho […] significa criar experi-
ências que melhorem e estendam a maneira como as 
pessoas trabalham, se comunicam e interagem” (p.28). 
Segundo os autores “projetos que a partir da interação 
humana com objetos, permitam que um propósito seja 
alcançado, aumentando o poder de ação do homem, 
através da ‘ferramenta’ projetada.
Neste contexto, o papel do designer de interação, é 

entender, planejar e projetar as melhores “soluções” 
equacionando o relacionamento entre forma e fun-
ção”[1]
Os princípios e fundamentos do design de experiên-

cia é voltado a experiência do usuário ao manusear 
o produto (GARRETT, 2003). O design de experiência 
procura entender como os elementos agem ou podem 
agir durante a experiência, para posteriormente con-
trolá-los ou influenciá-los através da manipulação de 
seus atributos.
Para Nathan Shedroff [2], projetar experiências é como 

escrever um roteiro para uma história que você quer o 
que usuário vivencie e há, pelo menos, seis dimensões 
para experiência: tempo e duração, interatividade, in-
tensidade, consistência sensoriais e cognitivas triggers 
e significado e sentido. Juntos, estes criam uma grande 
paleta de possibilidades para a criação de experiências 
efetivas, significativas e bem-sucedidas. 
Design de Informação é uma área do design que lida 

detalhadamente com a apresentação da informação e 
tem como objetivo principal melhorar a forma como 
o usuário adquire informação, sejam eles analógicos 
ou digitais. Já o Design de Serviços conecta as áre-
as de interação humanas, social e cultural, divididas 
segundo Van Oosterom, em cinco partes: detectar, 
conceituar, conceber, construir e executar. É a ativi-
dade de planejar e organizar pessoas, infraestrutura, 
comunicação e componentes materiais de um servi-
ço de forma a melhorar sua qualidade e a interação 
entre a empresa provedora do serviço e os consumi-
dores. Estuda as interações entre todas as pessoas 
envolvidas no serviço além do consumidor. Também 
cuida dos processos, dos espaços, dos dispositivos 
onde esse serviço acontece e da experiência que a 
empresa deseja que os usuários tenham. O designer 
de serviços é o profissional que cuida disso tudo ao 
mesmo tempo, em tempo real, identificando os pon-
tos falhos e sugerindo melhorias para eles.  

A Transmídia e a jornada do usuário
Podemos dizer que a experiência da audiência, seja 

em que mídia for, é preponderante para o sucesso de 

um projeto. O alcance, porém, se fará por via mídias 
que foram planejadas previamente ou pelas mídias em 
que os próprios fãs da programação poderão criar e 
nelas surgirem novas narrativas ou interatividades. 
A interação transcende a mídia e essa transcendência 

necessita de ações facilitadoras durante o consumo da 
mídia que o desperte e o incentive a explorar novos 
caminhos ainda consumindo o mesmo conteúdo.
Segundo Jenkins (2008, p.42), os elementos integrais 

da ficção são sistematicamente dispersos através de 
múltiplos canais de distribuição para criar uma experi-
ência unificada e coordenada de entretenimento. Sen-
do toda obra subjetiva, o usuário poderá ainda ter 
outros olhares e o comportamento atual dos usuários 
possibilitam a criação de novos textos, obras deriva-
das, interatividades não programadas.
O fator de sucesso aqui é o proporcionar ao usuário 
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— Os desafios devem ser compatíveis com as habili-
dades dos usuários para que possam superá-los; 
— Metas (claras e estimulantes) que influenciam o in-

teresse, engajamento e desejo das pessoas; 
— Elementos de incerteza, surpresa e aleatoriedade 

podem potencializar o prazer dos usuários; 
— Feedback sobre as atividades realizadas, dando no-

ção do progresso como também orientação dos próxi-
mos passos – deve ser rápido, frequente e claro; 
— Mecânicas de jogo – (pontos, ranking, status, tro-

cas, bens virtuais, customização) – as recompensas têm 
importante papel motivacional, dando um retorno ao 
usuário (feedback), estimulando-o; 
— Fatores sociais - competição, cooperação, coletivi-

dade, comunicação potencializam emocionalmente as 
experiências.

