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A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente. 
Os artigos técnicos e de opinião assinados nesta edi-
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Sua publicação obedece ao propósito de estimular o 
intercâmbio da engenharia e de refletir diversas ten-
dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

M ano começou agitado e com novidades.  
O Ministério das Comunicações mediante 
a publicação da portaria Nº 378-2016, li-

mitou o número de desligamentos até 2018 ado-
tando as recomendações de datas feitas pelo 
GIRED. Ela estabelece que a implantação da TV 
Digital começará com o projeto-piloto na cidade 
goiana de Rio Verde no dia 15 de fevereiro de 
2016. Ainda em 2016, Brasília será a única capi-
tal que migrará totalmente para o sinal digital, 
com um piloto em uma grande cidade. A Capital 
Federal e cidades do seu entorno vão fazer a 
transição em outubro deste ano.
O GIRED (Grupo de Implantação do Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e 
RTV) aprovou em janeiro deste ano, um docu-
mento com recomendações sobre mudanças no 
processo que, entre outras, incluem estabelecer 
o ano de 2023 como limite para desligamentos 
de várias áreas do Brasil e também a distri-
buição de conversores à população carente do  
Cadastro Único.
Nesta edição da Revista da SET apresentamos 
uma entrevista exclusiva com Rodrigo Zerbone, 
presidente do GIRED explicando as novas medi-
das e os motivos das mudanças no cronograma 
de desligamento da TV analógica.
Ainda, um resumo especialmente preparado so-
bre o último SET Norte realizado em Manaus e 

que, como desde 1998, quando se realizou a 
primeira edição do regional, mostra a força da 
região. 
Daniela Souza afirma no seu artigo “Nativos Di-
gitais” que a inércia não trará resultados neste 
momento de transformação da forma de consu-
mo de conteúdo e, que por isso, é necessário 
pensar em modelos de negócios disruptivos que 
se apoiam na velocidade em que a tecnologia 
computacional e a internet se propagam.
Na segunda parte do artigo “Métodos para a 
avaliação do sincronismo audiovisual”, foco para 
a avaliação do atraso introduzido por monitores 
de vídeo de tela plana, e as estratégias de ava-
liação do erro de sincronismo labial que podem 
também ser utilizadas em diferentes cadeias de 
processamento de áudio e vídeo ou mesmo em 
uma cadeia de distribuição de sinais. Aferição, 
avaliação e medição do erro de sincronismo en-
tre áudio e vídeo.
Os alunos da UNESP/Bauru que participam do 
Projeto ProEx tecnologia em Televisão analisam 
as políticas para implementação da TV Digital e 
híbrida no Brasil; e o Grupo EraTransmidia anali-
sa como a parceria de programas de TV, séries e 
filmes com marcas pode ser uma alternativa aos 
tradicionais meios de financiamento audiovisual.
Boa leitura!

Olímpio José Franco 

O
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Governo prorroga o desligamento 
analógico da TV aberta brasileira

por Fernando Moura

Novo prazo obedece a uma reestruturação do cronograma, atendendo 
à situação econômica pela qual passa o país, pelos grandes  
acontecimentos que virão e pelo acordo entre os radiodifusores  
e Telcos de realizar um desligamento progressivo mais aderente  
às diversidades regionais de nosso imenso país, e evite privar  
a população do serviço de televisão aberta. O governo aceitou a  
proposta de programar o desligamento proposto pelo GIRED e a EAD.  
Leia uma entrevista exclusiva com Rodrigo Zerbone, presidente  
do GIRED, na qual ele afirma que todos os setores intervenientes  
no processo de desligamento têm como grande ponto em comum  
o interesse de uma transição bem sucedida
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oram meses de alguma tensão. 
Já em outubro passado durante 
o decorrer do Congresso Brasi-
leiro de Radiodifusão realizado 

em Brasília, a presidenta Dilma Rous- 
seff tinha sugerido a possibilidade 
de modificar o cronograma de apa-
gão, considerando as condições eco-
nômicas desfavoráveis e aos pleitos 
das entidades de classe, leia-se 
Abert, SET, Abratel, entre outras, de 
dar mais tempo às emissoras para 
realizar a transição do sinal analógi-
co para digital, e aos telespectado-
res para adquirirem ou uma TV com 
conversor ou um set-top box.
Assim, na reunião realizada no úl-

timo dia 20 de janeiro de 2016, em 
Brasília, entre os membros do GIRED 
(Grupo de Implantação do Processo 
de Redistribuição e Digitalização de 
Canais de TV e RTV), da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel) 
e da EAD (Entidade Administradora 
da Digitalização) que representa as 
telcos, foi acordado apresentar ao 
governo um novo cronograma de 
desligamento.
Como prevê a portaria, o “GIRED 

poderá recomendar a alteração da 
condição estabelecida pelo caput, 
por meio de decisão unânime de 
seus membros”. Esta recomenda-
ção foi atendida pelo governo, e o 
Ministério das Comunicações (Mini-
Com) publicou na segunda-feira, 25 
de janeiro de 2016, um novo crono-
grama de transição do sinal de TV 
analógico para o digital no Brasil. 
A portaria nº 378 estabelece que 

a implantação da TV Digital come-
çará com o projeto-piloto na cidade 
goiana de Rio Verde no dia 15 de 
fevereiro de 2016. Ainda neste ano, 
Brasília será a única capital que mi-
grará totalmente para o sinal digital, 
com um piloto em uma grande ci-
dade. A capital federal e cidades do 
entorno do Distrito Federal vão fazer 
a transição em outubro deste ano.
Segundo a portaria, no decorrer 

de 2017 será a vez de todas as ca-
pitais da Região Sudeste (São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 
Vitória), Goiânia, Salvador, Recife e 

Fortaleza. Outras cidades do Estado 
de São Paulo e do Nordeste também 
passarão pela mudança no próximo 
ano, segundo o Ministério das Co-
municações.
Já em 2018, a transição para o si-

nal de TV Digital vai incluir as ca-
pitais e importantes cidades das 
Regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, 
todo o interior dos Estados do Rio 
de Janeiro e de São Paulo. O Minis-
tério das Comunicações vai publicar 
em outras portarias a relação dos 
demais municípios afetados pela 
transição para o sinal digital.
Para o secretário de Comuni-

cação Eletrônica do MiniCom, 
Roberto Pinto Martins, a porta-
ria faz um ajuste no cronogra-
ma de implantação da TV Digi- 
tal levando em consideração os 
grandes eventos que vão ocorrer no 
país até 2018. “Teremos as eleições 
municipais e Olimpíadas neste ano, 
além de novas eleições e outra Copa 
em 2018. Todos esses eventos têm 
uma participação fundamental da TV 
aberta.”

Gired
Na portaria do MiniCom se estabele- 

ce que cabe ao “Gired, dentre outras 
obrigações previstas no edital de licita- 
ção n° 002/2014- SOR/SPR/CD-Anatel, 
tomar as medidas necessárias para: 
I - distribuir, na forma do edital 
a que se refere o caput, um set-
top-box com os requisitos cons- 
tantes do Anexo I, para recepção da 
televisão digital terrestre, às famí-
lias cadastradas no Programa Bolsa 
Família do governo federal; 
II - promover, na forma do edital a 
que se refere o caput, campanha 
publicitária, inclusive em televisão 
aberta, para informar toda a po-
pulação sobre o processo de des-
ligamento do sinal analógico de 
televisão, pelo menos trezentos e 
sessenta dias antes da data prevista 
para o evento;
III - estabelecer os requisitos técni-
cos necessários do receptor de que 
trata o inciso I, para mitigação das 
eventuais interferências prejudiciais 

ao serviço de radiodifusão de sons 
e imagens e de retransmissão de te-
levisão do SBTVD; e
IV - aferir, na forma do edital a que 
se refere o caput, o percentual a 
que se refere o art. 4º, por meio de 
entidade especializada que utilizará 
metodologia estatística baseada na 
Pesquisa Nacional de Amostra Domi-
ciliar – PNAD.

Campanha
A portaria também intensifica a di-

vulgação que as redes de televisão 
terão de fazer para avisar os teles-
pectadores sobre o desligamento.  
A campanha de alerta terá início um 
ano antes da data prevista para a 
transição em cada cidade.
O número de inserções do logotipo 

– indicação de que se trata de uma 
transmissão analógica – e de tarjas 
informativas sobre o desligamento 
vai aumentar na medida em que se 

Para o secretário de Comunicação 
Eletrônica do MiniCom, Roberto Pinto 
Martins, a portaria faz um ajuste  
no cronograma de implantação  
da TV Digital levando em consideração 
os grandes eventos que vão ocorrer  
no país até 2018
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aproxima a data-limite para o fim 
das transmissões analógicas.
Além disso, 180 dias antes do pra-

zo final, começarão a ser exibidas 
cartelas informativas, e 75 dias an-
tes, vídeos informativos aos teles-
pectadores. As localidades onde o 
desligamento vai ocorrer neste ano 
terão 30 dias para se adequar às 
novas regras. Esse é o caso de Bra-
sília e outras nove cidades do en-
torno do DF.
O Ministério das Comunicações es-

tabelece que durante a campanha 
sobre o desligamento as emissoras 
de TV vão ter de adotar a proporção 
de tela de 16:9 (formato widescreen) 
em suas transmissões. Com exceção, 
se as emissoras assim desejarem, 
dos programas jornalísticos, espaços 
destinados à publicidade comercial e 
programas originalmente produzidos 
no formato de imagem 4:3.

Para o secretário de Comunicação 
Eletrônica, o objetivo de intensificar 
a comunicação é para reforçar junto à 
população que a transição para o si-
nal digital é uma evolução importante 
da comunicação. “A população está 
informada sobre o desligamento, mas 
não tem a percepção de que é uma 
evolução das telecomunicações.”

Cobertura
O documento mantém como con-

dição para o desligamento da TV 
analógica que 93% dos domicílios 
do município tenham garantida a re-
cepção do sinal digital. O Gired po-
derá recomendar ao ministério, por 
decisão unânime, a alteração desse 
percentual.
O Gired terá de apresentar ainda 

ao MC um relatório trimestral sobre 
o processo de transição do sistema 
analógico de TV para o digital. Além 
disso, o Ministério poderá requerer, a 
qualquer momento, um detalhamen-
to sobre o andamento dos trabalhos.
A portaria nº 378/2016 unifica e 

revoga outras cinco portarias publi-
cadas sobre o processo de transi-
ção da tecnologia de TV, em 2014 e 
2015, pelo ministério. n

*Com MiniCom

Reportagem Especial
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A visão da SET sobre o adiamento do Cronograma
de Desligamento Analógico

Como consequência da determinação do MiniCom 
de adiar o cronograma, e o trabalho desenvolvido pela 
entidade no decorrer das reuniões do Gired, a SET en-
tende que: 
1)  Que o processo de switch-off e  a subsequente im-

plantação do LTE em 700MHz precisa, mesmo, ser 
muito cuidadoso no Brasil, pela importância da TV 
aberta como fonte de entretenimento e informação, 
inclusive a única para grande parte dela.

2)  Que a população, em geral, precisa de muita infor-
mação para entender o processo e da ajuda de an-
tenistas habilitados para realizar adequadamente as 
instalações; há, adicionalmente, uma parcela muito 
pobre, além daquela contemplada pelo Programa 
Bolsa Família, que não conseguirá continuar assistin-
do a TV se não tiver ajuda financeira para a transição.

3)  Que o momento de recessão econômica e o valor da 
taxa de câmbio dificultam ainda mais os investimen-
tos necessários tanto em equipamentos de trans-
missão como nos de recepção.

4)  Que as modificações em andamento no processo, 
promovidas pelo GIRED, parecem estar em linha 
com nossas preocupações.

5)  Que haverá, ainda, que endereçar de forma mais 
objetiva, a mitigação preventiva às interferências 

prejudiciais do LTE nos 700MHz sobre a recepção 
de TV.

6)  Houve uma parte importantíssima da recomen-
dação do GIRED ao Executivo que ficou penden-
te de regulamentação, de algum ato concreto do 
Executivo. Esta é a ampliação da distribuição de 
kits de recepção, originalmente prevista somente 
para os inscritos no Programa Bolsa Família (BF), e 
que o GIRED recomenda seja feita também para 
a população carente do Cadastro Único (Con-
junto de informações sobre as famílias brasilei-
ras em situação de pobreza e extrema pobreza).  
Infelizmente, este não é um banco de dados tão con-
trolado e atualizado como o Bolsa Família no qual 
as famílias mantém seus cadastros atualizados, pois, 
caso contrário, não conseguem recolher o benefício 
a cada mês. Porêm, é o único banco de dados oficial 
no Brasil de famílias carentes mais abrangente. Por 
este motivo,  o GIRED recomendou que fosse utiliza-
do. Sabemos que há necessidade dessa distribuição 
ampliada, já que, fora do BF, há muitas famílias que 
não têm condições de comprar o kit de recepção di-
gital. Assim, a SET chama a atenção ao fato de que 
ainda está pendente de ação pelo Executivo essa im-
portantíssima recomendação do GIRED. n

A portaria também intensifica  
a divulgação que as redes de televisão 
terão de fazer para avisar os  
telespectadores sobre o desligamento
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O novo cronograma é fruto do amadurecimento 
de todos os atores envolvidos

A Revista da SET publica a seguir uma extensa entre-
vista concedida por Rodrigo Zerbone, presidente do 
Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e 
Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED) feita em São 
Paulo, após a reunião que decidiu adiar o cronograma 
de desligamento analógico no país até 2023.

Zerbone afirma que o novo cronograma é fruto de um 
consenso geral entre todas as partes interessadas no 
processo de migração que levará a apagar o sinal ana-
lógico de TV no país. “Conseguimos aos poucos superar 
as divergências e conseguir chegar a um consenso que 
mostra o amadurecimento de todos os atores envolvi-
dos em busca desse objetivo comum, que é um proces-
so bem sucedido”, afirma.

De fato, diz o responsável pelo Gired, era necessário re-
formular o processo e somar um novo piloto, “sentimos 
no processo que era necessário experimentar em um 
grande centro para ter de fato a dimensão do que será 
esse processo na sua completude”.

Revista da SET: Como se chegou a um consenso?
Rodrigo Zerbone: Temos a certeza de que este é o fi-

nal de um processo bem sucedido. Um processo que é 
do interesse de todos os intervenientes, apesar de haver 
divergências específicas, como por exemplo, os modelos 
de negócio. Todos os setores têm como grande ponto 
em comum o interesse de passar por uma transição bem 
sucedida. Obviamente houve questões específicas de 
cada um dos atores, mas o governo sempre acreditou 
que havia uma convergência, pontos em comum, um 
campo suficientemente grande que fosse capaz de via-
bilizar uma convergência desse tipo. Lógico que quando 
estamos falando da última decisão do Gired que foi uma 

análise total do processo até aquele momento, e colocar 
propostas efetivas de melhoria e endereçamento que se 
apresentaram durante o processo, não foi fácil. Tivemos 
uma dificuldade adicional para chegar a um consenso 
tão amplo quanto às medidas, e inclusive em relação aos 
diagnósticos. Isso foi conseguido com muita transparên-
cia, muito debate e participação de todos os envolvidos. 

Revista da SET: Como foi esse processo? Quando 
começou?

Rodrigo Zerbone: Não foi simples nem curto, foi um 
debate longo que começou em meados do ano passa-
do de forma mais intensa. Debatemos em todos os ní-
veis, desde as discussões mais técnicas em termos de 
reflexões, até a mudança no cronograma. Questiona-
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“Conseguimos aos poucos 
superar as divergências 

e conseguir chegar a um consenso 
que mostra o amadurecimento 
de todos os atores envolvidos 

em busca desse objetivo comum, 
que é um proces so bem sucedido”, 

afirmou Rodrigo Zerbone
 à Revista da SET

s
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mos: uma cidade deveria ser 
apagada? Quando? Em que 
período? Se havia alguma ci-
dade que precisava ou não 
espaço para liberar a faixa de 
700 MHz. Conseguimos aos 
poucos superar as divergên-
cias e conseguimos chegar a 
um consenso, que mostra o 
amadurecimento de todos os 
atores envolvidos em busca 
desse objetivo comum, que é 
um processo bem sucedido. 

Revista da SET: Todos os se-
tores assumiram as diferen-
ças regionais, as diferenças 
socioeconômicas das dis-
tintas cidades brasileiras e, 
com elas, do desenvolvimento das emissoras?

Rodrigo Zerbone: Esse é um ponto essencial no pro-
cesso desde o início. Já nesse momento, o governo e 
os radiodifusores tinham isso claro, menos as teles. O 
governo e os radiodifusores já tinham conhecimentos 
semelhantes de processos de desligamento em outros 
países. Internalizar para o Brasil as experiências interna-
cionais já é um grande desafio pelas dimensões conti-
nentais do nosso país. Sempre tivemos uma preocupa-
ção muito grande por levar em consideração as nossas 
peculiaridades, tamanho, diversidade econômica e so-
cial. Aos poucos as teles foram aprendendo esses desa-
fios e diferenças. Nesse processo de reflexão que agora 
finalizamos isso foi peça central. A decisão final se ma-
terializou reconhecendo que o interior do país, de for-
ma geral, é diferente tanto na capacidade de recepção 
por parte do telespectador, como pelo lado do radio-
difusor na transmissão. Estes são totalmente diferentes 
nas capitais, regiões metropolitanas e grandes cidades. 
Grande parte das capitais já tem um grande nível de di-
gitalização, algumas já há muitos anos, assim como de 
muitos dos telespectadores que nelas vivem.

Revista da SET: E como se definiu isso?
Rodrigo Zerbone: Com a análise do cenário econômi-

co que vivemos ficou cada vez mais claro que precisá-
vamos de mais tempo para essa transição. Isso foi con-
sensual. Todos perceberam que era necessário fazer essa 
distinção em áreas que têm um atraso maior na digita-
lização. Quanto mais para o interior vamos, mais vemos 
pequenas retransmissoras (RTVs), muitas vezes, a cargo 
de prefeituras ou de pequenas empresas ou associações 
que teriam baixos recursos disponíveis para fazer a mi-
gração no período de tempo que estava previsto.

Revista da SET: E anali-
saram as diferenças entre 
as capitais? Que pontos?

Rodrigo Zerbone: Sim, 
isso também foi realizado. 
Uma capital do Norte ou 
Nordeste é diferente de 
uma capital do Sudeste. 
Isso foi levado em consi-
deração na hora de sugerir 
a montagem do novo cro-

nograma. O que o Gired fez foi estudar e refletir sobre 
o contexto e, com ele, apresentou uma proposta de 
alteração ao poder Executivo de adaptação nas regras 
da política que estabelecia o desligamento. O que nós 
buscamos foi dar as ferramentas necessárias para que 
a presidenta da República [Dilma Rousseff]  tomasse a 
decisão. Nosso trabalho foi levar uma sugestão que tem 
um valor próprio e simbólico grande, porque houve uma 
grande participação de todos os atores envolvidos. Não 
analisamos só o socioeconômico, também analisamos o 
relevo, a renda, os prazos de digitalização. Com isso e 
muitas coisas mais montamos a proposta.

Revista da SET: Por que 2023? Foi analisando que 
nessa data a transição já seria natural?

Rodrigo Zerbone: A escolha da data foi uma sugestão, 
e quando falamos de 2023, falamos da proposta que 
saiu da discussão interna sobre qual seria o melhor pra-
zo. Alguns pretendiam um prazo menor, outros maior. 
O importante é a ideia de que precisamos mais prazo, e 
que muito provavelmente até essa data o problema na 
recepção estaria resolvido porque teremos uma transi-
ção natural que vai depender muito da própria dinâmica 
da economia brasileira.

