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

Mo intuito de entregar sempre o melhor conteúdo aos 
nossos associados, a Revista da SET assinou uma   
parceria com a Society of Motion Picture and  

Television Engineers (SMPTE) para voltar a publicar al-
guns dos principais artigos da Sociedade, o que nos en-
che de orgulho e satisfação porque poderemos brindá-los 
com tão prestigiado conteúdo, uma ação que faz parte 
do contínuo esforço que a SET tem feito para posicionar 
nosso mercado em um patamar global.
Nesta edição, ainda mostramos como a TV por Assinatu-
ra continua gerando valor na indústria. Na ABTA 2016, a  
Associação apresentou um estudo de mercado que afirma 
que a TV paga recuou o número de assinantes no último 
ano, mas dobrou a audiência nos últimos três, atingindo 
os dois milhões de pessoas conectadas por minuto no 
Brasil.
Como todos os anos, começamos a cobertura dos SET 
Regionais com o SET Sul, este ano realizado em Porto 
Alegre, evento que debateu o futuro da TV no Brasil, vir-
tualização, e integração nas emissoras. Em uma indústria 
broadcast cada vez mais voltada ao 4K e ao IP, a inte-
gração de softwares abertos, as novas possibilidades de 
transmissão de sinal e a virtualização nos fluxos de traba-
lho das emissoras aparecem como possíveis soluções aos 
produtores de conteúdo e aos radiodifusores; mudanças 
tecnológicas, ameaça ao espectro e desligamento do si-
nal analógico no país até 2018 também foram discutidos 
pelos mais de 200 especialistas e pesquisadores presen-
tes no seminário realizado na capital gaúcha.
Trazemos, ainda, nesta edição, três depoimentos de 
prestigiados engenheiros da indústria mostrando, des-
de a sua perspectiva, os principais pontos da NAB 2016.  
José Antônio S. Garcia analisa a transição de infraestrutu-
ra de estúdios de SDI para IP, afirmando que esta tran-

sição não vai acontecer da noite para o dia, mas como 
deixaram claro executivos de broadcast nos debates du-
rante a NAB, a mudança para o IP vai exercer um impacto 
profundo na forma como conduzem seus negócios.
Francisco Peres e Luiz Brito explicam que o ano de 2016 
será histórico para a política regulatória do espectro. Nos 
Estados Unidos, foi iniciado um processo de leilões rever-
sos e diretos, na faixa de UHF, parte do que ainda estava 
destinado para a radiodifusão. A NAB de 2016 ocorreu no 
meio deste processo e muito se discutiu sobre o valor do 
espectro, o montante que será leiloado e como as emis-
soras farão mais um remanejamento de canais, podendo 
até haver multiplexação da programação de várias emis-
soras em um mesmo canal.
No último dos três textos, Paulo Canno analisa os re-
cursos wireless para telejornalismo afirmando que ano 
a ano nos deparamos com tecnologia pronta para ser 
incorporada ao workflow da emissora, como também com 
tendências, que podem simplesmente sair de cena já no 
ano seguinte, ou firmar-se nos anos subsequentes.
Finalmente, nesta edição, apresentamos as principais no-
vidades e os principais desenvolvimentos que alguns dos 
mais importantes players do mercado audiovisual exibi-
rão no SET EXPO 2016, evento que contará com mais 
de 400 empresas brasileiras e internacionais expondo os 
seus produtos à representantes da indústria broadcast 
latino-americana. A edição 2016 da maior Feira de Broa-
dcast & Novas Mídias da América Latina se realizará no 
Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo, 
entre 30 de agosto e 1 de setembro de 2016.

Boa leitura!

Olímpio José Franco 
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Acordo entre SET e Capítulo Brasil Sul do IEEE 
gera desconto para associados

SET realiza parceria com a Sony e lança a SET TV

A
SET e o Capítulo Brasil Sul do IEEE Consumer 
Eletronics Society, através da USP (Universida-
de de São Paulo), firmaram uma parceria em 
prol do acesso ao conhecimento científico e 

tecnológico. Com o acordo, os membros de ambas as 
organizações terão desconto equivalente ao de asso-
ciado para participação nos eventos SET EXPO 2016 e 
ISCE (International Symposium on Consumer Eletroc-
tronics) 2016, respectivamente.
“A SET é uma Sociedade brasileira de representatividade 

mundial, tem legitimidade em termo de conteúdo téc-
nico. Nós, que trabalhamos numa engenharia de classe 
mundial, estamos animados com a troca possibilitada por 
este acordo”, ressalta o professor da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (POLI-USP), coordenador 
do Capítulo Brasil Sul do IEEE, Marcelo Zuffo.