O resultado será que, quanto mais isoladas as mídias 
estiverem, sem ligar uma a outra, seja pela narrativa ou 
por convite direto, pior será a experiência da audiência, 
que interpretará como meras propagandas do programa 
de televisão, quando na verdade, se houver uma constru-
ção de narrativa em com cada mídia colaborando para o 
todo, documentada e com todas as interligações da his-
tória nas plataformas de mídia, facilitará para que a audi-
ência tenha uma experiência completa e que ela retorne à 
programação da TV por call to action (CTA) mais maduros.
Pelo fato da mídia principal ser sempre a televisão, 

o sentido visual sempre terá uma importância ímpar 
nos projetos. Existem inúmeras formas de se otimizar 
a experiência visual na usabilidade dos usuários nas 
diferentes plataformas de um mesmo projeto. Discor-
reremos brevemente neste artigo as contribuições de 
Jakob Nielsen que destaca quatro pilares que são consi-
deradas essenciais:
— Continuidade visual: Diferentes tamanhos de tela 

- similaridade suficiente, não somente encaixe de logo-
tipia e cores, mas também elementos interativos com 
uma aparência semelhante.
— Recurso da continuidade: Quanto menor for o dispo-

sitivo, o menor será a característica de conjunto, porém 
os usuários devem sentir que as mesmas características 
principais estão disponíveis em todos os locais, além de 
sentir que os recursos funcionam de forma consistente, 
mesmo que tenha sido simplificada. 
— Continuidade dos dados: Os dados devem ser o 

mesmo em todos os locais. Por causa de conjuntos 
de recursos diferentes, alguns dados podem não estar 
completos em todos os lugares, mas podem “sincroni-
zar” por uma ação separada.
— Continuidade conteúdo: escrevemos de forma muito 

mais concisa por celular do que para desktop, mas a 
estratégia de conteúdo deve ser a mesma, em particular, 
você deve usar um tom de voz semelhante para todas 
as plataformas.

No planejamento atual dos projetos televisivos para a 
nova audiência vemos o quão é importante que a emis-
sora ou produtora detenha o controle tanto da autoria 
do conteúdo disseminado, quanto das métricas (resulta-
dos) obtidas de consumo das outras mídias. Não esta-
mos falando simplesmente de ter o conteúdo disponível 
24 horas/7 dias por semana em qualquer lugar. Trata-se 
aqui de que a experiência do consumo das mídias será 
marcante e com a essência do projeto visível, e não 
algo frio e impessoal.
A meta quando trabalhamos com esses métodos é 

atingir a transversalização, ou seja, que a audiência 
transite por todas as plataformas do mesmo projeto. 
O que poderá acontecer de forma aleatória. Porém o 
planejamento e a criação de um caminho de interativi-
dade (jornada do usuário) utilizando o roteiro expandi-
do como pano de fundo dará sempre a impressão de 
surpresa, curiosidade e impulso de consumo. 
Cada vez mais estamos encontrando o cargo do pro-

dutor transmídia nas emissoras. Indo além do discurso 
do conteúdo e das mídias, o papel deste profissional é 
estar conectado com o autor; conhecer genericamente 
as plataformas de mídia e aprofundar-se em pelo menos 
duas; elaborar a Bíblia Transmidia; integrar as equipes: 
criação, tecnologia e área comercial; abrir canais de co-
municação com os fãs; estudar os cases que acontecem 
no Brasil e no mundo para aprender com os erros e 
acertos; possuir espírito de aventura e inovação. n

Referências:
1)  Disponível em:  

http://ixdasp.org/2009/05/o-que-e-design-de-interacao/ 
 Acesso em: 15 jul.2015. 