A decisão tomada, além da data, foi uma decisão bem 
trabalhada, que pensou em todas as consequências. 
Houve outros diagnósticos de quando se realizaria essa 
transição. Mas o mais importante foi reconhecer que, de 
um lado é preciso mais tempo, e, do outro, aí sim tam-
bém como uma variável fundamental na análise que foi 
feita, o deslocamento dos recursos que iam ser postos 
nessas localidades desde o ponto de vista da recepção 
para onde é preciso de fato realizar o desligamento para 
liberar a faixa de 700 MHz.

“Sempre tivemos uma preocupa ção muito  
grande por levar em consideração as nossas  
peculiaridades, tamanho, diversidade  
econômica e so cial. Aos poucos as teles foram 
aprendendo esses desa fios e diferenças. Nesse 
processo de reflexão que agora finalizamos 
isso foi peça central”, afirmou Rodrigo Zerbone
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mos: uma cidade deveria ser 
apagada? Quando? Em que 
período? Se havia alguma ci-
dade que precisava ou não 
espaço para liberar a faixa de 
700 MHz. Conseguimos aos 
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atores envolvidos em busca 
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Revista da SET: Isso muda a entrega de set-top  
boxes ao inscritos no Bolsa família?

Rodrigo Zerbone: Entendemos que sim. Muitas 
das localidades do interior não têm nem transmissão 
disponível hoje. Com a regra anterior tínhamos de 
distribuir os conversores para os inscritos do Programa 
Bolsa Família dessas localidades, o que faria, na prática, 
distribuir muitos set-top boxes para gente que nem tem 
a possibilidade de usá-lo porque não tem sinal disponí-
vel. O que seria um desperdiço de recurso. Assim, deci-
dimos tirar desse plano essas cidades para poder utilizar 
o gasto de transição nas outras que de fato estão prepa-
radas e precisam ser desligadas. E, ainda, tem um adi-
cional muito estudado no decorrer do processo. Moni-
toramos na cidade piloto de Rio Verde (GO) que grande 
parte das pessoas que não migraram, não o fizeram por 

motivos econômicos. Este público é o que precisamos 
atingir, porque esse público, mesmo que colocássemos 
mais informação com intervenções mais agressivas na 
grade de programação, ele não teria possibilidades de 
fazer a transição. E se no limite desligássemos o sinal, 
muito provavelmente perderiam o acesso ao serviço de 
TV, uma situação contraria uma das premissas essenciais 
que é ninguém ficar sem acesso.

Revista da SET: Isso seria adaptar a política pública 
à realidade socioeconômica atual?

Rodrigo Zerbone: Aprendemos no processo de im-
plantação do projeto piloto de Rio Verde (GO) que o 
público que precisa ter acesso à política de distribuição 
de conversores é maior do que originalmente foi esta-
belecido. E isso, acompanhado com as outras reflexões, 
sobre o ponto de vista da transmissão foi um dos ele-
mentos na formatação dessa proposta de redirecionar 
os recursos a essas localidades para avaliar melhor o 
que é necessário distribuir nos grandes centros. Contu-
do, este foi um dos elementos essenciais para formatar 
a proposta do novo calendário, tanto interno – de 2016 
até 2018 – e, a proposta final de transferir para uma data 
futura que chega ao interior do país até 2023, com ou-
tras bases para a política pública.

Revista da SET: No último SET SUL realizado em 
Curitiba, em maio de 2016, o senhor disse que era 
muito importante aprender com os erros dos outros 
países que implantaram o sistema digital. Esta mu-
dança tem a ver com isso?

Rodrigo Zerbone: Tem a ver com a visão de um apren-
dizado contínuo. O processo é muito complexo. Com-
plexo em qualquer país, mas aqui no Brasil, dada toda a 
sua diversidade, traz uma complexidade ainda maior. De 
fato, um dos pontos mais importantes dessa conforma-
ção institucional que foi criada com o Gired composto 
pelos diferentes setores e o governo, foi ter uma capaci-
dade muito maior dada pela junção de forças e experiên-
cias de aprender com o processo, e ter a capacidade de 
solucionar os pontos que deram errados de forma séria.  

RODRIGO ZERBONE, conselheiro da ANATEL e Presidente do Gired é advogado, gradua-
do em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e membro da carreira de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Poder Executivo Federal. Tra-
balhou como assessor no Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – Cade, na Casa Civil da Presidência da República e na Agência Nacional 
de Telecomunicações – Anatel. Foi consultor jurídico do Ministério das Comunicações e vice
-presidente do Conselho Consultivo da Anatel. Atualmente é membro do Conselho Diretor 
da Anatel, Presidente do Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações – 
CDUST e Presidente do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização 
de Canais de TV e RTV – GIRED.

No último Fórum Latino-americano de Negócios realizado  
no marco do SET EXPO 2015,  Rodrigo Zerbone tinha  
afirmado que os principais desafios da transição  
no Brasil passavam pela realização de investimentos em  
equipamentos em operação para RTV, principalmente  
o caso de prefeituras, a comunicação em larga escala  
necessária para adesão ao sistema pela população, o  
planejamento necessário para a distribuição dos kits, além  
do abastecimento natural do mercado com conversores
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O modelo ATEM Television Studio permite criar rapidamente programas de 
televisão ao vivo com qualidade profi ssional. Este switcher HD portátil fornece 
a possibilidade de fazer cortes precisos entre câmeras, sobrepor gráfi cos e 
adicionar canais de áudio, além de outras funcionalidades. Ele também inclui 
um software de controle fácil de usar com um painel para arquivos de mídia e 
modo multi-display em HD que simplifi ca a criação de transições e composições 
extraordinárias. Basta conectar câmeras SDI ou HDMI e um computador para 
alternar diferentes sinais.

Poder criativo ao vivo
O modelo ATEM Television Studio funciona da mesma forma que um switcher 
M/E tradicional. Você pode alternar fontes mediante vários tipos de transições 
personalizadas que incluem cortes precisos, mixagens, wipes e fades, entre 
outras. Ele também oferece reprodutores de mídia integrados para processar 
gráfi cos e um mixer de áudio virtual completo. Além disso, você pode controlar 
câmeras Blackmagic e corrigir a cor das imagens remotamente. Não há um modo 
mais fácil, rápido ou econômico de criar programas ao vivo. 

Características incríveis
O modelo ATEM Television Studio permite conseguir efeitos de chroma-key 
com fundos verdes ou azuis e sobrepor elementos gráfi cos no sinal transmitido 
mediante os dois DSK integrados. Por outra parte, o modo multi-display faz 
possível visualizar simultaneamente imagens das câmeras, apresentações prévias 
ou o programa principal em monitores SDI ou HDMI. Este switcher oferece uma 
série de recursos com tecnologia avançada em um tamanho compacto que facilita 
seu transporte para qualquer lugar.

Inúmeras conexões
Graças a sua ampla gama de conexões, este modelo permite utilizar até 6 
câmeras SD ou HD. Todas as entradas dispõem de um resincronizador para 
garantir a qualidade das imagens e evitar erros ao mudar de câmera. Deste 
modo, não é necessário ter um dispositivo de sincronização adicional. O ATEM 
Television Studio também e capaz de codifi car arquivos em formato H.264 para 

publicar conteúdo em sites como YouTube ou Vimeo.

Controle físico ou virtual
O painel de controle virtual tem um design elegante e funciona de forma 
semelhante a um switcher tradicional. Portanto, é muito fácil de se aprender a 
usá-lo. Ele permite alternar entre câmeras, mudar o tipo de transição ou ajustar 
parâmetros importantes no decorrer da transmissão. Este modelo também 
fornece a possibilidade de sobrepor gráfi cos nas imagens ao vivo, misturar canais 
de áudio ou controlar as câmeras através de qualquer laptop. Para produções 
mais complexas, você pode conectar um painel de controle profi ssional.

ATEM Television Studio
US$995

Não inclui câmeras ou outros equipamentos.

www.blackmagicdesign.com/br

Redescubra a emoção das produções multicâmera 
com o modelo ATEM Television Studio!
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O processo de Rio Verde se mostrou muito dinâmico, e 
por isso precisou de propostas rápidas. A nossa capa-
cidade de responder a isso decorre diretamente desse 
arranjo institucional inovador em muitos aspectos, tan-
to que, quando comentamos isso no âmbito mundial, é 
difícil ter um processo igual na maior parte dos países 
que já passaram pelo processo. Inclusive, ficam muito 
surpresos por nossa capacidade de sentar todos os ato-
res na mesa e conseguir fazer um diagnostico comum e 
propor coisas em comum. 

Tudo isso demonstra que o processo no Brasil está sen-
do conduzido com a perspectiva de aprendizado cons-
tante, tanto nas questões que os outros países já passa-
ram, como nos pontos que tem a ver com a realidade 
brasileira. Aprendemos na prática com a resposta que o 
telespectador, que o consumidor em última instância dá 
a todo esse processo. E nessa linha é que pensamos nes-
sa nova proposta para o Ministério das Comunicações 
de estabelecer um novo cronograma trazendo o concei-
to de um piloto para os grandes centros urbanos. Assim, 
transformar Brasília em um piloto no qual continuare-
mos o aprendizado já com as mudanças que foram fei-
tas e ver na Capital se estas mudanças propostas deram 
o resultado esperado, e senão, ver o que não deu, onde 
não deu, e assim tomar as medidas necessárias correti-
vas até a sequência do calendário.

Revista da SET: Sendo assim, desligar Brasília em  
2016 é estender o piloto de Rio Verde (GO)?

Rodrigo Zerbone: Sim, Rio Verde está sendo um 
aprendizado muito importante para nós, porque com 
os dados de lá conseguimos reformular a proposta. Eles 
vieram da realidade de Rio Verde. De todas as formas, 
sentimos no processo que era necessário experimentar 
em um grande centro para ter de fato a dimensão do 

que será esse processo na sua completude. Por 
isso, trazer Brasília, deslocá-la um pouco do 

restante do cronograma, dando tempo 
para que se adapte o resto do cronogra-
ma, é fundamental e uma parte central 
da reestruturação que foi feita.

Revista da SET: O fato de Brasília 
ser a única cidade do país com um 

espaço único para a emissão digital e 
ter uma topografia uniforme foram, de 
alguma forma, pontos importantes na 

eleição da Capital para a realização do piloto?
Rodrigo Zerbone: Neste aspecto Brasília tem facilida-

de que outras cidades não possuem. Se compararmos 
Brasília com Belo Horizonte, as facilidades topográficas 
da primeira são muitas. Mesmo nestas experiências, sa-
bemos que teremos de nos debruçar sobre a realidade 
de cada uma das localidades. No conceito de piloto é 
importante trabalhar em uma cidade que nos dá uma 
tranquilidade maior e nos permitirá avaliar as similarida-
des com as outras grandes cidades.

Revista da SET: Se debateu muito sobre o porquê 
desligar no ano que se realizam as Jogos Olímpicos 
no Rio de Janeiro em 2016. Este foi um fato relevante 
na elaboração do novo plano de desligamento?

Rodrigo Zerbone: Esse fato acabou por não ser tão re-
levante porque o próprio diagnóstico em outros termos, 
em outros pontos e avaliações do processo levou à su-
peração disso. Vimos que precisamos mais tempo para 
implementar as modificações, para reformular a parte 
de comunicação e que o espaçamento necessário com 
um conceito mais adequado de trazer Brasília como um 
novo piloto, misturado com a questão de um tempo de 
adaptação acabou superando o fato das Olimpíadas, já 
que a primeira cidade será desligada depois do evento.

Revista da SET: Finalmente, houve uma modifica-
ção na forma de aferição da percentagem de alcance 
do sinal digital. Por quê?

Rodrigo Zerbone: Durante o processo percebemos 
que a forma de contagem que o Gired determinou ge-
rava uma dificuldade excessiva para o atingimento dos 
93%. E isso não é bom para ninguém. Quando falamos 
de uma  excesso chegamos a condições onde a cidade 
já está preparada para o desligamento, mas temos de 
manter todo o custo do processo, inclusive a credibilida-
de do processo rodando à toa, e isso pode ter um efeito 
negativo que contamine o próprio êxito do processo de 
desligamento. Houve um consenso e encontramos uma 
proposta com mais equilíbrio. De todas as formas preci-
samos testar esses novos parâmetros. n

No SET SUL 2015, 
Zerbone tinha afirmado 

que o processo seria bem 
sucedido se aprendesse 

“com os erros dos outros países 
e avançar com um 

desligamento realizado 
com um cronograma 

seguido a risca” 
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SET REGIONAIS

O
SET Norte, que acontece 
desde 1998 em parceria 
entre a SET e a Rede Ama-
zônica de Comunicação, é o 

mais antigo dos regionais da entida-
de, e não por isso perde o interes-
se, pelo contrário, anos após ano, o 
número de participantes aumenta e 
vontade de participação dos profis-
sionais parece ser maior.
A última edição começou em Ma-

naus com sala cheia no Studio 5 
Centro de Convenções. Na cerimô-
nia de abertura, Nivelle Daou (SET/
Rede Amazônica) afirmou que é mui-

to importante para o Amazonas e o 
Norte do país “trazer a Manaus os 
principais temas que se tratam na 
SET e no mundo. Isso nos dá muito 
orgulho e prazer. Começamos como 
o primeiro evento regional da SET e 
hoje somos um dos mais importan-
tes” afirmou.
Nivelle, diretor da regional Norte da 

SET, disse que o “Congresso SET já 
é um dos melhores da área do mun-
do, por isso é um orgulho ter uma 
parte desse Congresso em Manaus. 
“A SET deve ser a mais curiosa das 
instituições brasileiras. É uma enti-

por Fernando Moura, em Manaus (AM)
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O Regional mais antigo da SET analisou a situação atual da indústria, 
debateu o futuro do broadcasting e as novas mídias eletrônicas.  
Nesta edição da Revista da SET os principais momentos deste 
importante encontro de profissionais e produtores audiovisuais

SET Norte mostrou 
a força da indústria 
audiovisual da região

Nivelle Daou (SET/Rede Amazônica) 
afirmou que é muito importante 
para o Amazonas e o Norte do país 
“trazer a Manaus os principais temas 
que se tratam na SET e no mundo” 



SET REGIONAIS

18   REVISTA DA SET  |  Fev/Mar 2016

SET REGIONAIS

O
SET Norte, que acontece 
desde 1998 em parceria 
entre a SET e a Rede Ama-
zônica de Comunicação, é o 

mais antigo dos regionais da entida-
de, e não por isso perde o interes-
se, pelo contrário, anos após ano, o 
número de participantes aumenta e 
vontade de participação dos profis-
sionais parece ser maior.
A última edição começou em Ma-

naus com sala cheia no Studio 5 
Centro de Convenções. Na cerimô-
nia de abertura, Nivelle Daou (SET/
Rede Amazônica) afirmou que é mui-

to importante para o Amazonas e o 
Norte do país “trazer a Manaus os 
principais temas que se tratam na 
SET e no mundo. Isso nos dá muito 
orgulho e prazer. Começamos como 
o primeiro evento regional da SET e 
hoje somos um dos mais importan-
tes” afirmou.
Nivelle, diretor da regional Norte da 

SET, disse que o “Congresso SET já 
é um dos melhores da área do mun-
do, por isso é um orgulho ter uma 
parte desse Congresso em Manaus. 
“A SET deve ser a mais curiosa das 
instituições brasileiras. É uma enti-

por Fernando Moura, em Manaus (AM)

©
  F

ot
o: 

Fe
rn

an
do

 M
ou

ra

O Regional mais antigo da SET analisou a situação atual da indústria, 
debateu o futuro do broadcasting e as novas mídias eletrônicas.  
Nesta edição da Revista da SET os principais momentos deste 
importante encontro de profissionais e produtores audiovisuais

SET Norte mostrou 
a força da indústria 
audiovisual da região

Nivelle Daou (SET/Rede Amazônica) 
afirmou que é muito importante 
para o Amazonas e o Norte do país 
“trazer a Manaus os principais temas 
que se tratam na SET e no mundo” 



dade que deu certo, que tem mais 
de 100 diretores e cinco empregados, 
por isso deu certo. Ela é importante 
e tem importância mundial porque 
trabalha junto às principais organiza-
ções da indústria no mundo. O SET 
Norte é um exemplo desse trabalho, 
continua crescendo e avançando ano 
após anos”.
Mais tarde, Phelippe Daou, funda-

dor e proprietário da Rede Amazôni-
ca, afirmou na cerimônia de abertura 
que o Amazonas também tem pressa. 
“Mas nossa pressa em Manaus não 

se assemelha à do paulista quando 
anda na rua, mas temos as nossas 
pressas. A Amazônia despertou o in-
teresse das pessoas, mas não aquele 
entusiasmo de quem vai para uma 
grande viagem, não vinham para fi-
car. Por este motivo nós queríamos 
que fizessem aqui reuniões como se 
faziam no Rio de Janeiro e São Paulo. 
O dia da primeira edição desta reu-
nião em Manaus (1998) nos fez lem-
brar um fato curioso. Nós fundamos 
uma retransmissora em Solimões, 
nesse momento estava o saudoso 
ministro João de Oliveira quem fez 
muito coisa pela Amazônia. Quando 
acabou a inauguração uma senhora 
de idade disse-lhe: “agora somos 
gente”. Eu repetiria que a sua pre-
sença nos faz crer que vocês acredi-
tam na Amazônia, isso é bom, por-
que se vocês pensam na Amazônia, 

ela está cumprindo na área de tele-
visão etapas que quem não convive 
com a TV não sabe o que acontece”.
Ainda referiu que a “Rede Amazô-

nica não é operadora só da Capital, 
somos operadores do Estado do 
Amazonas, de Roraima, do Acre, do 
Amapá. Chegamos a muitos, por isso 
a Amazônia se sente muito orgulho-
sa quando se encontra com vocês, 
porque trazem o que há de melhor, 
e nós, queremos acompanhar esses 
avanços tecnológicos”.
O radiodifusor finalizou a sua emo-

cionada apresentação afirmando: 
“nossa missão é abraçada com ca-
rinho e amor. Sejam felizes e pen-
sem na Amazônia como uma terra de 
oportunidades”.
O encerramento da abertura es-

teve a cargo do presidente da SET, 
Olímpio Franco, que se mostrou 
muito feliz de estar novamente em 
Manaus e ver “a sala cheia”. “A últi-
ma vez que estive em Manaus foi há  
13 anos, realmente o crescimento 
tem sido muito grande, o que mostra 
o trabalho feito na região. Estar aqui 
é muito importante porque nosso pa-
pel é levar a tecnologia broadcast às 
regiões. Sabemos que trazer público 
e palestrantes para Manaus é difícil, 
mas deu certo”.
Franco explicou os trabalhos que 

a SET está realizando no país e no 
exterior, destacando o acordo com a 
IABM e o InterBEE, celebrados duran-
te 2015, e que são importantes para 
a internacionalização da entidade e 
do SET Expo.
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“O dia da primeira edição desta reunião 
em Manaus (1998) nos fez lembrar  
um fato curioso. Nós fundamos uma 
retransmissora em Solimões, nesse 
momento estava o saudoso ministro 
João de Oliveira quem fez muito coisa 
pela Amazônia. Quando acabou 
a inauguração, uma senhora de idade 
disse-lhe: “agora somos gente”, afirmou 
Phelippe Daou, fundador e proprietário 
da Rede Amazônica

Para o presidente da SET, Olímpio Franco, os regionais são essenciais para entidade 
porque levam a discusão até os profissionais das diferentes regiões do Brasil