2)  Disponível em: http://www.nathan.com/ed/index.html  
Acesso em: 15 jul.2015

Bibliografia:
FRASCARA, J. (2002). Design and the social sciences: making con-
nections. New York:Taylor & Francis – Contemporary Trends Insti-
tute.
JENKINS, H. (2008). Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph 
PREECE, J.; ROGERS,Y; SHARP, Helen (2005). Design de Intera- 
ção: Além da Interação Homem-Computador, Porto Alegre: Book-
man.

Dimas Dion, psicólogo, gestor 
de projetos, palestrante na área  
de comunicação, conselheiro na 
Associação #EraTransmidia e co-
ordenador do Grupo de Estudos 
de Novas Mídias da SET. Reali-
zou as três edições do Fórum 
Transmídia, e hoje trabalha no 

Núcleo de Comunicação da SET. 
Contato: dimas.dion@eratransmidia.com

Era Transmídia



96   REVISTA DA SET  |  Out/Nov 2015

— Os desafios devem ser compatíveis com as habili-
dades dos usuários para que possam superá-los; 
— Metas (claras e estimulantes) que influenciam o in-

teresse, engajamento e desejo das pessoas; 
— Elementos de incerteza, surpresa e aleatoriedade 

podem potencializar o prazer dos usuários; 
— Feedback sobre as atividades realizadas, dando no-

ção do progresso como também orientação dos próxi-
mos passos – deve ser rápido, frequente e claro; 
— Mecânicas de jogo – (pontos, ranking, status, tro-

cas, bens virtuais, customização) – as recompensas têm 
importante papel motivacional, dando um retorno ao 
usuário (feedback), estimulando-o; 
— Fatores sociais - competição, cooperação, coletivi-

dade, comunicação potencializam emocionalmente as 
experiências.

O resultado será que, quanto mais isoladas as mídias 
estiverem, sem ligar uma a outra, seja pela narrativa ou 
por convite direto, pior será a experiência da audiência, 
que interpretará como meras propagandas do programa 
de televisão, quando na verdade, se houver uma constru-
ção de narrativa em com cada mídia colaborando para o 
todo, documentada e com todas as interligações da his-
tória nas plataformas de mídia, facilitará para que a audi-
ência tenha uma experiência completa e que ela retorne à 
programação da TV por call to action (CTA) mais maduros.
Pelo fato da mídia principal ser sempre a televisão, 

o sentido visual sempre terá uma importância ímpar 
nos projetos. Existem inúmeras formas de se otimizar 
a experiência visual na usabilidade dos usuários nas 
diferentes plataformas de um mesmo projeto. Discor-
reremos brevemente neste artigo as contribuições de 
Jakob Nielsen que destaca quatro pilares que são consi-
deradas essenciais:
— Continuidade visual: Diferentes tamanhos de tela 

- similaridade suficiente, não somente encaixe de logo-
tipia e cores, mas também elementos interativos com 
uma aparência semelhante.
— Recurso da continuidade: Quanto menor for o dispo-

sitivo, o menor será a característica de conjunto, porém 
os usuários devem sentir que as mesmas características 
principais estão disponíveis em todos os locais, além de 
sentir que os recursos funcionam de forma consistente, 
mesmo que tenha sido simplificada. 
— Continuidade dos dados: Os dados devem ser o 

mesmo em todos os locais. Por causa de conjuntos 
de recursos diferentes, alguns dados podem não estar 
completos em todos os lugares, mas podem “sincroni-
zar” por uma ação separada.
— Continuidade conteúdo: escrevemos de forma muito 

mais concisa por celular do que para desktop, mas a 
estratégia de conteúdo deve ser a mesma, em particular, 
você deve usar um tom de voz semelhante para todas 
as plataformas.