Sala cheia na abertura 
do SET Norte. Nos dois 
dias de regional, mais 

de 220 profisisonais 
assistiram as palestras
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dade que deu certo, que tem mais 
de 100 diretores e cinco empregados, 
por isso deu certo. Ela é importante 
e tem importância mundial porque 
trabalha junto às principais organiza-
ções da indústria no mundo. O SET 
Norte é um exemplo desse trabalho, 
continua crescendo e avançando ano 
após anos”.
Mais tarde, Phelippe Daou, funda-

dor e proprietário da Rede Amazôni-
ca, afirmou na cerimônia de abertura 
que o Amazonas também tem pressa. 
“Mas nossa pressa em Manaus não 

se assemelha à do paulista quando 
anda na rua, mas temos as nossas 
pressas. A Amazônia despertou o in-
teresse das pessoas, mas não aquele 
entusiasmo de quem vai para uma 
grande viagem, não vinham para fi-
car. Por este motivo nós queríamos 
que fizessem aqui reuniões como se 
faziam no Rio de Janeiro e São Paulo. 
O dia da primeira edição desta reu-
nião em Manaus (1998) nos fez lem-
brar um fato curioso. Nós fundamos 
uma retransmissora em Solimões, 
nesse momento estava o saudoso 
ministro João de Oliveira quem fez 
muito coisa pela Amazônia. Quando 
acabou a inauguração uma senhora 
de idade disse-lhe: “agora somos 
gente”. Eu repetiria que a sua pre-
sença nos faz crer que vocês acredi-
tam na Amazônia, isso é bom, por-
que se vocês pensam na Amazônia, 

ela está cumprindo na área de tele-
visão etapas que quem não convive 
com a TV não sabe o que acontece”.
Ainda referiu que a “Rede Amazô-

nica não é operadora só da Capital, 
somos operadores do Estado do 
Amazonas, de Roraima, do Acre, do 
Amapá. Chegamos a muitos, por isso 
a Amazônia se sente muito orgulho-
sa quando se encontra com vocês, 
porque trazem o que há de melhor, 
e nós, queremos acompanhar esses 
avanços tecnológicos”.
O radiodifusor finalizou a sua emo-

cionada apresentação afirmando: 
“nossa missão é abraçada com ca-
rinho e amor. Sejam felizes e pen-
sem na Amazônia como uma terra de 
oportunidades”.
O encerramento da abertura es-

teve a cargo do presidente da SET, 
Olímpio Franco, que se mostrou 
muito feliz de estar novamente em 
Manaus e ver “a sala cheia”. “A últi-
ma vez que estive em Manaus foi há  
13 anos, realmente o crescimento 
tem sido muito grande, o que mostra 
o trabalho feito na região. Estar aqui 
é muito importante porque nosso pa-
pel é levar a tecnologia broadcast às 
regiões. Sabemos que trazer público 
e palestrantes para Manaus é difícil, 
mas deu certo”.
Franco explicou os trabalhos que 

a SET está realizando no país e no 
exterior, destacando o acordo com a 
IABM e o InterBEE, celebrados duran-
te 2015, e que são importantes para 
a internacionalização da entidade e 
do SET Expo.
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“O dia da primeira edição desta reunião 
em Manaus (1998) nos fez lembrar  
um fato curioso. Nós fundamos uma 
retransmissora em Solimões, nesse 
momento estava o saudoso ministro 
João de Oliveira quem fez muito coisa 
pela Amazônia. Quando acabou 
a inauguração, uma senhora de idade 
disse-lhe: “agora somos gente”, afirmou 
Phelippe Daou, fundador e proprietário 
da Rede Amazônica

Para o presidente da SET, Olímpio Franco, os regionais são essenciais para entidade 
porque levam a discusão até os profissionais das diferentes regiões do Brasil

Sala cheia na abertura 
do SET Norte. Nos dois 
dias de regional, mais 
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Convênio
A SET e as entidades de broadcast 

da região amazonense assinaram um 
convênio de cooperação tecnológi-
ca e de pesquisa. “Realizamos um 
convênio com todas as entidades 
regionais, um acordo de cooperação 
técnica com as entidades regionais e 
SET para compartilhar estudos e tec-
nologia”, afirmou Daou.
Com respeito ao acordo, Franco dis-

se que o importante é “congregar e 
unir, debater e analisar o futuro do 
broadcast. O próximo convênio será 
com um laboratório de TV Digital da 
China, em Shangai”, finalizou.

4K e HDR
Erick Soares (Sony) ministrou a pri-

meira palestra do SET Norte, focada 
no High Dinamic Range (HDR) que 

mostrou como a empresa trabalha os 
novos workflows, IP Live Solutions, 
4K e HDR, afirmando que é “preciso 
padronizar o HDR como tecnologia, 
precisamos resolver este dilema da 
indústria”.
Segundo ele, tudo começa com o 

4K. Assim, com o advento de novas 
tecnologias de telas e processamen-
to de sinais de câmeras, bem como 
a difusão das novas tecnologias Ultra 
HD, como o 4K e 8K, surge o HDR, 
“com mais força e com a necessidade 
de padronizar a tecnologia” para que 
ela chegue aos telespectadores da 
melhor forma, afirmou Soares.
Ele disse que esta nova tecnolo-

gia tem a capacidade de oferecer 
maior qualidade e experiência visu-
al do conteúdo e impactar a cadeia 
de produção, mudando os formatos 
existentes que estão hoje em discus-
são em busca de uma padronização.
Soares afirmou que a tela da TV 

“passou a ser uma janela de exibi-
ção”, porque o campo de visão (FOV) 
e a resolução mudaram a forma de 
produção e os novos desafios opera-
cionais. “A indústria mudou para telas 
grandes, telas diferentes, situações 
diferentes onde o que interessa são 
as telas que aparecem com novas 
demandas e produção de conteúdo. 
Esta é uma evolução da indústria”. 
Segundo ele, até 2020 se estará 

“explorando o 4K e depois disso se 
poderá explorar o 3D com novas evo-
luções tecnológicas. O HDR ou “Alto 
Range Dinâmico” determina o que 
nós enxergamos entre o claro e o es-
curo”, afirmou Soares. “O HDR traz a 
possibilidade do balanço com melhor 
imagem e maior controle de qualida-
de. Isso porque evoluímos em termos 
de resolução, de resolução temporal 
(velocidade da imagem), evoluímos 
em resolução de cor e de espaço de 
cor (maior gama de cor) e avança-
mos na luminosidade (range dinâmi-
co). Mas isso está em quase todos 
os equipamentos da indústria. O que 
precisamos padronizar é o HDR, ou 
seja, definir o BT e o REC2020 para 
dar os parâmetros finais. A discussão 
é pela padronização, um padrão que 

seja benéfico para toda a cadeia de 
produção”.
Soares finalizou a sua palestra em 

Manaus afirmando que com o HDR 
“se preserva a variação de luz”. Mas 
para isso é preciso, que toda a ca-
deia suporte o HDR. “Hoje a cadeia 
trabalha com HDR, hoje precisamos 
produzir mais conteúdo com esta 
tecnologia. E como padronizar a pro-
dução de conteúdos, preservando os 
quatro elementos principais: reso-
lução, alto contraste, distribuição e 
luminosidade?”

IP e 4K, fatos e tendências 
da indústria
Felipe Andrade (SAM Snell Advan-

ced Media) realizou uma abordagem 
técnica-comercial do que denominou 
“tecnologias emergentes como vídeo 
sobre IP e UHD, e como o mercado 
broadcast se prepara para adotá-las”.
A conversa começou com o over- 

wiew da SAM Snell Advanced Media 
e como ela chegou aos dias de hoje 
depois de várias aquisições, sobre-
tudo a compra da Quantel em 2014. 
“Até hoje trabalhamos com canal de 
vendas, agora teremos uma presen-
ça direta no Brasil com um escritório 
próprio no Brasil, para estar mais 
perto dos clientes”.
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A SET e as entidades de broadcast 
da região amazonense assinaram um 
convênio de cooperação tecnológica 
e de pesquisa

Erick Soares (Sony) ministrou a primeira 
palestra do SET Norte, focada no High 
Dinamic Range (HDR)

Muitos profissionais conversaram 
com as empresas que levaram os seus 
equipamentos até Manaus para fazer 
demostrações
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Andrade disse que a SAM observa 
que a indústria ainda não tem uma 
convergência com respeito à migra-
ção para o IP “que começou com a 
chegada do 4K à indústria”, mas que 
ainda não está claro como será visto 
pelo telespectador.
“Hoje nos Estados Unidos os televi-

sores 4K começam a baixar de valor 
e isso motiva a indústria a produzir 
em 4K. De todas as formas, o pro-
blema é que produzir em 4K ao vivo 
é muito difícil e precisa de muitos 
equipamentos, já que tenho de qua-
druplicar toda a minha estrutura. A 
ideia do IP vem desde aqui. Uma 
produção em 4K não pode ser su-
portada por cabos SDI. E nesse pon-
to há duas tendências no mercado, 
a de equipamentos que podem ser 
fabricados com COTS ou softwares 
proprietários. A SAM avança para 
produtos fabricados com COTS”.
Ele disse que “temos de fazer tudo 

para que a transição para o IP seja 
a mais suave possível. Falar em IP 
e 4K é muito longe, por isso preci-
samos equipamentos que sejam SDI, 
mas que possam ser transformados 
para estruturas IP, sendo estruturas 
híbridas”.
Em termos de transição, Andrade 

afirma que “pensamos que a transi-
ção do SDI para o IP possa demorar 
pelos menos 10 anos, um período 
lento de transição para processos 
sabendo que no fim da linha esta o 
IP”.

A transformação causada 
pelo IP nas operações de TV
Sidnei Brito (Harmonic) trabalhou 

as transformações causadas pelo IP 
nas transmissões de TV. Nelas, Brito 
afirmou que são quatro principais. 
A primeira tem a ver com a capta-
ção e distribuição de vídeo por IP. 
A segunda é a operação em nuvem; 
em terceiro lugar é a virtualização na 
operação e o final, muito importante 
nos dias de hoje, é a alteração do 
workflow das emissoras.
Assim, disse o executivo, o tráfego 

IP no ambiente de vídeo remonta à 
década passada, mas com a nova sé-

rie de especificações do SMPTE para 
tráfego de vídeo em banda base so-
bre IP, uma onda de grandes trans-
formações se inicia para o broad- 
caster, com novas possibilidades de 
produtos e serviços em rede, virtuali-
zado ou em nuvem.
Brito fez um paralelo entre tecnolo-

gia e produtos, tentando traçar um 
cenário de migração entre a estrutura 
atual para uma estrutura em IP que 
propicia um ambiente para novos 
modelos de negócio e novas aborda-
gens nos projetos.
O responsável da Harmonic disse 

que um dos principais argumentos 
para começar a trabalhar com IP “se-
ria a diferença das interfaces”, nas 
quais há que considerar, por exem-
plo, que “no SDI a banda garantida, 
no IP quem define a banda é o ra-
diodifusor. No SDI as conexões físi-
cas são estáticas, no IP há dinâmicas 
roteadas. E no primeiro há um sinal 
único, enquanto no IP há múltiplos 
sinais”.
Ele disse que hoje para pensar em 

“cloud” é “preciso estar em IP”, mas 
é preciso analisar bem o que fazer e 
como, em cada situação. “O cliente 
pode trabalhar em uma rede pública 
ou privada dependendo do momento 
e do sistema que se precise utilizar”.
No fim, Brito disse que a migração 

depende do serviço que tenha de ser 
entregue. “Alguns clientes já inicia-
ram a migração para o IP, mas existe 
a combinação de interfaces SDI e IP 
na mesma plataforma”. O executivo 
afirmou ainda que é possível a com-
binação de sistemas híbridos.

Fluxo de sinal híbrido em Banda
Base SDI e Roteamento em IP: 
um desafio da indústria 
e da engenharia broadcast
Emerson José Weirich (EBC/SET)  

brindou aos participantes do SET 
Norte uma excelente aula/palestra 
explicando as estruturas IP na TV e 
como elas estão mudando a enge-
nharia das emissoras.
O diretor da SET  Regional Centro 

Oeste  trabalhou as evoluções das 
infraestruturas da engenharia da TV 
com as instalações “Stand Alone” 
passando dos “Workstations na dé-
cada de 1990 aos dias de hoje, com 
plataformas integradas a partir de 
2010, com infraestruturas internas de 
transmissão e de distribuição”.
Na sua explanação afirmou que as 

topologias de sinal em plantas futu-
ras de broadcast precisam ter uma 
“padronização” e que está “é um dos 
desafios do momento da indústria. 
Sem dúvida, a nuvem é o desafio 
do momento. O desafio é entender 
que a informação está em todo lugar 
mediante a conexão a diferentes dis-
positivos que podem ser dominados 
através do Big Data e que, com o 
relacionamento humano nas redes 
sociais, gera comunicação direta en-
tre os indivíduos”.
Para Weirich, as “mudanças nos 

processos de negócios vão forçar as 
transformações nos processos” que 
“remodelaram as empresas” para 
que estas possam “trabalhar em 
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Sidnei Brito (Harmonic) trabalhou 
as transformações causadas pelo IP 
nas transmissões de TV

Emerson José Weirich (EBC/SET)  
brindou aos participantes do SET Norte 
uma excelente aula/palestra explicando 
as estruturas IP na TV e como elas estão 
mudando a engenharia das emissoras
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Andrade disse que a SAM observa 
que a indústria ainda não tem uma 
convergência com respeito à migra-
ção para o IP “que começou com a 
chegada do 4K à indústria”, mas que 
ainda não está claro como será visto 
pelo telespectador.
“Hoje nos Estados Unidos os televi-

sores 4K começam a baixar de valor 
e isso motiva a indústria a produzir 
em 4K. De todas as formas, o pro-
blema é que produzir em 4K ao vivo 
é muito difícil e precisa de muitos 
equipamentos, já que tenho de qua-
druplicar toda a minha estrutura. A 
ideia do IP vem desde aqui. Uma 
produção em 4K não pode ser su-
portada por cabos SDI. E nesse pon-
to há duas tendências no mercado, 
a de equipamentos que podem ser 
fabricados com COTS ou softwares 
proprietários. A SAM avança para 
produtos fabricados com COTS”.
Ele disse que “temos de fazer tudo 

para que a transição para o IP seja 
a mais suave possível. Falar em IP 
e 4K é muito longe, por isso preci-
samos equipamentos que sejam SDI, 
mas que possam ser transformados 
para estruturas IP, sendo estruturas 
híbridas”.
Em termos de transição, Andrade 

afirma que “pensamos que a transi-
ção do SDI para o IP possa demorar 
pelos menos 10 anos, um período 
lento de transição para processos 
sabendo que no fim da linha esta o 
IP”.

A transformação causada 
pelo IP nas operações de TV
Sidnei Brito (Harmonic) trabalhou 

as transformações causadas pelo IP 
nas transmissões de TV. Nelas, Brito 
afirmou que são quatro principais. 
A primeira tem a ver com a capta-
ção e distribuição de vídeo por IP. 
A segunda é a operação em nuvem; 
em terceiro lugar é a virtualização na 
operação e o final, muito importante 
nos dias de hoje, é a alteração do 
workflow das emissoras.
Assim, disse o executivo, o tráfego 

IP no ambiente de vídeo remonta à 
década passada, mas com a nova sé-

rie de especificações do SMPTE para 
tráfego de vídeo em banda base so-
bre IP, uma onda de grandes trans-
formações se inicia para o broad- 
caster, com novas possibilidades de 
produtos e serviços em rede, virtuali-
zado ou em nuvem.
Brito fez um paralelo entre tecnolo-

gia e produtos, tentando traçar um 
cenário de migração entre a estrutura 
atual para uma estrutura em IP que 
propicia um ambiente para novos 
modelos de negócio e novas aborda-
gens nos projetos.
O responsável da Harmonic disse 

que um dos principais argumentos 
para começar a trabalhar com IP “se-
ria a diferença das interfaces”, nas 
quais há que considerar, por exem-
plo, que “no SDI a banda garantida, 
no IP quem define a banda é o ra-
diodifusor. No SDI as conexões físi-
cas são estáticas, no IP há dinâmicas 
roteadas. E no primeiro há um sinal 
único, enquanto no IP há múltiplos 
sinais”.
Ele disse que hoje para pensar em 

“cloud” é “preciso estar em IP”, mas 
é preciso analisar bem o que fazer e 
como, em cada situação. “O cliente 
pode trabalhar em uma rede pública 
ou privada dependendo do momento 
e do sistema que se precise utilizar”.
No fim, Brito disse que a migração 

depende do serviço que tenha de ser 
entregue. “Alguns clientes já inicia-
ram a migração para o IP, mas existe 
a combinação de interfaces SDI e IP 
na mesma plataforma”. O executivo 
afirmou ainda que é possível a com-
binação de sistemas híbridos.

Fluxo de sinal híbrido em Banda
Base SDI e Roteamento em IP: 
um desafio da indústria 
e da engenharia broadcast
Emerson José Weirich (EBC/SET)  

brindou aos participantes do SET 
Norte uma excelente aula/palestra 
explicando as estruturas IP na TV e 
como elas estão mudando a enge-
nharia das emissoras.
O diretor da SET  Regional Centro 

Oeste  trabalhou as evoluções das 
infraestruturas da engenharia da TV 
com as instalações “Stand Alone” 
passando dos “Workstations na dé-
cada de 1990 aos dias de hoje, com 
plataformas integradas a partir de 
2010, com infraestruturas internas de 
transmissão e de distribuição”.
Na sua explanação afirmou que as 

topologias de sinal em plantas futu-
ras de broadcast precisam ter uma 
“padronização” e que está “é um dos 
desafios do momento da indústria. 
Sem dúvida, a nuvem é o desafio 
do momento. O desafio é entender 
que a informação está em todo lugar 
mediante a conexão a diferentes dis-
positivos que podem ser dominados 
através do Big Data e que, com o 
relacionamento humano nas redes 
sociais, gera comunicação direta en-
tre os indivíduos”.
Para Weirich, as “mudanças nos 

processos de negócios vão forçar as 
transformações nos processos” que 
“remodelaram as empresas” para 
que estas possam “trabalhar em 

24   REVISTA DA SET  |  Fev/Mar 2016

SET REGIONAISSET REGIONAIS

Sidnei Brito (Harmonic) trabalhou 
as transformações causadas pelo IP 
nas transmissões de TV

Emerson José Weirich (EBC/SET)  
brindou aos participantes do SET Norte 
uma excelente aula/palestra explicando 
as estruturas IP na TV e como elas estão 
mudando a engenharia das emissoras
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multiplataformas onde os diferentes 
dispositivos “se tornam terminais 
que acessam serviços ou armazena-
mentos em servidores conectados 
à Internet. Esses servidores podem 
estar fisicamente em qualquer lugar 
da nuvem. Não sabemos onde estão, 
mas o armazenamento digital cada 
vez mais tende a zero”.
Uma vez explicado isso, Weirich 

avançou sobre a migração de tráfego 
SDI para IP, analisou o que impul-
siona a mudança nas instalações SDI 
atuais das emissoras, assumindo que 
estamos no momento correto para 
desenvolver o roteamento de vídeo 
em IP que funcione com qualidade. 
Desta forma, como projetar uma rede 
de fluxo de sinal híbrido em banda 
base SDI e roteamento em IP, isso 
porque, segundo Weirich, é possível 
utilizar SDNs em estruturas de vídeo 
broadcast.
Ainda explicou as diferencias en-

tre o mercado IP e a Lei de Moore, 
afirmando que a cada dois anos a 
capacidade dos dispositivos digitais 
dobra. Ele disse que os roteadores 
Ethernet crescem a velocidade de 
Moore, e a tecnologia de roteado-
res de vídeo SDI tem uma acelera-
ção menor, o que acontece porque 
em termos de mercado, os primeiros 
crescem em escala econômica mun-
dial” e os destinados ao broadcast, é 
menor, porque “quanto mais especí-
fico é o produto para o mercado bro-
adcast, mais caro ele é”. Assim, ele 

disse que o “uso de COTS (Comercial 
Off-The-Shelf System) do TI ajuda a 
reduzir os preços”.
A migração para IP, se “for para ví-

deo HD, o cabo coaxial chega bem. 
Agora, se há edição em 3D, HDTV ou 
4K, a banda não chega e, nesse pon-
to, começam os problemas. Com o IP 
é possível agregar banda virtualmen-
te para novos formatos UHD (4K, 8K, 
etc) e virtualizou a rede. A tendência 
de futuro é o IP, é criar sistemas cada 
vez mais virtualizados que, com cer-
teza, vão trazer problemas. De todas 
formas, para hoje, a tendência a mé-
dio prazo é um mundo híbrido entre 
SDI e IP”.
Assim, Weirich afirmou que a ativi-

dade que o profissional de radiodi-
fusão terá que ser “híbrida, ou seja, 
entender de processos de qualidade 
e de processos de TI. Assim, os pri-
meiros serão os mais importantes, 
que terão que entender de processo 
da produção de TV – vídeo, lentes, 
monitorização, automação, distribui-
ção – que não existem nos processos 
de TI. Porque precisamos de um pro-
fissional que saiba de TI e de radio-
difusão”.

Automação para jornalismo 
e controle mestre
Outro dos temas tratados em Ma-

naus foi a automação para jornalis-
mo. Em uma palestra interativa com 
alguns dos participantes no palco, 
Raquel Oliveira (SNews) trabalhou o 

conceito de automatização e como 
esta pode ser positiva na hora de 
trabalhar em uma redação de jorna-
lismo.
Raquel afirma que é necessário ter 

uma nova percepção da importância 
em automatizar a produção do jor-
nalismo. “Os sistemas de Newsroom, 
além de serem os responsáveis por 
toda a confecção do jornalismo, pos-
suem um novo papel. Com as novas 
demandas do mercado, é possível 
automatizar toda a produção inte-
grando com GCS, Playouts, MAM, 
Teleprompter, Close Caption entre 
outras soluções”.
Assim, a executiva da SNews co-

mentou que a automação do telejor-
nalismo possibilita a otimização de 
custos, integração entre as áreas e 
produtos, tempo, processos e mão 
de obra. Hoje as emissoras precisam 
“integração entre softwares, hardwa-
res e praças que permita a comuni-
cação entre software e sejam trans-
parentes”.
Para Raquel, no mundo de hoje 

para “gerir uma empresa, a boa 
qualidade da automatização inves-
tida é fundamental, é quem dita as 
margens de lucro e faturamento den-
tro de uma empresa, unindo pessoas 
à tecnologia no intuito de agregar 
valor à profissionalização da mesma. 
O mundo exige agilidade e integra-
ção entre homem e máquina, acele-
rando e qualificando o diferencial e 
crescimento empresarial”.
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O SET Norte teve transmissão 
direta por streaming 

Em uma palestra interativa com alguns 
dos participantes no palco, Raquel 
Oliveira (SNews) trabalhou o conceito 
de automatização
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Ela disse que “o principal objetivo 
deve ser a integração total da emisso-
ra” porque os “processos automatiza-
dos, perfeitamente alinhados, podem 
se tornar a mais poderosa vantagem 
competitiva de uma empresa”.
Para finalizar, Raquel afirmou aos 

presentes no auditório da Bolsa de Va-
lores do Rio que a automatização gera 
economia com um “acesso à redação 
de qualquer lugar, já que o jornalista 
pode acessar ao MAM desde fora. Esta 
elimina impressões e ligações; e per-
mite a economia com ida do repórter 
à emissora”.
Luiz Rodrigo Oppenheimer (Meditel 

Brasil) trouxe a Manaus a otimização 
de fluxos de trabalho em continui-
dade, adaptados às novas necessi-
dades de arquivamento, redifusão 
e plataformas multi-telas, pensando 
“em conteúdos que estão sendo uti-
lizados ao vivo” e podem ser “utiliza-
dos em outras plataformas”.
Ele disse que a progressiva adoção 

de fluxos de trabalho tapeless e a 
necessidade de tornar rentáveis os 
conteúdos próprios através de mul-
ticanais e plataformas demandam 
processos e recursos adicionais para 
a continuidade e que permitam “mo-
netizar os investimentos realizados”.
Para Oppenheimer uma boa forma 

de trabalho pode ser a “continuida-
de integrada em um entorno multidi-
fusão e multitelas, onde é “possível 
automatizar o playout” e avançar 
para entregas específicas em diferen-
tes plataformas. O palestrante disse 
que a missão clássica da continuida-
de está começando a mudar, porque 
o controle mestre já não pode ser 
pensado como “um autômata”, se-
não tem de trabalhar de forma inte-
ligente e integrada, porque “precisa-
mos otimizar os processos mediante 
um software de soluções integradas 
que podem ser realizadas pelo QLi-
ve”, equipamento da empresa.
Sendo que os desafios do controle 

master passam por trabalhar em um 
ambiente “tapeless” e “Multiscreen”, 
é preciso, segundo ele, um “controle 
de ingest automático, integrado com 
sistemas de automatização e servido-

res de vídeo que realize automação 
de fluxos de trabalho para Controle 
Master; a criação de sub-clips com 
base nas informações As-Run Logs ou 
XML,s. Controle de gravação de canais 
em loop ou criação de arquivos 24h, 
e crie regras para seleção dos conteú-
dos a serem salvos, usando qualquer 
campo da automação”.

Fluxos de arquivos
Fábio Tsuzuki (Media Portal) e José 

Olairson (Videodata) ministraram 
uma palestra dinâmica e interativa 
com o público descrevendo a opera-
ção, recursos necessários, demandas 
emergenciais, e outros itens que são 
utilizados nos fluxos de arquivos.
Por meio de exemplos práticos, des-

creveram fluxos de arquivos e esclare-
ceram alguns pontos importantes no 
arquivamento. Assim partiram para a 
análise dos recursos necessários para 
descrever fluxos de arquivos; como 
colocar fluxos de arquivos em ope-
ração; e como atender a demandas 
emergenciais; e quando existe uma 
carga operacional em processamento.
Os dois palestrantes analisaram o 

“storage de convergência de con-
teúdo com diferentes finalidades” 
pensando em storage para edição 
que “precisam de alto desempenho 
(throughput) para atender várias 
ilhas simultaneamente. No caso do 
edit-in-place, estes são sistemas 
proprietários; no push-pull pode ser 

usado padrões de TI; storage para 
exibição independente de marca, pa-
drões de TI trabalham nas emissoras; 
e storage para arquivamento”.
Olairson analisou o “software de-

fined storage, que é uma emulação 
da soma de todos os discos físicos, 
através da representação de um único 
disco para o sistema operacional”, e 
Tsuzuki propôs que os radiodifusores 
optem por sistemas de virtualização 
de servidor, na “emulação de hardwa-
re para máquinas virtuais: RAM, CPU, 
Controladora, NIC, USB etc.”
Para eles, a partir da implantação 

de sistemas virtualizados se cria uma 
otimização no uso da infraestrutura, 
do uso de licenças, do hardware, e se 
adotam padrões de mercado. Se cria 
uma infraestrutura mais robusta, com 
alta disponibilidade, otimização do es-
paço físico, e diminuição no consumo 
de energia elétrica/ar condicionado”.
Os palestrantes finalizaram a sua 

conversa com os participantes do 
SET Norte afirmando que com a uti-
lização da nuvem se pode ter “alta 
disponibilidade, acesso global em 
um ambiente altamente escalável”.

A importância da monitoração 
e do controle em uma instalação
broadcast
Na radiodifusão moderna, a entrega 

multiplataforma e a reembalagem de 
demandas de conteúdo derivam de 
vários fluxos de trabalho, afirmou, 
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Fábio Tsuzuki (Media Portal) e José Olairson (Videodata) ministraram uma palestra 
dinâmica e interativa com o público
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Ela disse que “o principal objetivo 
deve ser a integração total da emisso-
ra” porque os “processos automatiza-
dos, perfeitamente alinhados, podem 
se tornar a mais poderosa vantagem 
competitiva de uma empresa”.
Para finalizar, Raquel afirmou aos 

presentes no auditório da Bolsa de Va-
lores do Rio que a automatização gera 
economia com um “acesso à redação 
de qualquer lugar, já que o jornalista 
pode acessar ao MAM desde fora. Esta 
elimina impressões e ligações; e per-
mite a economia com ida do repórter 
à emissora”.
Luiz Rodrigo Oppenheimer (Meditel 

Brasil) trouxe a Manaus a otimização 
de fluxos de trabalho em continui-
dade, adaptados às novas necessi-
dades de arquivamento, redifusão 
e plataformas multi-telas, pensando 
“em conteúdos que estão sendo uti-
lizados ao vivo” e podem ser “utiliza-
dos em outras plataformas”.
Ele disse que a progressiva adoção 

de fluxos de trabalho tapeless e a 
necessidade de tornar rentáveis os 
conteúdos próprios através de mul-
ticanais e plataformas demandam 
processos e recursos adicionais para 
a continuidade e que permitam “mo-
netizar os investimentos realizados”.
Para Oppenheimer uma boa forma 

de trabalho pode ser a “continuida-
de integrada em um entorno multidi-
fusão e multitelas, onde é “possível 
automatizar o playout” e avançar 
para entregas específicas em diferen-
tes plataformas. O palestrante disse 
que a missão clássica da continuida-
de está começando a mudar, porque 
o controle mestre já não pode ser 
pensado como “um autômata”, se-
não tem de trabalhar de forma inte-
ligente e integrada, porque “precisa-
mos otimizar os processos mediante 
um software de soluções integradas 
que podem ser realizadas pelo QLi-
ve”, equipamento da empresa.
Sendo que os desafios do controle 

master passam por trabalhar em um 
ambiente “tapeless” e “Multiscreen”, 
é preciso, segundo ele, um “controle 
de ingest automático, integrado com 
sistemas de automatização e servido-

res de vídeo que realize automação 
de fluxos de trabalho para Controle 
Master; a criação de sub-clips com 
base nas informações As-Run Logs ou 
XML,s. Controle de gravação de canais 
em loop ou criação de arquivos 24h, 
e crie regras para seleção dos conteú-
dos a serem salvos, usando qualquer 
campo da automação”.

Fluxos de arquivos
Fábio Tsuzuki (Media Portal) e José 

Olairson (Videodata) ministraram 
uma palestra dinâmica e interativa 
com o público descrevendo a opera-
ção, recursos necessários, demandas 
emergenciais, e outros itens que são 
utilizados nos fluxos de arquivos.
Por meio de exemplos práticos, des-

creveram fluxos de arquivos e esclare-
ceram alguns pontos importantes no 
arquivamento. Assim partiram para a 
análise dos recursos necessários para 
descrever fluxos de arquivos; como 
colocar fluxos de arquivos em ope-
ração; e como atender a demandas 
emergenciais; e quando existe uma 
carga operacional em processamento.
Os dois palestrantes analisaram o 

“storage de convergência de con-
teúdo com diferentes finalidades” 
pensando em storage para edição 
que “precisam de alto desempenho 
(throughput) para atender várias 
ilhas simultaneamente. No caso do 
edit-in-place, estes são sistemas 
proprietários; no push-pull pode ser 

usado padrões de TI; storage para 
exibição independente de marca, pa-
drões de TI trabalham nas emissoras; 
e storage para arquivamento”.
Olairson analisou o “software de-

fined storage, que é uma emulação 
da soma de todos os discos físicos, 
através da representação de um único 
disco para o sistema operacional”, e 
Tsuzuki propôs que os radiodifusores 
optem por sistemas de virtualização 
de servidor, na “emulação de hardwa-
re para máquinas virtuais: RAM, CPU, 
Controladora, NIC, USB etc.”
Para eles, a partir da implantação 

de sistemas virtualizados se cria uma 
otimização no uso da infraestrutura, 
do uso de licenças, do hardware, e se 
adotam padrões de mercado. Se cria 
uma infraestrutura mais robusta, com 
alta disponibilidade, otimização do es-
paço físico, e diminuição no consumo 
de energia elétrica/ar condicionado”.
Os palestrantes finalizaram a sua 

conversa com os participantes do 
SET Norte afirmando que com a uti-
lização da nuvem se pode ter “alta 
disponibilidade, acesso global em 
um ambiente altamente escalável”.

A importância da monitoração 
e do controle em uma instalação
broadcast
Na radiodifusão moderna, a entrega 

multiplataforma e a reembalagem de 
demandas de conteúdo derivam de 
vários fluxos de trabalho, afirmou, 
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em Manaus, Alfredo Cabrera (Axon) 
[Ele saiu da empresa no inicio de 
2016].
Para o executivo, as emissoras pre-

cisam ter controles de monitoramento 
externo que permitam que a cadeia 
de produção trabalhem de forma 
“tranquila e estável”, para isso é ne-
cessário que se utilizem protocolos de 
controle que permitam gerir o equipa-
mento de forma clara e transparente.
Para isso, Cabrera apresentou no 

SET Norte o software Cerebrum, um 
sistema que “controla e monitora 
uma infraestrutura de transmissão 
de modo mais fácil, eficiente e com 
melhor rentabilidade do que nunca”.
Segundo ele, plataformas como 

esta fornecem ferramentas abrangen-
tes para configurar, controlar, moni-
torar e manter produtos de qualquer 
fabricante dentro e fora do setor de 
radiodifusão. “O resultado é que vá-
rios operadores podem ter total con-
trole sobre rotinas múltiplas e com-
plexas. Em última análise, é possível 
definir como você deseja representar 
o seu fluxo de trabalho”, afirmou.
Para o palestrante, hoje é fundamen-

tal entender que este tipo de software 
pode ser customizado, o que “permite 
que o operador utilize a ferramenta 
tanto nas interfaces táteis como físi-
cas que podem ser escaláveis”.
A palestra concluiu que o objetivo 

principal passa por “ter o controle 
integral dos equipamentos, mas as 
customizações têm de ser feitas in-
dependentemente para cada equipa-
mento e até para cada situação ou 
em cada ocasião e operador”.

Antenas e redes SFN
Outro dos temas tratados em profun-

didade no SET Norte formas os siste-
mas de transmissão e irradiação de si-
nais de TV. Newton Martins Stori (RPC 
TV) fez um breve treinamento (teórico 
e estudo de casos de campo, experi-
ências) sobre o tópico MER, “já que 
estamos em pleno momento de im-
plantação de sistemas que irão subs-
tituir completamente a TV analógica, é 
fundamental que a indústria trabalhe 
estes conceitos já que as maiores ci-

dades e, com estas, um grande núme-
ro de telespectadores, têm ou terão 
acesso a vários sinais de TV Digital”.
Numa palestra/aula muito didática, o 

engenheiro explicou que o país ain-
da precisa instalar uma quantidade 
imensa de retransmissoras. “E cada 
um isoladamente agrega uma peque-
na parcela da população ao mundo 
da TV Digital aberta. Por isto, preci-
samos ter domínio tecnológico para 
fazer escolhas de implantação acerta-
das: conseguir impacto, cobertura, ro-
bustez, em muitas áreas de pequena 
densidade populacional, com custos 
iniciais e de manutenção e operação 
compatíveis com a realidade brasilei-
ra. Isto é chave para que a TV Digital 
aberta mantenha o sucesso do mode-
lo de negócio há tantos anos vigoran-
do de forma absoluta no mercado de 
mídia no Brasil”.
O executivo da emissora parana-

ense analisou os diferentes tipos de 
modulações digitais, o EVM (Error 
Vector Magnitude), e a MER (Modula-
tion Error Ratio) que é a taxa de erro 
da modulação de um sinal. Existem 
dois pontos importantes de análise 
da MER, a MER transmitida (MER-TX) 
e a MER recebida (MER-RX). A primei-
ra representa “a qualidade da cons-
trução do símbolo na modulação e 
amplificação do sinal pelo transmis-
sor que normalmente apresenta va-
lores entre 30 e 45dB e representa 

a qualidade do nosso equipamento”.  
A segunda representa “a qualidade do 
sinal que chega ao receptor. É esse 
valor que definirá se o sinal poderá 
ser demodulado e decodificado cor-
retamente”. Ele disse que a emisso-
ra deve analisar o sistema com que 
conta e trabalhar em cima disso para 
saber que tipo de transmissão pode 
realizar, “porque o único que pode-
mos controlar é à saída do sinal”.
Stori apresentou os resultados de 

um estudo realizado por ele e por Fre-
derico Rehme (SET/RPC TV) no qual se 
determinou que “a cobertura do sinal 
DTV depende da MER-RX e não da 
MER-TX”. Assim, ele mostrou valores, 
gráficos e resultados baseados em fer-
ramentas matemáticas de um estudo 
que se realizou tanto em laboratório 
como em campo. “E neles comprova-
mos as mesmas características”.
Assim, do estudo infere-se que os 

valores de referência da recepção do 
sinal variam entre 31 e 33 dB na MER 
transmitida e estes “são suficientes 
para manter a facilidade e capaci-
dade do sinal a ser demodulado e 
decodificado em uma determinada 
área de cobertura se comparados a 
elevados valores de MER. É válido 
ressaltar que esses valores são refe-
rentes a pontos de transmissão, caso 
seja necessário o uso de reforçado-
res de sinal, o valor sugerido deverá 
ser considerado após o Gap Filler”.
Outra das palestras esteve focada 

em “Redes em SFN (Single Frequen-
cy Network) e suas aplicações como 
o uso de TX+TX e TX + Gap-fillers”. 
Proferida por Glenn Zolotar (Hitachi), a 
palestra trouxe um tema que sempre 
fez parte do portfolio de soluções da 
empresa e é muito importante na situ-
ação atual do país, que caminha para 
o começo do desligamento analógico.
Zolotar apresentou alguns tipos de 

aplicações de transmissão em redes 
SFN como, por exemplo: rede com-
posta por transmissor mais transmis-
sor; transmissor mais Gap-filler; ex-
planando-se sobre detalhes técnicos 
para ativação nesses tipos de redes.
Ele disse que as redes SFN são uti-

lizadas “quando temos apenas canal 
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disponível”, que estas servem “para 
expandir área de cobertura e para 
cobrir zonas de sombra”. Com esta 
tecnologia será utilizada “apenas 
uma frequência para cobrir a área, 
com otimização do espectro: apenas 
6 MHz”.
Assim, a SFN equivale a uma for-

ma mais severa de propagação com 
multipercursos. Os múltiplos sinais 
chegando aos receptores que intera-
gem construtiva e destrutivamente. 
De fato, disse o executivo da Hitachi, 

“a SFN nada mais é que um múltiplo 
percurso inserido intencionalmente 
de forma controlada. Do ponto de vis-
ta do receptor, ela está dentro de uma 
rede SFN ou em um ambiente com 
múltiplos percursos é equivalente”.
Basicamente, disse Zolotar, para 

que as interações entre os vários 
sinais que chegam ao receptor não 
sejam completamente destrutivas 
precisamos que o sinal das várias 
fontes seja o mesmo. Que as porta-
doras estejam “alinhadas” na mesma 

frequência e que o atraso entre as 
várias fontes não exceda o tempo de 
proteção do intervalo de guarda.
Porque “o “X” da questão em redes 

SFN não é a distância entre as esta-
ções transmissoras, mas sim o com-
portamento dos sinais dentro da área 
de sobreposição das coberturas”, 
porque os requisitos básicos para 
funcionamento passam por ter um 
mesmo BTS (bit a bit), porque “para 
que não haja interferência intersim-
bólica precisamos que as portadoras 
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Lentes, captação e produção televisiva e cinematográfica 4K

Fabrízio Reis (Canon) analisou minuciosamente as no-
vas tendências da indústria e como a introdução do 4K 
modificou alguns parâmetros de produção, captação e 
produção televisiva. Na primeira, de duas palestras, o 
executivo da Canon no Brasil analisou as lentes e como 
elas são utilizadas na hora da captação de imagens no 
universo audiovisual. 

Na palestra/aula disse aos presentes no Studio 5 Cen-
tro de Convenções de Manaus que o universo da cap-
tação de imagens muitas vezes nos leva inicialmente a 
lembrar da câmera. Todavia, ela é o aparato eletrônico 
que converte a imagem recebida. Nesse ponto, Reis afir-
mou os elementos que levam a imagem até os sensores 
da câmera são as lentes. “E estas em suas diversas con-
figurações são os elementos que atribuem a assinatura 
a um trabalho. Auxiliam no correto enquadramento e 
na captação de eventos que muitas vezes não estão ao 
nosso alcance”.