No planejamento atual dos projetos televisivos para a 
nova audiência vemos o quão é importante que a emis-
sora ou produtora detenha o controle tanto da autoria 
do conteúdo disseminado, quanto das métricas (resulta-
dos) obtidas de consumo das outras mídias. Não esta-
mos falando simplesmente de ter o conteúdo disponível 
24 horas/7 dias por semana em qualquer lugar. Trata-se 
aqui de que a experiência do consumo das mídias será 
marcante e com a essência do projeto visível, e não 
algo frio e impessoal.
A meta quando trabalhamos com esses métodos é 

atingir a transversalização, ou seja, que a audiência 
transite por todas as plataformas do mesmo projeto. 
O que poderá acontecer de forma aleatória. Porém o 
planejamento e a criação de um caminho de interativi-
dade (jornada do usuário) utilizando o roteiro expandi-
do como pano de fundo dará sempre a impressão de 
surpresa, curiosidade e impulso de consumo. 
Cada vez mais estamos encontrando o cargo do pro-

dutor transmídia nas emissoras. Indo além do discurso 
do conteúdo e das mídias, o papel deste profissional é 
estar conectado com o autor; conhecer genericamente 
as plataformas de mídia e aprofundar-se em pelo menos 
duas; elaborar a Bíblia Transmidia; integrar as equipes: 
criação, tecnologia e área comercial; abrir canais de co-
municação com os fãs; estudar os cases que acontecem 
no Brasil e no mundo para aprender com os erros e 
acertos; possuir espírito de aventura e inovação. n

Referências:
1)  Disponível em:  

http://ixdasp.org/2009/05/o-que-e-design-de-interacao/ 
 Acesso em: 15 jul.2015. 

2)  Disponível em: http://www.nathan.com/ed/index.html  
Acesso em: 15 jul.2015

Bibliografia:
FRASCARA, J. (2002). Design and the social sciences: making con-
nections. New York:Taylor & Francis – Contemporary Trends Insti-
tute.
JENKINS, H. (2008). Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph 
PREECE, J.; ROGERS,Y; SHARP, Helen (2005). Design de Intera- 
ção: Além da Interação Homem-Computador, Porto Alegre: Book-
man.

Dimas Dion, psicólogo, gestor 
de projetos, palestrante na área  
de comunicação, conselheiro na 
Associação #EraTransmidia e co-
ordenador do Grupo de Estudos 
de Novas Mídias da SET. Reali-
zou as três edições do Fórum 
Transmídia, e hoje trabalha no 

Núcleo de Comunicação da SET. 
Contato: dimas.dion@eratransmidia.com

Era Transmídia



Diretoria

98   REVISTA DA SET  |  Out/Nov 2015

DIRETORIA DA SET BIÊNIO 2014/2016
A Diretoria da SET é composta por profissionais que atuam nas diversas áreas 

relacionadas com a criação e distribuição de conteúdo, sendo eleitos pelos associados SET, 
em assembleia geral ordinária realizada a cada dois anos.

DIRETORIAS OPERACIONAIS - EDITORIAL 
Diretor: Valderez de A. Donzelli 
Vice Diretor: Valdecir Becker 

DIRETORIAS OPERACIONAIS - ENSINO
Diretor: José Frederico Rehme 
Vice Diretor: José Raimundo Cristóvam  

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- EVENTOS
Diretor: Vanessa Lima 
Vice Diretor: Marcio Pinto Pereira 

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- INTERNACIONAL
Diretor: Liliana Nakonechnyj 
Vice-diretor: Nelson Faria Jr.

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- MARKETING 
Diretor: Claudio Younis 
Vice-Diretor: Daniela H. M. e Souza  

DIRETORIAS OPERACIONAIS 
- TECNOLOGIA
Diretor: Carlos Fini 
Vice-Diretor: José Dias  

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- CINEMA DIGITAL
Diretor: Celso de Araujo 
Vice-Diretor: Alex Pimentel 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- INTERATIVIDADE
Diretor: David Britto
Vice-Diretor: Fabio Eduardo Angeli 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- PRODUÇÃO DE CONTEÚDO  
Diretor: Raymundo Barros 
Vice-Diretor: Paulo Kaduoka 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- INDUSTRIAL
Diretor: Luiz B. Polak Padilha 
Vice-Diretor: Yasutoshi Miyoshi 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - RÁDIO
Diretor: Marco Tulio 
Vice-Diretor: Eduardo Cappia 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - TV ABERTA
Diretor: Fernando Ferreira 
Vice-Diretor: José Marcelo Amaral 