Assim, o palestrante mostrou os principais parâmetros 
e características do dispositivo, as suas especificações e 
como ela trabalha. “A melhor de todas as lentes ainda 
terá aberrações provocadas pela sua própria natureza 

óptica como foi construída, e por isso é importante defi-
nir a distância focal”.

Para Reis, a luz e o foco são importantes porque muda-
ram a forma de captação. “Agora falamos de pixels e de 
resolução do sensor, o que influencia na hora de ter maior 
ou menor nitidez na profundidade de campo, que muda 
se a captação é SD, HD, ou 4K, e ainda tomando em con-
ta a diferença do tamanho do sensor de captação. Assim 
mudaram as captações e as suas características”.

O executivo da Canon explicou de forma simples e di-
dática o funcionamento das lentes de TV, quais as suas 
distâncias focais, e como, por exemplo, as lentes de 
grande angular funcionam, que tipo de qualidade têm, 
qual o seu zoom e que tipo de abertura possui.

Em outra palestra do SET Norte, e uma vez explicado os 
princípios básicos das lentes, Fabrízio Reis se explanou 
sobre lentes e objetivas para captação 4K. Assim, mos-
trou as diferenças entre os sensores de alta resolução, 
e quais são estes sensores e as suas características, com 
destaque para as características dos sensores Super 35 
mm que podem ser 4K, mas também 2K, devido à sua 
tecnologia CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semi-
conductor).

Ele analisou a construção da imagem e os seus porme-
nores técnicos, avançando para os elementos ópticos 
menores ou maiores dependendo do sensor. “Segundo 
o tamanho, as aberrações cromáticas passam a ser mais 
críticas, mas quanto maior seja o sensor, maior será a 
qualidade de imagem que ele pode captar”.

O executivo disse que a linguagem de cinema é dife-
rente da utilizada na TV, mas com a evolução da tecno-
logia, a TV começou a usar a tecnologia 4K para TV, “por-
que a TV percebeu que o look e a cor do 4K iam dar um 
upgrade na TV. Isso permite que a TV importe do cinema 
essa tecnologia”, mas estas são diferentes, “porque os ti-
mings são diferentes, e operacionalmente as duas são 
diferentes, uma trabalha com lentes fixas e outra com 
lentes móveis. A operação é diferente”. n

Fabrizio Reis 
(Canon) afirma que 
diante da evolução 
tecnológica, várias 
alternativas  
de captação  
surgiram para o 4K. 
No entanto, com 
o incremento da 
resolução, novos 
desafios  
operacionais se 
apresentam na 
indústria, isto é, 
diferentes sensores, 
lentes, parâmetros
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disponível”, que estas servem “para 
expandir área de cobertura e para 
cobrir zonas de sombra”. Com esta 
tecnologia será utilizada “apenas 
uma frequência para cobrir a área, 
com otimização do espectro: apenas 
6 MHz”.
Assim, a SFN equivale a uma for-

ma mais severa de propagação com 
multipercursos. Os múltiplos sinais 
chegando aos receptores que intera-
gem construtiva e destrutivamente. 
De fato, disse o executivo da Hitachi, 

“a SFN nada mais é que um múltiplo 
percurso inserido intencionalmente 
de forma controlada. Do ponto de vis-
ta do receptor, ela está dentro de uma 
rede SFN ou em um ambiente com 
múltiplos percursos é equivalente”.
Basicamente, disse Zolotar, para 

que as interações entre os vários 
sinais que chegam ao receptor não 
sejam completamente destrutivas 
precisamos que o sinal das várias 
fontes seja o mesmo. Que as porta-
doras estejam “alinhadas” na mesma 

frequência e que o atraso entre as 
várias fontes não exceda o tempo de 
proteção do intervalo de guarda.
Porque “o “X” da questão em redes 

SFN não é a distância entre as esta-
ções transmissoras, mas sim o com-
portamento dos sinais dentro da área 
de sobreposição das coberturas”, 
porque os requisitos básicos para 
funcionamento passam por ter um 
mesmo BTS (bit a bit), porque “para 
que não haja interferência intersim-
bólica precisamos que as portadoras 
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Lentes, captação e produção televisiva e cinematográfica 4K

Fabrízio Reis (Canon) analisou minuciosamente as no-
vas tendências da indústria e como a introdução do 4K 
modificou alguns parâmetros de produção, captação e 
produção televisiva. Na primeira, de duas palestras, o 
executivo da Canon no Brasil analisou as lentes e como 
elas são utilizadas na hora da captação de imagens no 
universo audiovisual. 

Na palestra/aula disse aos presentes no Studio 5 Cen-
tro de Convenções de Manaus que o universo da cap-
tação de imagens muitas vezes nos leva inicialmente a 
lembrar da câmera. Todavia, ela é o aparato eletrônico 
que converte a imagem recebida. Nesse ponto, Reis afir-
mou os elementos que levam a imagem até os sensores 
da câmera são as lentes. “E estas em suas diversas con-
figurações são os elementos que atribuem a assinatura 
a um trabalho. Auxiliam no correto enquadramento e 
na captação de eventos que muitas vezes não estão ao 
nosso alcance”.

Assim, o palestrante mostrou os principais parâmetros 
e características do dispositivo, as suas especificações e 
como ela trabalha. “A melhor de todas as lentes ainda 
terá aberrações provocadas pela sua própria natureza 

óptica como foi construída, e por isso é importante defi-
nir a distância focal”.

Para Reis, a luz e o foco são importantes porque muda-
ram a forma de captação. “Agora falamos de pixels e de 
resolução do sensor, o que influencia na hora de ter maior 
ou menor nitidez na profundidade de campo, que muda 
se a captação é SD, HD, ou 4K, e ainda tomando em con-
ta a diferença do tamanho do sensor de captação. Assim 
mudaram as captações e as suas características”.

O executivo da Canon explicou de forma simples e di-
dática o funcionamento das lentes de TV, quais as suas 
distâncias focais, e como, por exemplo, as lentes de 
grande angular funcionam, que tipo de qualidade têm, 
qual o seu zoom e que tipo de abertura possui.

Em outra palestra do SET Norte, e uma vez explicado os 
princípios básicos das lentes, Fabrízio Reis se explanou 
sobre lentes e objetivas para captação 4K. Assim, mos-
trou as diferenças entre os sensores de alta resolução, 
e quais são estes sensores e as suas características, com 
destaque para as características dos sensores Super 35 
mm que podem ser 4K, mas também 2K, devido à sua 
tecnologia CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semi-
conductor).

Ele analisou a construção da imagem e os seus porme-
nores técnicos, avançando para os elementos ópticos 
menores ou maiores dependendo do sensor. “Segundo 
o tamanho, as aberrações cromáticas passam a ser mais 
críticas, mas quanto maior seja o sensor, maior será a 
qualidade de imagem que ele pode captar”.

O executivo disse que a linguagem de cinema é dife-
rente da utilizada na TV, mas com a evolução da tecno-
logia, a TV começou a usar a tecnologia 4K para TV, “por-
que a TV percebeu que o look e a cor do 4K iam dar um 
upgrade na TV. Isso permite que a TV importe do cinema 
essa tecnologia”, mas estas são diferentes, “porque os ti-
mings são diferentes, e operacionalmente as duas são 
diferentes, uma trabalha com lentes fixas e outra com 
lentes móveis. A operação é diferente”. n

Fabrizio Reis 
(Canon) afirma que 
diante da evolução 
tecnológica, várias 
alternativas  
de captação  
surgiram para o 4K. 
No entanto, com 
o incremento da 
resolução, novos 
desafios  
operacionais se 
apresentam na 
indústria, isto é, 
diferentes sensores, 
lentes, parâmetros
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de todos os transmissores da rede 
estejam moduladas da mesma forma 
e com a mesma informação”.
Um mesmo canal (mesma frequên-

cia) “para que a interação entre as 
portadoras vindas de diferentes Txs 
ocorra com o mínimo de interferên-
cia, elas devem estas exatamente ali-
nhadas no domínio da frequência”. 
E, finalmente, um mesmo tempo 
(sincronizado), “para que não haja 
interferência intersimbólica, já que 
precisamos que as portadoras de 
todos os transmissores da rede es-
tejam moduladas da mesma forma e 
com a mesma informação. Ou seja, 

se um Tx estiver muito atrasado em 
relação ao outro o receptor encara 
como se fossem sinais diferentes”.

Avaliação de Cobertura de DTV
José Elias (IF Telecom) trouxe ao 

SET Norte soluções em sistemas irra-
diantes mais aplicáveis à interioriza-
ção da TV Digital, analisando a evo-
lução dos sistemas irradiantes que 
tem avançado graças a melhores tec-
nologias nos materiais de fabricação, 
com softwares de síntese de antenas 
e maior flexibilidade de instalação.
Com isso, disse Elias, “aumentou a 

largura de faixa de operação, as ante-
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Quebra de paradigma em TIC: Relevância do meio físico

No meio de tantos homens, o SET Norte teve um to-
que feminino com a palestra de Cátia Silene dos Santos 
Kon (Parcus), que analisou as relevâncias da implanta-
ção de um sistema de telecomunicações e TI nas em-
presas: tripé software, hardware e o meio físico.

Cátia começou a sua palestra com a explicação do 
conceito de cabeamento estruturado, “um sistema 
que envolve cabeamento e hardware de conexões que 
suporta a utilização de diversos tipos de aplicações, 
obedecendo normas específicas nacionais e interna-
cionais, capaz de atender às necessidades de Teleco-
municações e TI dos usuários de redes nos mais dife-
rentes tipos de edificações”.

Assim, segundo ela, este tipo de cabeamento “supor-
ta diversos padrões de aplicações, dados, voz, imagem 
ou qualquer outro serviço que venha a ser utilizado 
na rede sendo um sistema aberto, flexível, expansível, 
de fácil operação e manutenção, e que suporta todas 
estas aplicações. Não há tomadas específicas para voz, 
dados ou qualquer outro serviço que venha a ser uti-
lizado na rede (Access Point, impressora, automação, 
sensores), ou seja, uma tomada de telecomunicações 
que pode ser usada para qualquer aplicação disponível 
na rede indistintamente”.

A executiva disse que para que as empresas avan-
cem em infraestrutura é necessário considerar o cus-
to adicional de hoje e os benefícios futuros. Segundo 
ela, é preciso considerar ainda se o prédio é alugado 
ou próprio; qual o plano de migração de aplicação, que 
análise de criticidade da performance da rede e que 
percentagem do custo de instalação de infraestrutura, 
quando comparado com o custo total da rede.

No Brasil, disse Cátia, são instaladas mais de 100 mil 
caixas de cabo por mês, mais de 700 mil tomadas RJ45 
por mês por várias centenas de milhares de instalado-
res “não qualificados”. Ela afirmou que o cabeamento 
será indispensável nas empresas porque, entre muitas 
coisas, pode ser de qualquer tamanho, e todos os se-
tores dependem da Internet Global, pelo qual é “ne-
cessário ter investimento em capacitação e habilitação 
constante de profissionais de infraestrutura de cabe-
amento, porque o alto índice de desqualificação dos 
profissionais de cabeamento estruturado brasileiros 
ocasiona grandes prejuízos à implantação e manuten-
ção da rede”. Tudo isso, porque o “cabo ainda é o meio 
mais seguro de tráfego, e vai perdurar durante muitas 
décadas”. n

José Elias (IF Telecom) trouxe ao SET 
Norte soluções em sistemas irradiantes 
mais aplicáveis à interiorização da TV 
Digital
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Tendências do mercado audiovisual

Aguinaldo Silva (SET), como de costume nas suas apre-
sentações no SET Norte e no Congresso SET, colocou na 
mesa de debate um tema desafiante: as “tendências do 
mercado audiovisual”. Ele começou a sua apresentação 
afirmando que é de consenso que “muito em breve a 
televisão não será a mesma, mas como será esse pro-
cesso ainda é incerto”. Disse ainda que já é sabido que 
“a televisão está sendo diretamente influenciada pelas 
inovações tecnológicas, pelos hábitos e costumes do 
usuário. Até há pouco tempo, o aparelho de TV era con-
siderado um veículo de prostração involuntária, o tele-
visor adquiriu novo status: plataforma de comunicação, 
porque a aplicação do televisor é cada vez mais difer-
ente da forma tradicional porque passamos de assistir 
TV para fazer uso da TV”.

Silva disse que as principais incertezas sobre o futu-
ro estão em aspectos técnicos e de consumo, além da 
engenharia, que estão definindo o futuro das mídias; 
novos hábitos de uso do televisor; diferentes contex-
tos e estratégias dos diversos mercados televisivos 
para que se adaptem à nova realidade vinda das pla-
taformas e dispositivos de distribuição de conteúdos 
audiovisuais.

O executivo afirmou que para chegar a 2020 é preci-
so “construir uma nova TV a partir de hoje” entendendo 
as novas gerações que criam novos comportamentos, 
hábitos de uso e costumes; que lideram mudanças, são 
engajados, formam grupos e compartilham conteúdos. 
“Não há como fugir desta realidade irreversível. É neces-

sário adaptar-se ou será a morte de quem seguir na con-
tramão desta estrada”.

Para o palestrante, é necessário entender que esse 
novo usuário continuará assistindo TV pelo conteúdo, 
mas a mudança mais importante é na forma como será 
entregue a programação ao telespectador, consideran-
do novas tecnologias embarcadas nos receptores que 
oferecem novos serviços para um novo usuário que 
busca cada vez mais experiência completa. “Esse usuá-
rio busca melhor conteúdo com melhor qualidade de 
imagem com o surgimento de novos formatos de telas 
que vão muito além do Full HD; e também da conver-
gência de mídias e de telas (Múltiplas telas); acesso às re-
des sociais”. Fundamentalmente, segundo Silva, buscam 
aparelhos de TV que acompanhem a “integração entre 
Broadcast e Broadband”.

Silva analisou ainda as novas tecnologias e formatos 
de display com destaque para a tecnologia Quantum 
(QD) ou QLED Display, que possui uma tecnologia que 
melhora o backlight pelo uso de QDs; e porque utiliza 
nanocristais semicondutores de 2 a 10mm que emitem 
cores quando excitados por uma corrente elétrica. Ain-
da, segundo ele, esses displays possuem luzes azuis que 
são convertidas pelo QDs em vermelho e verde puro; e 
a combinação das cores RGB elimina absorção de cores 
indesejadas na formação da imagem – Full Gamut Color.

Falando da integração de broadcast e broadband, Silva 
disse que “considerando a população latinoamericana 
que assiste a vídeos on-line, a TV aberta foi destrona-
da pelo conteúdo “a la carte” (inclui Netflix e YouTube).  
As mídias de massa continuarão existindo, mas o rela-
cionamento com elas é que muda muito. Isso não im-
plica que um meio irá acabar com o outro; mas o acesso 
a tablets, smartphones, smartTV, banda larga determina 
novo modelo de audiência e obriga a formulação de es-
tratégias e novas oportunidades de negócios”.

Assim, ele conclui que a passos largos e com o apoio 
da internet, o televisor se transforma em uma completa 
central de entretenimento. “Por isso não há alternativa 
para os broadcasters senão a de desenvolver estraté-
gias e modelos aderentes a este movimento pensando 
em sistemas Hybridcast que emprega extensão HTML5, 
linguagem Web (W3C), comumente usadas em PCs e 
smartphones, e tornar viáveis serviços tais como redes 
sociais e video-on-demand (VoD) no aparelho, e serviços 
de cross-channel”. n

nas ficaram mais leves e resistentes, 
com menores custos de produção, o 
que aumentou a produtividade. Mas 
ainda que existam “otimizações mais 
rápidas através de computadores 

mais poderosos e softwares de úl-
tima geração” é necessário ter uma 
“visualização dinâmica dos efeitos 
decorrentes de interferências me-
cânicas ou de distanciamentos da 

torre, de forma a chegar na melhor 
situação de propagação”.
Assim, afirmou o executivo da IF Te-

lecom, na hora de escolher e definir 
um projeto continua sendo imprete-
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rível realizá-lo com “antenas simples, 
eficientes, robustas, econômicas, 
confiáveis, fáceis de instalar, com 
entrega rápida e com diagramas que 
respeitem as outorgas consignadas”.
Para ele, o radiodifusor “jamais 

pode tomar a decisão baseada uni-
camente na antena, mas sim, no 
todo (TX, conectores, linha e sistema 
irradiante)”, e ainda precisa ter em 
conta “a economia de energia – que 
é o equilíbrio entre a potência do 
transmissor e o ganho de antena, de 
fora (impacto no diagrama vertical)”.
Elias relembrou os efeitos indese-

jáveis provocados por sistemas de 
baixa qualidade ou instalados ina-
dequadamente que são o MER e o 
ISI (Inter Symbol Interference) para 
definir os “intervalos de guarda que 
devem ser escolhidos levando-se em 
conta as distâncias entre estações 
de mesma frequência e as antenas e 
seus diagramas de irradiação, esco-
lhidas (diagrama, Tilt, apontamento) 
de forma a garantir que as recepções 
na área de interesse caiam dentro do 
intervalo de guarda”.
Ele ainda mencionou aspectos téc-

nicos visando vencer as limitações 
mais comuns encontradas em campo 
e aplicáveis a SFN e “Gap Fillers“, a 
utilização de painéis UHF banda larga 
e de baixo custo, bem como avanços 
em desenhos de novas antenas cilín-
dricas e com faixas maiores de forma 
a atender a esse novo tipo de deman-
da que também serão discutidos.

Migração da Rádio AM para FM
Felipe Seixas Trindade (Abratel) 

analisou a migração da rádio AM para 
FM explicando as desvantagens da 
rádio AM na atualidade e afirmando 
que a “poluição espectral (causada 
pelo aumento do ruído urbano) au-
menta a interferência; a urbanização 
prejudica a condutividade dos solos, 
que é essencial para a transmissão 
AM; a diminuição na produção indus-
trial de aparelhos receptores aptos a 
receber o sinal AM; equipamentos de 
transmissão utilizados pelas emisso-
ras AM são complexos e mais caros 
que os utilizados pelas FM”.

Ele explicou o uso da faixa FM es-
tendida e que “o uso desta faixa será 
utilizada quando a quantidade de ca-
nais vagos na faixa FM não suportem 
a quantidade de migrantes vindos da 
faixa AM”.
Trindade disse que das 1.781 emis-

soras que estão em operação, hoje 
1.386 optaram pela migração (78%), 
sendo aproximadamente 389 rádios 
que terão que esperar pela faixa 
FM-E (estendida), ou seja, 1000 emis-
soras poderiam migrar de imediato.
Para migrar, “o radiodifusor deve-

rá ter capital suficiente para pagar 
a adaptação de outorga em parcela 
única, conforme estabelecido pelo 
Decreto 8.139/2013. Os investimen-
tos para nova infraestrutura para 
transmitir em FM; e o custo de trans-
missão em AM e FM (simulcast) por 
5 anos; além dos desafios que terão 
os que migrarem para a faixa esten-
dida”.
O executivo acabou a primeira par-

te da sua palestra afirmando que os 
parâmetros utilizados pelo TCU para 
cálculo de preço mínimo para a ci-
dade de Anápolis, GO, em potência 
A4 teria um “valor estimado em R$ 
3.971.000, um valor totalmente invi-
ável para o radiodifusor”.

Fluxos de trabalho colaborativos
Eduardo Andrade (Avid) explicou 

em Manaus as características do Avid 
Everywhere, estratégia global da em-
presa, e dentro dele, o novo “Avid 

Cloud Colaboration”. Com ele, expli-
cou que a Avid lançará um novo Pro 
Tools com uma versão gratuita para 
que os iniciantes possam conhecer 
os produtos da empresa.
Na palestra apresentou a tecnolo-

gia desenvolvida tendo em vista a 
demanda do mercado broadcast por 
fluxos de trabalho mais colaborati-
vos, e exemplificou algumas possí-
veis soluções para os desafios em 
um ambiente que exige a mais alta 
qualidade de áudio.
O palestrante explicou que a nova 

política comercial da Avid passa por 
opções flexíveis de licenciamento, 
aceleração e lançamentos de novas 
soluções. Disse ainda que a empresa 
está lançando a solução “Commit” 
dentro do Pro Tools 12.3, que é um 
canal stereo da plataforma, que tra-
balha com renderização de volume e 
Pan mantendo as características ini-
ciais. Ele explicou que este sistema 
pode ser utilizado com clips indivi-
duais selecionados. Que é possível 
customizar a time-line, crias novos 
“fades” ou ajustá-los de acordo com 
as necessidades, criando novas bi-
bliotecas. Melhorias de edição com 
formas de onda dinâmicas com fades 
e clips de midi transparentes.

 Felipe Seixas Trindade (Abratel) 
analisou a migração da rádio AM 
para FM 

Eduardo Andrade (Avid)  
apresenta a ferramenta  em 
um dos intervalos do SET Norte 
realizado em Manaus
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www.s-a-m.com/kula

O Switcher de 
produção com 
o melhor 
custo-benefício 
do mundo

Apresentando a linha KulaTM  
4K/1080p/HD/SD/1ME/2ME
A partir de $17K 

A nova linha de switchers 
Kula entrega a flexibilidade 
multiformato que você 
precisa, as opções de 
painel que você quer e a 
qualidade SAM que você 
pode confiar – tudo isso à 
um preço incrível. 

A linha

Com três diferentes painéis 
fáceis de operar, a linha Kula 
de 2RU oferece modelos de 
1M/E 4K, 1 M/E HD/SD e 2 M/E 
HD/SD. 

 

Flexibilidade multiformato

Construído sob a fundação 
do premiado switcher 
KahunaTM da SAM, o Kula 
usa a inovadora tecnologia 
FormatFusion3TM, para 
misturar qualquer formato 
até 4K – eliminando 
a necessidade de 
equipamento de conversão 
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Poder criativo

O Kula oferece até 5 keyers 
por M/E, 24 canais de DVE 
e recurso de keying auxiliar/
flutuante. Até 36 entradas 
e 18 saídas, além de um 
grande armazenamento 
interno para clips e stills,  
garantindo impacto na 
produção em cada uso.

Preço pequeno,  
performance incrível 

Descubra mais em 
www.s-a-m.com/kula
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NBR-5419 – Nova norma de proteção de descargas atmosféricas

O professor Carlos Augusto Duarte Alecrim (UFAM) 
analisou no SET Norte a norma que define a “proteção 
contra descargas atmosféricas”. A norma NBR 5419:2015 
foi publicada em maio de 2015 e apresenta inúmeras 
mudanças nas recomendações para projeto, inspeção 
e análise da proteção contra raios, que é um problema 
muito importante em Manaus, segundo afirmou o pro-
fessor.

Segundo Alecrim, “a norma atual está dividida em  
4 partes que totalizam aproximadamente 300 páginas 
enquanto a anterior possuía 42 páginas. A primeira trata 
da ameaça atmosférica. A segunda parte é um sistema 
de gerenciamento de risco. A terceira trabalha a prote-
ção contra descargas atmosféricas e a última as medidas 
de proteção contra surtos de corrente e surtos de tensão 
que vão degradando a estrutura e a sua transmissão de 
sinal”. Por isso. de acordo com o professor, é necessário 
abordar os principais pontos que foram alterados na re-
visão da norma e como a mesma está constituída.

Ele disse que o sistema completo de proteção contra 
descargas atmosféricas é composto pelas seguintes me-
didas de proteção: “Medidas de proteção para reduzir 
o risco de pessoas devido a choque elétrico; medidas 
de proteção para redução de danos físicos; medidas de 
proteção para redução de falhas dos sistemas elétricos 
e eletrônicos”.

O professor disse que ainda é necessário ter uma zona 
de proteção contra descarga atmosférica (ZPR) que são 
determinadas pelas medidas de proteção como SPDA, 
condutores de blindagem, blindagens magnéticas e 
DPS. n
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Transmissão móvel analisada 
em Manaus
A última palestra do SET Norte, 

“Transmissão móvel ao vivo com 
codificação H.265 HEVC”, esteve a 
cargo de Cesar Donato (Foccus Digi-
tal), e mostrou a utilização do comu-
mente denominado “mochilink”. Ele 
falou das principais características de 

utilização do Zeo-Telecaster, que “é o 
primeiro do mundo a trabalhar com 
codificação H.265, trabalhando tanto 
com redes de celular 3G/4G; Wifi ou 
satélite”.
Ele mostrou os formatos de áudio 

e vídeo que podem ser utilizados 
explicando o sistema H.264 AVC e 
o novo H.265 HEVC (High Efficien-
cy Video Coding), e como pode 
ser utilizado o último para ter alta 
eficiência de codificação de vídeo, 
porque tem uma menor latência e 
é mais robusto na hora de transmi-
tir sinais com esta codificação de 
vídeo.
O palestrante mostrou as poten-

cialidades dos produtos da Soliton, 
da qual a Foccus é distribuidora no 
Brasil. Assim, ele disse que com o 
Zeo-Telecaster é possível somar ser-
viços para ampliação de largura de 
banda para melhorar a qualidade de 
imagem e garantir a transmissão em 
H.265 que soma a transmissão em 
“redes flutuantes com um vídeo com 
um bitrate de até 10 Mbps”.

Para ele, o importante é que com o 
Rascow (Real-Time Auto Speed Con-
trol based-on Waterway) o sistema 
funciona com codificação adaptativa 
e uma baixa taxa de amostragem. Se-
gundo ele, com a utilização do H.265 
se reduziu o consumo e tamanho do 
equipamento, com um consumo de 
apenas 28Watts. n

Cesar Donato (Foccus Digital), 
mostrou a utilização do comumente 
denominado “mochilink” 

Eduardo Andrade (Avid) explicou 
em Manaus as características do Avid 
Everywhere, estratégia global 
da empresa
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V
ivemos um momento, que muitos paradigmas 
estão sendo quebrados, não apenas em função 
de uma mudança de habito das pessoas, prin-
cipalmente o comportamento dos “nativos digi-

tais”, mas também com modelos de negócios disrupti-
vos que se apoiam na velocidade em que a tecnologia 
computacional e a Internet se propagam.
Após a invenção da televisão, poucas décadas atrás, 

este aparelho doméstico, pautava a vida social das pes-
soas com sua grade linear e a criação do hábito cronoló-
gico para consumo de entretenimento e noticias. Todos 
devem se lembrar como as famílias se comportavam 
para assistirem as novelas ou o Jornal Nacional. O diálo-
go familiar, o jantar e os demais convívios do dia a dia, 
eram acompanhados pelo aparelho de televisão. Com 
ele, uma janela para o mundo estava aberta, dentro 
de nossas próprias casas. Nós enquanto consumidores, 
com uma atitude passiva, nos deixávamos  levar pelo 
entorpecimento desta experiência .
Hoje, estamos diante de uma revolução, que nos colo-

ca a frente de uma nova janela, todavia desta vez, com 
milhares de opções, que nos forçam a uma atitude ativa 
para buscarmos e preenchermos os espaços sociais com 
conteúdos de entretenimento, notícias, interação social, 
estudo, pesquisa, sexo virtual, games etc.
Além disto, com o crescimento das vendas de disposi-

tivos móveis, tais como smartphones, tablets, relógios 
inteligentes e o aumento da velocidade da banda larga, 

o conteúdo a ser consumido pode estar em qualquer 
lugar e disponível a qualquer momento. Isto significa 
que quem pauta a cronologia do consumo de qualquer 
conteúdo produzido pelos grupos de comunicação é o 
usuário ativo, não mais o telespectador passivo.
Diante deste fato, toda a cadeia produtiva, precisa re-

pensar seus modelos tradicionais de negócios, que até 
então, falando especificamente dos grupos de mídia, 
estavam apoiados na publicidade e ou assinaturas, tais 
como TV’s abertas, Jornais impressos ou a TV Paga.

por Daniela Souza
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A inércia não trará resultados neste momento de transformação 
da forma de consumo de conteúdo. O que fazer?
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A incerteza é, como fazer a transição  do  modelo tra-
dicional, que ainda remunera esta cadeia e partir para 
algo novo, que é definido pelo gosto e necessidade dos 
consumidores ?
Há alguns bons exemplos que valem o comentário 

neste artigo. Várias empresas com modelos disruptivos 
estão efetivamente quebrando paradigmas existentes 
tais como , Uber, Airbnb , Facebook e Netflix.
Os três primeiros se baseiam em serviços agregadores 

de informação,  ou seja, interfaces de redes sociais com 
milhares de usuários, todavia seu core, não está ligado 
aos seus ativos, ou seja, o Uber é a maior empresa de 
taxis do planeta e não possui nenhuma frota de carros, 
o Airbnb é o maior provedor de acomodações do mundo 
e não possui nenhuma propriedade e o Facebook é a 
empresa mais popular de conteúdo e não produz  ne-
nhum conteúdo. Como isto pode acontecer? 
Analisando especificamente o Netflix, em matéria pu-

blicada recentemente pelo jornal Folha de São Paulo, 
temos uma visão mais real, de como ainda levará um 
tempo para os novos modelos de negócios se acomoda-
rem e em efetividade, retornarem com os investimentos 
aos seus acionistas.
“A Netflix hoje conta com 65 milhões de assinantes 

de seu serviço de vídeo em formato stream, em mais 
de 50 países, e planeja se expandir em todo o mundo 
nos próximos 18 meses. Mas esse crescimento acele-
rado tem seu custo: a companhia antecipa que seus 
negócios de vídeo on-line consigam mal e mal sair do 
vermelho daqui até 2016, enquanto ela investe bilhões 
de dólares em conteúdo e em uma agressiva campanha 
de expansão. O que ajuda a alimentar essa expansão 
são suas operações de locação de DVDs pelo correio, 
com envelopes que muitas vezes vão parar debaixo das 
almofadas do sofá, e vistas por muitos como um ana-
cronismo na era do vídeo on-line de download rápido.”
A realidade demonstra que é necessário um esforço 

multidisciplinar dentro das empresas de mídia, com a 
intenção de entender este momento de revolução que 
vivemos. Apostar em novas iniciativas que sejam re-
almente novas, com o conceito de uma Startup, ou 
seja, investir recursos pré-
definidos e esperar por um 
resultado. Caso o resultado 
não venha no curto prazo, 
novamente o projeto deve 
voltar para prancheta, ser 

redesenhado e mais uma vez testado. A certeza que 
temos, é que os modelos tradicionais, não conseguirão 
se sustentar com suas estruturas atuais de produção/
distribuição e remuneração aos acionistas.
Outro exemplo recente foi à reestruturação realizada 

pelo portal TERRA, com a demissão de 80% da redação. 
Abaixo uma nota da matéria publicada recentemente no 
Portal da Imprensa.
“Somente oito jornalistas devem permanecer no portal 

e eles terão função estratégica no novo perfil adotado 
pelo Terra. Esses profissionais terão um perfil multimí-
dia, pois serão responsáveis por abastecer o site com 
notícias e conteúdos de parceiros. Além dos cortes, o 
portal anunciou o fechamento das sucursais das reda-
ções em Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Porto Alegre 
(RS). Os escritórios comerciais nessas praças seguem 
funcionando. A equipe de jornalistas que permanecer na 
empresa ficará sediada em São Paulo (SP) e com uma 
relação maior com a redação do México, que produz 
conteúdo para toda América Latina.
À imprensa, Paulo Castro, CEO do Terra, explicou as 

mudanças que, segundo ele, não têm relação com a 
atual crise econômica enfrentada pelo Brasil. “É uma 
reorganização dentro do Terra que responde a uma 
mudança do mercado. Não é uma coisa conjuntural de 
hoje, mas uma mudança de como o mercado contrata 
publicidade, de como o mercado remunera a atividade 
da mídia”.
Considerando ainda, que o poder dos “novos” usu-

ários, pode estar em um click, como não apostar em 
novos modelos, mesmo que ainda não estejam 100% 
claros para todos? n

Artigo

Daniela Souza é empresária na 
área de serviços e soluções em 
TI. Fundou em 1994 a AD Digital 
– Integradora de Sistemas – onde 
é diretora Executiva é responsá-
vel pelas diretrizes comerciais da 
companhia. Contato: 
daniela.souza@ad-digital.net  
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N
o dia 29 de junho de 2006 o 
então presidente da Repúbli-
ca, Luiz Inácio Lula da Silva 
expediu o decreto 5.820 que 

criava o Sistema Brasileiro de Tele-
visão Digital Terrestre (SBTVD-T) e o 
Integrated Services Digital Broadcas-
ting Terrestrial (Serviços Integrados 
de Radiodifusão Digital Terrestre), 
ISDB-T na sigla em inglês. O decreto 
também estipulava as diretrizes que 
deveriam ser seguidas para a migra-
ção do sistema de transmissão do 
sinal analógico para o digital.
No artigo sexto do decreto se esta-

belecia que por meio do SBTVD-T se-
ria possível à transmissão Digital em 
Alta Definição (HDTV) e em Definição 
Padrão (SDTV); transmissão Digital 
simultânea para recepção fixa, móvel 
e portátil; e interatividade. Este últi-

mo tópico tem se mostrado, com o 
correr dos anos e as mudanças no 
consumo audiovisual, o maior desa-
fio das emissoras, uma vez que o pú-
blico está cada vez mais segmentado 
e conectado a outras plataformas.
O processo de transmissão de sinal 

Digital teve início no Brasil em 2007. 
Contudo, o processo de desligamen-
to do sinal analógico só acontecerá 
quase 10 anos depois, no dia 15 de 
fevereiro de 2016. A cidade de Rio 
Verde (GO), marco do projeto-pilo-
to criado pelo MiniCom e a Anatel, 
será o primeiro município a desligar 
o sinal analógico. Devido a isso, to-
dos os artigos, incisos e tópicos do 
decreto 5.820 referentes a prazos 
foram revogados. Apesar de quase 
uma década de espera, ainda não 
é garantia que o país consiga rea-
lizar a migração no prazo estimado, 
que vai até novembro de 2018. Para 
que o desligamento do sinal analó-
gico aconteça, é necessário que pelo 
menos 93% das residências de cada 
município brasileiro possua TV Digi-
tal ou conversor para receber o sinal 
Digital.
No Congresso da SET realizado em 

agosto de 2015, Sérgio Santoro, exe-
cutivo da Rede Record responsável 
pela transmissão dos eventos espor-
tivos da emissora, declarou que a 
migração está acontecendo no prazo 
previsto. “No tocante à questão da 
transmissão do sinal de TV Digital, 
estamos no momento dentro do 
período de transição. Desde que o 
sistema se iniciou em 2007, esse cro-
nograma já havia sido estabelecido. 
Os radiodifusores têm trabalhado, 
juntamente com o Governo e com os 
fornecedores dessa indústria [infra-
estrutura e tecnologia], de maneira 
que essa transição seja o mais suave 
possível. Creio que conseguiremos 
realizar isso a tempo e a prazo,” afir-
mou.

Parceria
Em simultaneidade com o Congres-

so da SET realizado em agosto, ocor-
reu o Fórum do Sistema Brasileiro 
de TV Digital Terrestre. Este evento 

Políticas para 
implementação 
da TV Digital e 
híbrida no Brasil

por Fernando Moura, Francisco Machado Filho e Equipe Proex
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serviu para renovar a relação entre 
Japão e Brasil para o desenvolvimen-
to de tecnologia na área de comuni-
cação na América Latina. 
O presidente da SET, Olímpio Fran-

co, destacou em entrevista à Revista 
da SET que tanto a entidade como o 
governo japonês têm uma visão si-
milar sobre o campo da comunicação 

e da tecnologia. “São relações de 
conhecimentos e interesses comuns 
de assuntos importantes do setor. 
Também relacionados com os nossos 
eventos na NAB e no SET Expo,” de-
clarou.
O principal executivo da SET, tam-

bém, ressalta o bom relacionamento 
da entidade com os órgãos e empre-
sas do país asiático. “Temos ótimas 
relações com a NHK, MIC (Ministério 
de Assuntos Internos e de Comunica-
ções), ARIB, IET, STRL, NTT, Fuji TV,” 
finalizou. 
O primeiro acordo entre os dois  

países aconteceu em 2006 e foi ofi-
cializado com o decreto 5.820 para 
a implementação do Sistema Brasi-
leiro de Televisão Digital Terrestre  
(SBTVD-T).
Para selar a parceria, o Vice-minis-

tro de Assuntos Internos e Comuni-
cação do Japão, Yasuo Sakamoto es-
teve presente no evento de abertura 
das atividades do SET Expo 2015. O 
executivo nipônico ressaltou a im-
portância do Brasil na difusão do 
padrão nipo-brasileiro adotado em 
2006 para restante do continente 
latino americano e afirmou que “há 
10 anos quando o primeiro ministro 
do Japão afirmou que era necessário 
unir três conceitos que unissem o Ja-
pão da América Latina”. 
A ideia era “progredir em conjunto” 

e “inspirar juntos o desenvolvimen-

to tecnológico dos que trabalham 
em radiodifusão e telecomunicações, 
acredito firmemente que a adoção 
do padrão nipo brasileiro de radio-
difusão terrestre em 2006, é fruto 
de um esforço colaborativo ente as 
nossas duas nações. E que o Brasil é 
fundamental para difundir o padrão 
em toda a América Latina”, analisou 
na cerimonia de abertura do SET 
Expo 2015.
André Barbosa Filho, Superinten-

dente Executivo de Relacionamento 
na Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), afirmou à Revista da SET que 
no último Fórum foram tomadas de-
cisões importantes frente “as ques-
tões de 4K, 8K, e por pedido da EBC 
as questões do Ginga e da interati-
vidade na TV aberta foram conside-
radas com a sua possibilidade de ir 
ao encontro das especificações do 
IBB, para o qual os japoneses cons-
truíram um dos standards, o Hybrid 
Cast”. Para Barbosa, isto foi impor-
tante, mas não fundamental. “Basi-
camente foi mais do mesmo porque 
as questões do middleware BML, 
utilizado pelos nipônicos não ficou 
clara em relação a sua substituição 
ou convivência com o nosso Ginga. 
Questões como a Internet das Coisas 
e a banda larga de alta velocidade 
foram temas abordados pelo Minis-
tério das Comunicações do Brasil. Foi 
acordado que os próximos passos 
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No último IBC 2015 realizado  
em setembro, em Amsterdã, várias  
empresas da indústria apresentaram 
soluções para TV Híbrida.  
Na foto solução da Opera TV
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Sistema Hybridcast no Japão possibilita 
transmissão de programação simultânea para 

adultos (open-to-air) e para jovens via IP
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da SET que tanto a entidade como o 
governo japonês têm uma visão si-
milar sobre o campo da comunicação 

e da tecnologia. “São relações de 
conhecimentos e interesses comuns 
de assuntos importantes do setor. 
Também relacionados com os nossos 
eventos na NAB e no SET Expo,” de-
clarou.
O principal executivo da SET, tam-

bém, ressalta o bom relacionamento 
da entidade com os órgãos e empre-
sas do país asiático. “Temos ótimas 
relações com a NHK, MIC (Ministério 
de Assuntos Internos e de Comunica-
ções), ARIB, IET, STRL, NTT, Fuji TV,” 
finalizou. 
O primeiro acordo entre os dois  

países aconteceu em 2006 e foi ofi-
cializado com o decreto 5.820 para 
a implementação do Sistema Brasi-
leiro de Televisão Digital Terrestre  
(SBTVD-T).
Para selar a parceria, o Vice-minis-

tro de Assuntos Internos e Comuni-
cação do Japão, Yasuo Sakamoto es-
teve presente no evento de abertura 
das atividades do SET Expo 2015. O 
executivo nipônico ressaltou a im-
portância do Brasil na difusão do 
padrão nipo-brasileiro adotado em 
2006 para restante do continente 
latino americano e afirmou que “há 
10 anos quando o primeiro ministro 
do Japão afirmou que era necessário 
unir três conceitos que unissem o Ja-
pão da América Latina”. 
A ideia era “progredir em conjunto” 

e “inspirar juntos o desenvolvimen-

to tecnológico dos que trabalham 
em radiodifusão e telecomunicações, 
acredito firmemente que a adoção 
do padrão nipo brasileiro de radio-
difusão terrestre em 2006, é fruto 
de um esforço colaborativo ente as 
nossas duas nações. E que o Brasil é 
fundamental para difundir o padrão 
em toda a América Latina”, analisou 
na cerimonia de abertura do SET 
Expo 2015.
André Barbosa Filho, Superinten-

dente Executivo de Relacionamento 
na Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), afirmou à Revista da SET que 
no último Fórum foram tomadas de-
cisões importantes frente “as ques-
tões de 4K, 8K, e por pedido da EBC 
as questões do Ginga e da interati-
vidade na TV aberta foram conside-
radas com a sua possibilidade de ir 
ao encontro das especificações do 
IBB, para o qual os japoneses cons-
truíram um dos standards, o Hybrid 
Cast”. Para Barbosa, isto foi impor-
tante, mas não fundamental. “Basi-
camente foi mais do mesmo porque 
as questões do middleware BML, 
utilizado pelos nipônicos não ficou 
clara em relação a sua substituição 
ou convivência com o nosso Ginga. 
Questões como a Internet das Coisas 
e a banda larga de alta velocidade 
foram temas abordados pelo Minis-
tério das Comunicações do Brasil. Foi 
acordado que os próximos passos 
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No último IBC 2015 realizado  
em setembro, em Amsterdã, várias  
empresas da indústria apresentaram 
soluções para TV Híbrida.  
Na foto solução da Opera TV
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estarão a cargo de um grupo espe-
cial de desenvolvimento de harmoni-
zação das normas voltados para os 
novos protocolos 4K e 8K”.
Ainda, disse Barbosa, “o Ginga e as 

especificações para receptores com 
interatividade, canal de retorno e 
vídeo dinâmicos, assim como o Ma-
tching com IBB, também serão pauta 
desde grupo que ainda será forman-

do sob a orientação do MiniCom de 
Brasil”.