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO 
- TV POR ASSINATURA E NOVAS MÍDIAS
Diretor: Antônio João Filho
Vice-Diretor: Rodrigo Arnaut 

DIRETORIA REGIONAL - NORTE
Diretor: Nivelle Daou Junior 
Vice-Diretor: Ricardo Alberto P. Salles 

DIRETORIA REGIONAL - NORDESTE
Diretor: Esdras Miranda de Araújo 
Vice-Diretor: Luiz Carlos de Melo Gurgel  

DIRETORIA REGIONAL - CENTRO OESTE
Diretor: Emerson José Weirich
Vice-Diretor: Paulo Ricardo Balduino 

DIRETORIA REGIONAL - SUDESTE
Diretor: Paulo Roberto M. Canno 
Vice-Diretor: Geraldo Cardoso de Melo  

DIRETORIA REGIONAL - SUL
Diretor: Ivan Miranda 
Vice-Diretor: Caio Augusto Klein

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - CERTAME - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO

REVISTA DA SET
A SET - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade 
a difusão, a expansão e o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomu-
nicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações 
técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.

PRESIDÊNCIA 
Presidente: Olímpio José Franco

Vice-Presidente: Fernando Bittencourt 
Assessoria Institucional: André Barbosa Filho 

DIRETORIA EXECUTIVA 
Diretor Executivo: José Munhoz

CONSELHO DE EX-PRESIDENTES 
Conselheiro: Adilson Pontes Malta

Conselheiro: Carlos Eduardo de Oliveira Capellão
Conselheiro: Fernando Bittencourt

Conselheiro: José Munhoz
Conselheiro: Liliana Nakonechnyj

Conselheiro: Olímpio Franco
Conselheiro: Roberto Dias Lima Franco

CONSELHO FISCAL 
Conselho Fiscal: Antonio C. de Assis Brasil 

Conselho Fiscal: João Braz Borges
Conselho Fiscal: Maria Eloisa F. dos Santos

Conselho Fiscal: Moris Arditti
Conselho Fiscal: Ricardo F. de Kauffmann 



 Abra ou baixe o seu aplicativo de leitura de código QR.   Leia o código — abra as portas para um nova experiência.  

O setor de mídia e entretenimento liberou todo o seu potencial. Inovações dinâmicas 

e tecnologias de ponta estão rompendo os limites do conteúdo e revelando 

oportunidades ilimitadas. 

Amplie seu conhecimento sobre tecnologias conectadas, fornecendo informações a 

qualquer hora e em qualquer lugar, de ao vivo e no local para em arquivo e global. 

Explore os desafios e as soluções para a entrega de conteúdo em várias telas através 

de uma ampla variedade de plataformas. Recrie fluxos de receitas enquanto novas 

tecnologias e dispositivos continuam transformando as nossas operações comerciais 

e os modelos de monetização evoluem com novos formatos de anúncios, ofertas por 

assinatura e outras inovações promissoras. 

O NAB Show® é o lugar ideal para se libertar do pensamento convencional e abrir a 

sua mente para novas parcerias, novas tecnologias e perspectivas originais. O céu é o 

limite, e a única pergunta que você deve fazer é: até onde eu irei? 

ISTO MUDA TUDO   

registre-se hoje

Código de passe livre para a 

Exposição PA118

e em qualquer lugar

tecnologias conectadas • experiências imersivas • receita redefinida

e em qualquer lugar

tecnologias conectadas • experiências imersivas • receita redefinida
a qualquer hora



www.globalnet.biz
Broadcast Monitors, Cameras & Recording, 

Lenses, Switchs & Routers, Signal Processing, 
Signal Contribution, Security, Graphics.

Technology Resources
GLOBALNET

Venda e locação de equipamentos de ponta. Profissionais   
certificados pela EVS,  Chyronhego, VSN e Net Insight, cons-
tantemente treinados e prontos para atendê-lo com projetos 
completos, treinamentos, suporte técnico e serviços criativos.