TV Hibrida
Como falado em diversas repor-

tagens e artigos entre 2014 e 2015, 
a TV Hibrida aos poucos deixa de  
ser uma hipótese longínqua e se vai 
transformando em uma realidade tec-
nológica. Como enumerado acima, os 
países que adotaram o ISDB-T já dis-
cutem o Hybrid Cast como uma forma 
de avanço não só tecnológico, mas 
também de abrangência do serviço.
Na cobertura da última NAB realizada 

em abril de 2015, Francisco Machado 
Filho afirmava que “o sistema híbrido 
de televisão vem ganhando destaque 
e já se mostra como grande tendência 
para a TV mundial”. Na edição 150 da 
Revista da SET, o professor da UNESP 
afirmava ainda que “além de solu-
ções técnicas mais aprimoradas para 
o sistema híbrido de transmissão, o 
congresso este ano também apresen-
tou alternativas para implantação de 
modelos de negócios associados À TV 
híbrida. Ao integrar o mundo broad-
cast com o mundo IP, este novo ca-
nal de distribuição não pode ser visto 
apenas como uma nova plataforma 
de distribuição eficiente, de menor 
custo e de prestação de serviços. Ao 
utilizarem o mundo broadband para 
alcançar as audiências a indústria de 
televisão irá se deparar em um terre-

no novo, completamente diferente do 
espaço limitado ofertado pelo espec-
tro. E uma destes novos terrenos é a 
chamada Internet das Coisas”.
Para o mercado norte-americano de 

televisão a TV híbrida pode repre-
sentar uma virada nos negócios que 
envolvem a primeira e segunda tela. 
Como naquele país o ecossistema da 
segunda tela é bem desenvolvido e já 
apresenta perspectiva de mercado de 
US$ 6 bilhões de dólares para 2017, 
a TV híbrida encontrará um ambiente 
muito favorável para adoção da au-
diência e das empresas que comer-
cializam conteúdo para outros dispo-
sitivos, pois a segunda tela é parte 
integrante do sistema híbrido com 
conteúdo personalizado e interativo. 
Não por acaso, algumas sessões reali-
zadas no congresso já tratavam como 
TV híbrida qualquer interação entre o 
usuário e a televisão broadcast pro-
movida por ações via internet e não 
necessariamente uma transmissão 
simultânea como nos sistemas japo-
nês (Hybridcast) e europeu (HbbTV).  
A questão passa agora por pensar 
que acontecerá no Brasil e no ecos-
sistema televisivo local. n

Matéria produzida com apoio do aluno 
Isaac Toledo 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 do  Prof. Dr. Fernando Moura 
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André Barbosa Filho, superintendente  
Executivo de Relacionamento na 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), 
afirmou à Revista da SET que no 
último Fórum foram tomadas decisões 
importantes frente as questões 
de 4K e 8K
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uma solução completa de TV Híbrida com solução na nuvem com um 
fluxo completo de distribuição de conteúdos com estas tecnologia 
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Métodos para a avaliação  
do sincronismo audiovisual  
em emissoras de televisão e sua 
aplicação para a medição de 
atraso de monitores de tela plana

por Estanislau Glod Swib e Lisandro Lovisolo
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Neste trabalho, discutimos 
formas e estratégias para 
medir esse erro. O foco central 
da discussão apresentada é a 
avaliação do atraso introduzido 
por monitores de vídeo de tela 
plana. Entretanto, as estratégias 
aqui discutidas de avaliação 
do erro de sincronismo labial 
podem também ser utilizadas em 

diferentes cadeias de processamento de áudio e vídeo ou mesmo 
em uma cadeia de distribuição de sinais. Aferição, avaliação 
e medição do erro de sincronismo entre áudio e vídeo.

3 - DIFERENTES MÉTODOS E SUAS APLICAÇÕES
3.1 –  Métodos de aferição simples
Formas simples de avaliar erro de sincronismo entre 

sinais de áudio e vídeo, tanto gravados quanto ‘’ao 
vivo’’, são bater de palmas, usar claquetes (como exem-
plificado na Figura 3), ou falar em frente da câmera 
(juntamente à captação de áudio) palavras que sejam 
bilabiais oclusivas desvozeadas [14][15] (Por exemplo, a 
palavra “pá”, este tipo de som é adequado por ter uma 
duração curta e provocar um movimento expressivo dos 
lábios do locutor). Esses métodos são simples e não im-
plicam em grandes custos, além do tempo. Porém, essa 
aferição é cansativa, imprecisa e muitas vezes duvidosa. 
Após alguns minutos desse teste, o cérebro humano 
geralmente se cansa. Assim,  com o decorrer do tempo, 
diferentes avaliadores, seja por capacidades distintas 
ou por fadiga, podem divergir em suas avaliações, não 
permitindo chegar a uma conclusão final, gerando incer-
teza na avaliação. Figura 3 - Teste de sincronismo usando claquete 
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Figura 4 - Primeira parte do sinal de teste EBU 3305

3.2 –  Métodos baseados em sinais de áudio  
e vídeo com aferição audiovisual

Preocupada em criar uma forma subjetiva de 
avaliação do atraso entre sinais audiovisuais a 
EBU (European Broadcast Union - entidade que 
reúne emissoras de rádio e TV públicas da Euro-
pa – União Europeia de Radiodifusão) sugeriu a 
utilização de um sinal específico para esse fim. O 
memorando técnico número 3305 [16][17] descre-
ve a geração de um sinal de áudio e vídeo que 
possibilita uma avaliação subjetiva mais precisa 
e menos cansativa do atraso relativo, pois não 
envolve nenhuma pessoa falando em frente a uma 
câmera durante minutos, tão pouco o bater su-
cessivo de palmas ou claquetes. O sinal proposto 
pela EBU consiste basicamente de duas partes. 
A primeira parte é um vídeo com uma barra fina 

na cor preta que corre verticalmente na parte de 
baixo da imagem, como mostrado na Figura 4. 
Durante o movimento dessa barra gera-se simul-
taneamente um tom de 1020 Hz seguindo a re-
comendação da ITU-T (International Telecommu-
nication Union) J.27 [18] por aproximadamente 18 
segundos.  Em função da posição da barra, o nível 
do sinal sonoro varia entre três patamares assim 
definidos: 
1.  Alignment Signal (AS – Sinal de Alinhamento): 

Consiste de tom do 1020 Hz com a potência 
típica empregada para o alinhamento de co-
nexões  de programação sonora internacional, 
0dBm (1mW);

2.  Measurement Signal (MS – Sinal de Medida): Con-
siste do tom de 1020 Hz inferior em 12 dB ao sinal 
de alinhamento, geralmente, utilizado para efetuar 
medidas de longo prazo;

3.  Permitted Maximum Signal (PMS – Sinal Máximo 
Permitido): Consiste do tom de 1020 Hz superior em 
9 dB ao sinal de alinhamento, equivalendo ao nível 
máximo de transmissão.

A variação de intensidade do tom sonoro permite ve-
rificar como o meio de transmissão se comporta com 
a variação de sua amplitude e também torna possível 
distinguir se o sinal está sendo transmitido de forma 
adequada. De forma a permitir a avaliação de canais 
estéreo, o nível varia diferentemente nos canais es-
querdo e direito, conforme a Figura 5. 
A segunda parte do sinal proposto em [16] é a que 

permite avaliar o sincronismo. Duas barras pretas cres-
cem horizontalmente das bordas em direção ao centro 
da tela, conforme a Figura 6. Essas barras se encontram 
no centro da tela, quando uma fina barra vertical bran-
ca deve surgir durando apenas um quadro de vídeo, e 
simultaneamente é enviado e gerado um sinal de áudio 
de 1020 Hz, com 0dBm. Através desse sinal é possível 
aferir subjetivamente (visual e auditivamente) se o sis-
tema ou o fluxo entre o gerador do sinal e a exibição 
mantém áudio e vídeo síncronos, com precisão de um 
quadro. Porém, ainda assim, para atingir esta precisão 
depende-se da habilidade do operador / avaliador em 
perceber os instantes do contato entre as duas barras 
horizontais e da geração do estampido tonal.

Figura 5 - Variação de nível no sinal esquerdo (acima) 
e direito (abaixo) / Fonte: Autores
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Figura 4 - Primeira parte do sinal de teste EBU 3305
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3.2.1 Equipamentos conformes com a EBU3305 
No mercado, há diversos equipamentos que geram o 

sinal proposto na norma EBU3305. Um exemplo é o 
gerador de sinais de teste para sistemas de TV multi-
formato da LYNX Technik AG, PTG 3610 B/D Testor [19]. 

3.3 –  Métodos que usam etiquetas temporais
Outra forma de avaliar o atraso entre áudio e vídeo 

no domínio digital é  dispor de equipamento que pos-
sa gerar sinais de vídeo e áudio, ambos digitais, com  
etiquetas temporais embutidas e referenciadas nos dois 
fluxos. Algumas estratégias propõem a referência das 
etiquetas a sinais do sistema GPS (Global Positioning 
System), de forma a garantir sincronicidade de referên-
cias temporais nos dois sinais. 
A Figura 7 mostra uma possibilidade de utilização 

deste método. São usados dois equipamentos: i) um 
gerador de etiquetas temporais e ii) um analisador das 
mesmas. Ambos os equipamentos recebem sinais GPS 

de forma a compartilhar a mesma referência temporal.  
O gerador insere uma etiqueta de tempo nos sinais de 
áudio e vídeo e o analisador compara as informações de 
tempo embutidas nos fluxos ao relógio GPS recupera-
dos localmente. Têm-se assim os atrasos sofridos pelos 
sinais através dos diferentes processamentos (de áudio 
e de vídeo). Pode-se pensar na mesma estratégia sem o 
uso de GPS, tendo como referência temporal qualquer 
outro relógio, e até mesmo distintos na geração e na 
análise – já que o que se pretende avaliar é o erro de 
sincronismo nos canais de áudio e vídeo.

3.3.1  Equipamentos para análise usando  
etiquetas temporais

Um exemplo de equipamento que implementa uma 
estratégia como a discutida acima é o EDD-6200P do 
fabricante For.A [20]. Tal dispositivo é capaz de gerar 
e analisar sinais de áudio e vídeo digitais com infor-
mações de tempo inseridas como referências. Podem-

se utilizar dois equipamentos desse 
modelo, um gerador e outro anali-
sador, ambos recebendo sinais GPS, 
isto é, com uma mesma referência 
temporal. O gerador insere uma eti-
queta de tempo nos sinais de áudio 
e vídeo e o analisador compara as 
informações de tempo inseridas com 
o ‘’relógio GPS’’ fornecendo o atraso 
inserido pelo meio.
O dispositivo exemplificado pode 

ser usado também para a análi-
se local de um sistema, sem o uso 
da referência de relógio GPS. Utili-
za-se o dispositivo como gerador e 
analisador simultaneamente, tendo 
como referência temporal o relógio 
interno do próprio equipamento.  
A Figura 8 ilustra o funcionamento de 
tal configuração.
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Figura 6 - Movimento horizontal das barras da segunda parte do sinal da EBU / Fonte: Autores

Figura 7 - Medição do atraso de áudio e vídeo usando referência temporal 
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mesmas. Ambos os equipamentos recebem sinais GPS 

de forma a compartilhar a mesma referência temporal.  
O gerador insere uma etiqueta de tempo nos sinais de 
áudio e vídeo e o analisador compara as informações de 
tempo embutidas nos fluxos ao relógio GPS recupera-
dos localmente. Têm-se assim os atrasos sofridos pelos 
sinais através dos diferentes processamentos (de áudio 
e de vídeo). Pode-se pensar na mesma estratégia sem o 
uso de GPS, tendo como referência temporal qualquer 
outro relógio, e até mesmo distintos na geração e na 
análise – já que o que se pretende avaliar é o erro de 
sincronismo nos canais de áudio e vídeo.

3.3.1  Equipamentos para análise usando  
etiquetas temporais

Um exemplo de equipamento que implementa uma 
estratégia como a discutida acima é o EDD-6200P do 
fabricante For.A [20]. Tal dispositivo é capaz de gerar 
e analisar sinais de áudio e vídeo digitais com infor-
mações de tempo inseridas como referências. Podem-

se utilizar dois equipamentos desse 
modelo, um gerador e outro anali-
sador, ambos recebendo sinais GPS, 
isto é, com uma mesma referência 
temporal. O gerador insere uma eti-
queta de tempo nos sinais de áudio 
e vídeo e o analisador compara as 
informações de tempo inseridas com 
o ‘’relógio GPS’’ fornecendo o atraso 
inserido pelo meio.
O dispositivo exemplificado pode 

ser usado também para a análi-
se local de um sistema, sem o uso 
da referência de relógio GPS. Utili-
za-se o dispositivo como gerador e 
analisador simultaneamente, tendo 
como referência temporal o relógio 
interno do próprio equipamento.  
A Figura 8 ilustra o funcionamento de 
tal configuração.
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Figura 6 - Movimento horizontal das barras da segunda parte do sinal da EBU / Fonte: Autores

Figura 7 - Medição do atraso de áudio e vídeo usando referência temporal 
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3.4 –   Métodos baseados em captação de estímulos  
de som e luz 

Outra possível estratégia para a verificação da diferen-
ça de tempo entre os sinais de áudio e vídeo. Produz-
se, emite-se ou gera-se de luz e som por um pequeno 
intervalo de tempo e de forma cíclica, como ilustrado na 
Figura 9. Utiliza-se uma ponteira ótica e um transdutor 
de áudio de forma a capturar esses sinais na apresen-
tação. A avaliação do atraso é efetuada comparando 
a captação de luz pela ponteira ótica e a captação de 
áudio pela entrada correspondente.
Para efetuar a avaliação, a ponteira ótica é posiciona-

da na frente do monitor onde a imagem é projetada, a 
luz piscará segundo seu ciclo de funcionamento. Simul-
taneamente, o sinal de áudio que estaria conectado à 
caixa sonora, é desviado para a entrada de áudio ou 
capturado por microfones. Com a conexão de áudio e 
a ponteira luminosa posicionada corretamente na tela, 
a partir de padrões de luz e som conhecidos pode me-
dir-se os atrasos no áudio e no vídeo, inseridos pelo 
sistema. 
Esta abordagem mede os atrasos totais de áudio e de 

vídeo através do sistema, desde suas capturas através 

da câmera e do microfone, os diferentes processamen-
tos dos sinais de áudio e vídeo e a apresentação dos 
sinais processados. Isto significa que todos os fatores 
do atraso entre áudio e vídeo são considerados, asse-
gurando que uma vez medido e compensado o sinal de 
áudio estará síncrono com o de vídeo. Porém, há uma 
imprecisão em torno de 20 ms nesta estratégia, pois a 
emissão da luz pode não ser síncrona com a estrutura 
de captura/varredura temporal da câmera de TV.

3.4.1  Equipamentos para avaliação via captura de sinais
Um exemplo de conjunto de equipamentos que imple-

menta esta estratégia é o par KS-1018 e KS-1017 [21], da 
empresa Kamesan. O sistema é constituído de duas par-
tes: i) a primeira é o dispositivo emissor de um padrão 
de luz e som ciclicamente (KS-1018 ); ii) a segunda é o 
analisador com uma ponteira ótica e uma entrada de sinal 
de áudio (KS-1017). Ilustramos como essa avaliação pode 
ser feita na Figura 10. Para efetuar a avaliação, a ponteira 
ótica do analisador é posicionada na frente do monitor no 
qual o vídeo é exibido (a ponteira precisa ser posicionada 
no centro da imagem). O sinal de áudio do gerador é des-
viado para a entrada de áudio do analisador. Após realizar 

as conexões e disparar o processo, 
o analisador mede então o atraso 
do sistema. Mede-se assim o atraso 
total, desde a captura via câmera e 
microfone, incluindo o processamen-
to dos sinais de áudio e vídeo e a 
apresentação pelo monitor de vídeo 
e pela caixa acústica. Isto significa 
que todos os fatores de atraso en-
tre áudio e vídeo são considerados, 
assegurando-se que uma vez com-
pensado o atraso, o sinal de áudio 
estará síncrono com o de vídeo.

Figura 8 - EDD-6200P sendo usado como gerador 
e analisador / Fonte: Autores

Figura 9 - Forma de medição do atraso usando o sistema baseado em captação de sinais

Figura 10 - Forma de medição do atraso usando o sistema 
Kamesan / Fonte: Autores
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3.5 – Comparação das Tecnologias 
Nesta Seção foram apresentadas quatro técnicas de me-

dição do atraso relativo entre áudio e vídeo. A Tabela 2 
objetiva sintetizar o que foi discutido, para isso apresenta 
os pontos fortes e fracos de cada estratégia de medição.

4 -  MEDIÇÃO DO ATRASO DEVIDO  
A MONITORES DE VÍDEO

Como vimos, há várias fontes de atraso relativo entre 
sinais de áudio e vídeo devido a seus transportes e 
processamentos. Há também diferentes formas de ava-
liar esse atraso. Porém, alguns elementos da cadeia de 
produção em uma emissora de televisão requerem a 
aferição de atrasos especificamente introduzidos. Isso 
ocorre especialmente com equipamentos empregados 
na monitoração de áudio e vídeo (usados, por exem-
plo, para medir o erro de lip sync) pois, se não tiverem 
suas características conhecidas, não podem ser empre-
gados confiavelmente para a monitoração.
Uma configuração típica de monitoramento de áudio 

e vídeo é exemplificada na Figura 11. Esta monitoração 
(mais básica) da qualidade de áudio e vídeo emprega: 
i) Monitor de vídeo – para apresentação do conteúdo 
visual e ii) Conjunto de caixas acústicas e amplificado-
res de áudio – para apresentação do áudio. 
Dentre os elementos empregados, aquele mais sus-

cetível a inserir atraso é o monitor de vídeo. Monitores 
digitais de tela plana, geralmente empregam algum 
processamento e armazenamento antes de apresentar 
as imagens. Esses processos, em grande parte dos ca-
sos, requerem um tempo superior ao de um quadro de 
vídeo, 33,33 ms. [N.R: Nos sistemas de vídeo utilizados 

no Brasil, Estados Unidos, Canadá e Japão (NTSC e va-
riantes), a cadência é de 29,97 imagens por segundo, 
portanto cada frame equivale a 0,0333 segundos, ou 
seja  33,33 ms] Assim, o uso desses equipamentos na 
monitoração da qualidade do conteúdo inerentemente 
insere atrasos relativos entre áudio e vídeo, gerando 
uma incerteza sobre o ‘’sincronismo labial’’.
Logo, é fundamental medir precisamente o atraso 

causado por um monitor de vídeo. Só assim pode-
se utilizá-lo na avaliação de qualidade confiavelmente. 
Satisfazendo esse requisito, dispor-se-á de uma ferra-
menta que permita detectar, observar e avaliar possí-
veis problemas de atraso que possam ter ocorrido nos 
ambientes de produção audiovisual.
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Tabela 2 - Comparação entre as técnicas de avaliação do atraso de Áudio e Vídeo / Fonte: Autores

Método Pontos Fortes Pontos Fracos Acurácia

Aferição Simples
Baixo custo, pois requer  
no máximo uma claquete como 
equipamento.

Impreciso, pois depende da 
habilidade  
do avaliador. Tempo  
de resposta elevado.

Baixa  
e dependente  
do avaliador.

Sinais de áudio  
e vídeo para aferição 
audiovisual

Fácil utilização, por usar  
uma fita e ou gerador  
de sinal.
Fácil de analisar o atraso.

Incapacidade de medição de 
atraso gerado pela captação.
Dependência do avaliador.

De um quadro.

Embutimento de 
etiquetas temporais nos 
sinais elétricos

Fornece valores precisos  
de atraso para links  
de transmissão ou cadeias  
de processamento de sinais de 
áudio e vídeo.

Incapaz de medir atraso  
de câmeras e monitores.

Acurácia dependente dos 
relógios empregados.
Alta precisão, erro pode ser 
menor que 1 ms.

Emissão e captura 
de sinais síncronos 
específicos

Considera todos os elementos 
da cadeia, desde a captação 
(câmeras e microfones) até sua 
apresentação (monitores  
e alto-falantes).

Não permite avaliar 
separadamente um dos 
elementos da cadeia,  
pois a técnica exige captação 
e apresentação.

Acurácia de cerca de 20 ms 
(melhor que a capacidade 
de um avaliador, que no 
melhor dos casos percebe 
o atraso de um quadro).

Figura 11 - Ilha de monitoração de áudio e Vídeo
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Tabela 2 - Comparação entre as técnicas de avaliação do atraso de Áudio e Vídeo / Fonte: Autores
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Figura 11 - Ilha de monitoração de áudio e Vídeo
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4.1 –  Método proposto: Alternativa aos métodos  
anteriores

Conforme apresentado na Tabela 2, os métodos exis-
tentes são pouco eficazes para medir apenas o atraso 
devido ao monitor, com precisão menor que a de um 
quadro de vídeo. Das soluções apresentadas anterior-
mente a que melhor se aproxima deste objetivo é a 
baseada em captação de sinais. Entretanto, conforme 
discutido a medida gerada pode conter uma certa im-
precisão, que poderia ser reduzida com a sincronização 
da emissão da luz com a temporização da câmera.
Neste trabalho, usaremos um sinal específico para ava-

liar esse atraso, alternativo aos anteriores, e que visa si-
mular a emissão de luz. O sinal é constituído de apenas 
duas imagens e elas são apresentadas na Figura 12. A 
imagem à esquerda é repetida desde o momento inicial 
(00:00:00:00) até o tempo final (no caso 00:00:04:29, 
mas poderia ser diferente) sem nenhum som associado, 
e, então no quadro seguinte de vídeo, num instante pré-
determinado (em nossa implementação 00:00:05:00) a 
imagem aplicada passa a ser a da direita na Figura 12 
e um tom de 1KHz com nível padrão para testes de 
-20dBFS (Decibels relative to full scale, 0dBFS é o nível 
máximo para sinais de áudio digitais PCM – Pulse-Code 
Modulation) é emitido durante o período de um quadro 
de vídeo. Este padrão se repete a cada 5 segundos com 
apenas um quadro de vídeo com o quadrado branco no 
centro da tela conjuntamente à reprodução do tom. Tal 
sinal, inspirado na emissão de flash, permitiria, a prin-
cípio, avaliar quão atrasado está o quadro exibido em 
relação ao áudio associado.

4.2 – Implementação
A estratégia acima discutida foi implementada usando 

um computador Raspberry PI, um computador criado 
pela Raspberry PI Foundation (organização sem fins 
lucrativos fundada em 2009 para estimular o estudo 
básico da ciência da computação nas escolas, respon-
sável pelo desenvolvimento de um computador de pla-

ca única, chamado Raspberry PI [22]). As características 
que  tornam possível o uso do Raspberry PI para im-
plementar a estratégia discutida e usá-lo como gerador 
de áudio e vídeo de alta definição são: i) capacidade 
de decodificar o padrão H.264 @40 Mbps em tempo 
real; ii) saída de vídeo HD; iii) saída de áudio analó-
gico. Como o Raspberry PI é baseado na arquitetura 
ARM (Advanced RISC Machines, onde RISC quer dizer 
Reduced Instruction Set Computing), a disponibilidade 
de sistemas operacionais é limitada, mas existem algu-
mas distribuições baseadas em Linux. Neste projeto, foi 
selecionada a versão Raspbian “wheezy”, pois esta dis-
tribuição funcionou de forma eficiente e também possui 
uma interface gráfica para possível uso futuro. 
A saída de vídeo digital do Raspberry PI é HDMI (High-

Definition Multimedia Interface). Infelizmente, esta não 
é normalmente usada no ambiente de produção televisi-
vo. Desta forma, faz-se necessário inserir um conversor 
de sinais digitais que seja capaz de transformar esse 
sinal para o padrão SMPTE 424M (mais conhecido como 
HD-SDI 3G [23]), amplamente usado em emissoras de 
televisão. Para esse fim usa-se um conversor de vídeo 
HDMI para o padrão HD-SDI 3G. A configuração do siste-
ma composto pelo Raspberry PI e o conversor pode ser 
verificada na Figura 13. O problema da conversão HDMI 
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Figura 12 - Sinal de teste proposto com quadro vazio e quadro com tela cheia em branco / Fonte: Autores

Figura 13 - Interligação do sistema proposto / Fonte: Autores
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pela Raspberry PI Foundation (organização sem fins 
lucrativos fundada em 2009 para estimular o estudo 
básico da ciência da computação nas escolas, respon-
sável pelo desenvolvimento de um computador de pla-

ca única, chamado Raspberry PI [22]). As características 
que  tornam possível o uso do Raspberry PI para im-
plementar a estratégia discutida e usá-lo como gerador 
de áudio e vídeo de alta definição são: i) capacidade 
de decodificar o padrão H.264 @40 Mbps em tempo 
real; ii) saída de vídeo HD; iii) saída de áudio analó-
gico. Como o Raspberry PI é baseado na arquitetura 
ARM (Advanced RISC Machines, onde RISC quer dizer 
Reduced Instruction Set Computing), a disponibilidade 
de sistemas operacionais é limitada, mas existem algu-
mas distribuições baseadas em Linux. Neste projeto, foi 
selecionada a versão Raspbian “wheezy”, pois esta dis-
tribuição funcionou de forma eficiente e também possui 
uma interface gráfica para possível uso futuro. 
A saída de vídeo digital do Raspberry PI é HDMI (High-

Definition Multimedia Interface). Infelizmente, esta não 
é normalmente usada no ambiente de produção televisi-
vo. Desta forma, faz-se necessário inserir um conversor 
de sinais digitais que seja capaz de transformar esse 
sinal para o padrão SMPTE 424M (mais conhecido como 
HD-SDI 3G [23]), amplamente usado em emissoras de 
televisão. Para esse fim usa-se um conversor de vídeo 
HDMI para o padrão HD-SDI 3G. A configuração do siste-
ma composto pelo Raspberry PI e o conversor pode ser 
verificada na Figura 13. O problema da conversão HDMI 
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Figura 12 - Sinal de teste proposto com quadro vazio e quadro com tela cheia em branco / Fonte: Autores

Figura 13 - Interligação do sistema proposto / Fonte: Autores



para HD-SDI 3G, é inserção de atraso decorrente, que 
deve ser compensado quando se reproduzir o áudio e o 
vídeo nas saídas do Raspberry PI. Isto é, o atraso adi-
cionado pelo conversor deve ser compensado pela apli-
cação executada no Raspberry PI. Nesse ajuste o sinal 
de áudio deve ser temporalmente atrasado relativamen-
te ao sinal de vídeo, de forma que quando reproduzidos 
mesmo com o conversor no percurso do sinal de vídeo, 
estes estejam síncronos. Pode-se visualizar essa com-
pensação na Figura 14. Se não se pretender empregar 
o sistema implementado sem o conversor de HDMI para 
SDI-3G, uma vez feita a compensação, o sinal permane-
cerá síncrono, se o conjunto não for alterado.

5 - CONCLUSÃO
Neste trabalho, discutimos as fontes de atrasos re-

lativos entre sinais de áudio e vídeo em sistemas de 
televisão. Também, discutimos as estratégias hoje exis-
tentes para a avaliação desse atraso, bem como alguns 
equipamentos que permitem realizar a avaliação desse 
atraso. Além disso, vimos que um dos problemas re-
centes para essa avaliação é o emprego de monitores 
digitais. Esses monitores introduzem atraso na exibição 
de vídeo. Isso pode impactar a avaliação e monitoração 
do sincronismo de áudio e vídeo, isto é na avaliação 
do lip sync. Portanto, torna-se necessário avaliar o atra-
so introduzido por esses monitores. Dentre os métodos 
descritos para avaliação de erro de lip sync não encon-
tramos um propriamente capaz de avaliar o atraso de 
um monitor de vídeo de maneira isolada, sem a incer-
teza causada pela adição de outros elementos na ava-
liação. Com esse intuito, propõe-se um sistema viável 
para a avaliação do atraso de monitores de tela plana, 
sistema inspirado na estratégia de captação de sinais e 
implementado usando o Raspberry PI. n
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O
mercado audiovisual brasileiro se desenvol-
veu graças à adoção de uma série de ferra-
mentas de fomento à atividade – tanto de 
âmbito federal, encabeçadas pela Ancine, 

como também na esfera estadual e municipal, sob 
a tutela das Secretarias de Cultura de cada estado 
e município. Em momentos de crise e de cortes nos 
orçamentos ministeriais, parte da verba destinada ao 
financiamento da produção audiovisual brasileira ten-
de a minguar, sobretudo, aquelas contribuições con-
cedidas pela Petrobras, grande mecenas da produção 
cinematográfica brasileira, patrocinadora de inúmeras 
obras nos últimos anos. 
Por outro lado, cabe ressaltar que esses mecanismos 

de financiamento não são constituídos apenas de ver-
bas da pasta do Ministério da Cultura. No caso do Fun-
do Setorial, por exemplo, uma das maiores fontes de 
financiamento existentes hoje, os recursos vêm do or-
çamento da União e de diversas outras fontes, princi-
palmente, da arrecadação da Condecine (Contribuição 
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 
Nacional) e de receitas de concessões e permissões, 
principalmente o Fistel (Fundo de Fiscalização das Te-
lecomunicações).
Embora as políticas de incentivo tenham tido êxito 

em disponibilizar uma diversidade de mecanismos de 
financiamento da produção audiovisual, o que viabili-
zou, portanto, o surgimento de um verdadeiro mercado 
local de cinema e TV, há alguns entraves que podem 
limitar o acesso a essas fontes de renda e o avan-
ço dessas atividades. A maioria dos editais exige das 
produtoras uma estrutura de negócios inversa. Todas 
as produções, desde a concepção da ideia até o orça-
mento, precisam ser definidas no momento de inscri-

ção do edital (em tese, antes do trabalho começar).  
É um modelo que obriga as produtoras a antecipar 
cada uma dessas etapas. Diante de muitas críticas a 
respeito desse formato, há dois anos, começaram a 
surgir os financiamentos de criação – ou seja, o di-
nheiro liberado não se destina à produção em si, mas 
à primeira etapa, que é o desenvolvimento da ideia e 
do roteiro. Por outro lado, essa particularidade deixa 
de criar uma dependência do mercado audiovisual em 
relação a esses recursos. É preciso trabalhar e desen-
volver novos projetos antes mesmo de ter uma verba 
disponível, mas como viabilizar isso?
Em resposta a essa questão, vem surgindo, aos pou-

cos, alternativas para que os produtores de conteúdo 
reduzam a dependência do dinheiro público. Em inú-
meras empresas, o desafio atual para as equipes de 
marketing é conseguir ser notado fora dos tradicionais 
pontos de contato com seus consumidores e tornar-
se relevante para um público com uma atenção cada 
vez mais fragmentada em decorrência do excesso de 
informações gerado por um mundo cada vez mais vir-
tual. Inserir uma marca, produto e serviço no intervalo 
comercial de uma novela, programa de auditório ou 
filme já não é suficiente para chamar a atenção e ser 
lembrado. Afinal, com as plataformas de conteúdo On 
Demand e smartphones, a audiência não está mais, 
exclusivamente, em frente à televisão.
Diante desse contexto, novos modelos de propagan-

da vêm sendo criados para gerar uma conexão mais 
aprofundada com consumidores, dentre eles, o marke-
ting de entretenimento de marcas. Por meio do pa-
trocínio de webséries, da integração das marcas em 
conteúdo digital, inserção de produtos em narrativas 
e até do financiamento de filmes longas-metragens, 

por André Campos Filippe

Como a parceria  
de programas de TV, séries 
e filmes com marcas pode 
ser uma alternativa aos  
tradicionais meios de  
financiamento audiovisual?



novas alternativas surgem para produtores indepen-
dentes conseguirem recursos para a produção de seus 
conteúdos em detrimento aos tradicionais meios de 
financiamento via leis de incentivo. O marketing de 
entretenimento de marca mistura a mensagem das em-
presas com entretenimento para engajar consumido-
res, ampliar o seu awareness (conhecimento, percep-
ção) e criar associações positivas com seus produtos 
e, assim, potencializar vendas. O objetivo é chamar a 
atenção do consumidor a partir de relações emotivas 
com celebridades conhecidas do público, personagens 
de TV, provedores de notícias e equipes esportivas, 
entre outros.
Essa crescente ênfase do marketing no entretenimen-

to e no conteúdo é uma reação aos novos comporta-
mentos dos consumidores, além de ser uma excelente 
maneira para os produtores tornarem o conteúdo au-
diovisual mais verossímil. Além disso, somos constan-
temente bombardeados com mensagens publicitárias, 
por isso, criamos mais afinidade quando descobrimos 
espontaneamente marcas, produtos e serviços. Tam-
bém é a maneira que algumas empresas encontraram 
para conversar com o público mais jovem. Dentre as 
possibilidades de financiamento trazidas por esse viés 
do marketing, uma das alternativas é o product place-

ment, estratégia cada vez mais utilizada para integrar 
de maneira criativa nomes de marcas, logos ou produ-
tos em formatos não publicitários em diferentes meios. 
Embora ainda seja pequena, essa nova prática está em 
rápido crescimento no segmento de entretenimento de 
marca, com um avanço de 13,5% na receita gerada em 
2014, que totalizou, aproximadamente, US$ 11 bilhões 
em todo o mundo, sendo que os Estados Unidos, Bra-
sil e México, juntos, representam mais de 3/4 do total 
arrecadado.
Diante desse cenário, marcas estão começando a 

criar equipes dedicadas para administrar e gerenciar 
oportunidades de criar entretenimento de marca.  Al-
guns anos atrás, a maioria dos produtores e roteiris-
tas de TV e cinema torciam o nariz quando o assunto 
era a produção de conteúdo feito por marcas, mas 
esse cenário está mudando. As inserções passam a 
ser sutis e nada panfletárias. Um bom exemplo é o 
filme “Minha mãe é uma peça”, a maior bilheteria de 
uma produção nacional em 2013, com mais de 4,6 
milhões de espectadores, em que a P&G inseriu duas 
de suas marcas (uma de sabão em pó e outra de 
shampoo) como ganchos para duas piadas que culmi-
naram em riso da plateia. A marca está lá, fazendo a 
audiência se divertir.
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Em mercados mais maduros que o nosso, como a In-
glaterra, há iniciativas inspiradoras, como a da marca 
de gin Bombay Sapphire, que há dois anos realiza a 
competição cinematográfica “Imagination Series”, na 
qual cineastas são convidados a escreverem um filme 
da maneira mais criativa possível, baseado em um rotei-
ro pré-definido. Em parceria com o Tribeca Film Festival, 
o desafio da última edição foi reinterpretar a obra de 
Geoffrey Fletcher, roteirista do premiado filme “Preciosa 
– Uma história de esperança”. Os cinco curtas finalistas 
já foram vistos por mais de um milhão de pessoas no 
Youtube. Essa prática também vem atraindo diretores 
premiados como Wes Anderson, que já havia dirigido 
diversos comerciais de 30 segundos. Em “Castello Ca-
valcanti”, de 2013, o curta de 8 minutos é um tributo a 
Federico Fellini, mas também é um comercial da Prada. 
O logo da empresa aparece em dois momentos distin-
tos – no crédito e no macacão do personagem – e não 
afeta o roteiro em nenhum momento. Isso é um sinal 
de que as marcas de luxo estão querendo se associar 
a material criativo de qualidade, alinhado com a sua 
missão e valores.

Na TV, um outro bom exemplo é o episódio “Connec-
tion Lost”, do seriado norte-americano Modern Family.  
O roteiro desenrola-se na área de trabalho do note-
book de uma das personagens. Em nenhum momento, 
é mencionada a marca, mas todas as funcionalidades, 
aplicativos e navegação deixam claro que se trata de re-
cursos existentes em aparelhos da Apple. Os roteiristas 
garantem que não houve nenhum tipo de investimen-

to comercial da empresa, mas que houve um “apadri-
nhamento” no uso da tecnologia. Uma inspiração para 
quem quer pagar para ter a sua marca utilizada da mes-
ma maneira.  
Todas essas possibilidades começam a gerar debates 

a respeito da influência comercial nos filmes e da perda 
de autonomia criativa, entretanto, esses diretores afir-
mam que é possível manter a integridade artística em 
projetos com financiamento empresarial. Além disso, é 
preciso que a integração da marca seja executada de 
maneira sutil para garantir a liberdade criativa. Muitos 
produtores estão reagindo de forma positiva a esse 
cenário, por isso, estão se especializando em entrete-
nimento de marca. Já podemos observar que muitos 
não se importam em trabalhar com multinacionais como 
Microsoft, L’Oreal ou outras marcas pequenas e inde-
pendentes. As dinâmicas dessas parcerias são distin-
tas, por isso, é preciso montar uma equipe criativa para 
criar uma história concisa que seja entregue de maneira 
correta. No final, não importa se o investimento vem 
de editais, verbas de empresas ou até crowdfunding, o 
importante é apresentar para o público conteúdo emoti-
vo, criativo e divertido. E, principalmente, entretê-lo. n
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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
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.