O acordo foi firmado entre o Presidente da SET,  
Olímpio Franco, e o professor Marcelo Zuffo. “A par-
ceria nos coloca mais próximos de onde estão os  
melhores pesquisadores em tecnologia, a Poli USP.  
Ficamos muito gratos em tê-los entre os nossos  
participantes e, se tudo der certo, essa parceria pode  
resultar em uma participação maior e mais ativa deles  
e dos acadêmicos da USP no SET EXPO”, ressalta Fran-
co.
O ISCE-IEEE é um dos mais importantes eventos da 

área de equipamentos eletrônicos do mundo e é re-
alizado pela IEEE. Em 20 anos de existência, o even-
to itinerante chega pela primeira vez ao Brasil, mais 
precisamente em São Paulo, entre os dias 28 e 30 de 
setembro. Associados SET têm desconto equivalente ao 
de associado do Capítulo Brasil Sul do IEEE.

A
Sony e a SET fir-
maram uma par-
ceria que visa 
reforçar suas 

ações de marketing ins-
titucional. Na parceria, a 
SET usará a tecnologia 
Sony para a captação de 
sons e imagens que serão 
exibidas no canal SET TV, 
no YouTube.
“Estamos ampliando 

nossos modelos de par-
cerias que buscam promo-
ver a imagem, a marca e 
a força da SET e de seus 
apoiadores”, informa o di-
retor de Marketing da SET, 
Cláudio Younis. 
A primeira experiência 

com o equipamento, uma 
câmera profissional de 
alta definição, aconteceu em abril, 
durante a participação da equipe de 
Comunicação da SET no NAB Show, 
realizado em Las Vegas. Foram grava-
das entrevistas sobre o SET e Trinta 
e sobre os principais acontecimentos 
da feira americana.  “Aumentamos as 

possibilidades de produção de con-
teúdo em vídeo, de cobertura dos 
nossos eventos e de usos desta rede 
social”, avalia Younis.
Desde a fundação da SET, a Sony 

mantém um excelente relacionamen-
to com a entidade, tendo apoiado as 

mais diversas iniciativas, 
que buscam promover o 
relacionamento de seus 
parceiros com seus asso-
ciados e com o mercado 
de mídia eletrônica.
Com participação fre-

quente nos diversos even-
tos da SET, a Sony man-
tém o maior estande na 
feira do SET EXPO 2016, 
bem como patrocínios 
no Congresso, nos even-
tos regionais e no SET E 
Trinta. “No Brasil, a SET 
reúne os profissionais que 
influenciam as tendências 
do mercado de produção 
e distribuição de conteúdo 
audiovisual. Assim, nada 
mais natural do que a 
Sony estar sempre presen-

te em suas iniciativas”, afirma Luis 
Fabichak, gerente geral da Divisão 
de Soluções Profissionais da Sony 
Brasil.

Para assistir à SET TV, visite:   
http://bit.ly/SET_TV
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SET reativa Grupo de Estudos sobre IBB

NAB Show: Thought Gallery entrevista 
Liliana Nakonechnyj

A
maneira de assistir à televisão está mudando. 
Além do aparelho de TV ligado nos progra-
mas oferecidos pelas emissoras, as pessoas 
também estão consumindo conteúdo pela in-

ternet, através das OTTs. Atualmente, essa experiência 
só é possível por meio do uso de tecnologias de bro-
adcast e de broadband separadamente. No entanto, 
no mundo inteiro, já se discutem maneiras de integrar 
o sistema.
Para acompanhar essa discussão, a SET relançou o 

Grupo de Estudos sobre Integrated Broadcast Broa-
dband Systems (IBB), sob a gestão do diretor de Inte-
ratividade da SET, David Britto. “O ideal é conseguir-
mos integrar e padronizar esses sistemas em uma única 
plataforma de tecnologia não proprietária”, avalia.
Os primeiros padrões sobre IBB foram estabeleci-

dos pela International Telecommunication Union (ITU), 
agência da ONU especializada em tecnologias de ra-
diodifusão e telecomunicação, que definiu as bases 
do sistema. “A forma, ou seja, seu conjunto de reque-
rimentos e arquitetura já estão definidos. Quanto à 
sua execução (o software) já existem recomendações 
aprovadas e outras sendo discutidas”, explica Britto.
No Japão, foi lançado o Hybridcast, (cujas especifica-

ções são discutidas no IPTV Forum), e na Europa as defi-
nições vêm sendo estudadas pelo HBBTV (Hybrid Broad- 
cast Broadband TV). Aqui no Brasil existe o Ginga C, 

que faz parte do escopo de trabalho do Fórum SBTVD 
(Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre).
Agora, o Grupo da SET pretende acompanhar esses 

produtos e colaborar com o seu aperfeiçoamento no 
Brasil. “Nossa primeira tarefa é sensibilizar os profis-
sionais de broadcast sobre as possibilidades do IBB”, 
disse Britto. “Queremos levar para as emissoras priva-
das e públicas as aplicações práticas da tecnologia e 
fomentar o seu envolvimento no Fórum SBTVD”.
 Além do diretor de Interatividade da SET, o Gru-

po de Estudos sobre IBB será coordenado por Daniell  
Domingos, membro da SET e experiente profissional  
e engenheiro nesta área de conhecimento e, como  
vice-coordenador, Hernan Perrone, gestor de projetos 
na TOTVS.
As reuniões do Grupo de Estudos sobre IBB serão rea-
lizadas presencialmente na sede da SET em São Paulo 
e, eventualmente, por teleconferências.  As atividades 
estão abertas à todos os associados da SET e demais 
interessados no tema. Para participar, basta enviar 
uma mensagem para geibb@set.org.br com nome, te-
lefone, e-mail, empresa e cargo.
Serviço:

Grupo de Estudos sobre IBB – SET 
Gestor: David Britto 
Coordenação: Daniell Domingos e Hernan Perrone 
Informações: geibb@set.org.br

A
Diretora Internacional da SET, Liliana Nakone-
chnyj, concedeu entrevista para a galeria da 
NAB Show de líderes e pensadores influentes, 
Thought Gallery. A entrevista aconteceu em abril 

deste ano durante o evento, em Las Vegas.
Intitulada “Conversas de Bastidores”, a série traz en-

trevistas mais aprofundadas, focadas na área de traba-
lho específica de cada especialista. No caso de Liliana, 
o tema foi Broadcast Television, no qual atua há mais 
de 20 anos.
Ao longo de sua carreira, Liliana liderou estudos e tes-

tes para a introdução da televisão digital no Brasil e 
da tecnologia UHDTV.  Dentre outros cargos, já foi pre-
sidente da SET por dois períodos e membro do GIRED, 
grupo responsável pelo desligamento da TV analógica 
no Brasil.
Para ver o video, utilize o QR Code:

Marilia Fredini
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Nas páginas a seguir, apresentamos as principais novidades  
e os principais desenvolvimentos que alguns dos mais importantes 
players do mercado audiovisual exibirão no SET EXPO 2016, evento  
que contará com mais de 400 empresas brasileiras e internacionais 
expondo os seus produtos a representantes da indústria broadcast  
latino-americana. A edição 2016 da maior Feira de Broadcast  
& Novas Mídias da América Latina se realizará no Pavilhão Vermelho 
do Expo Center Norte, em São Paulo, entre 30 de agosto  
e 1 de setembro de 2016

O
SET EXPO ocupará, neste 
ano, uma área de exposi-
ção de 15 mil m2, onde es-
tarão montados estandes 

das empresas referência no setor 
de equipamentos, tecnologias e ser-
viços do mercado de radiodifusão, 
telecomunicações, audiovisual e no-
vas mídias. A área será dividida em 
pavilhões temáticos e internacionais 
para facilitar a localização dos visi-
tantes.
Toda a cadeia produtiva do setor de 

broadcast – da produção à entrega – 

estará presente no SET EXPO, com 
soluções e modelos de negócios ino-
vadores, com o objetivo de apresen-
tar e discutir as inovações técnicas, 
as regulações e os novos produtos 
do mercado audiovisual, cobrindo 
toda a cadeia de produção, desde a 
criação até a distribuição.
O evento é composto pelas Confe-

rências e pela Feira de Produtos e 
Serviços. Nas conferências, os par-
ticipantes discutem o gerenciamen-
to, a produção, a transmissão e a 
distribuição de conteúdo eletrônico 

multimídia e debatem as normas e 
regulamentações vigentes com foco 
no cenário atual e futuro das teleco-
municações. 
Na Feira, os principais fabricantes 

do mercado nacional e internacional 
exibem os seus produtos para um 
público que representa toda a ca-
deia produtiva da área audiovisual 
e da radiodifusão. A seguir, apresen-
tamos um “aperitivo” de quais se-
rão os principais anúncios e lança-
mentos das empresas no SET EXPO 
2016. n

As melhores novidades 
da indústria estarão  
no SET EXPO
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Foccus apresentará o Smart-
telecaster Zao Encoder H.265/
HEVC, da empresa japonesa So-

liton, no SET EXPO 2016. É o primeiro 
codificador H.265/HEVC móvel do mun-
do que transmite vídeo em movimento 
com alta qualidade e robustez, mesmo 
em locais com largura de banda ex-
tremamente limitada. Os responsáveis 
da Foccus, distribuidora local, afirmam 
que o “Soliton Zao é excepcionalmente 
estável e ideal para streaming móvel, 
esportes ao vivo e aplicativos de jor-
nalismo, conectando até seis modems 
móveis para transmitir vídeo de alta 

qualidade, e dois canais de áudio atra-
vés redes 3G/4G/Wi-Fi”. 
A inclusão do padrão de compressão de 

vídeo H.265/HEVC e a tecnologia proprie-
tária conhecida como RASCOW “garantem 
a combinação perfeita para uma eficiente 
transmissão, com a qualidade da imagem 
Full HD a uma melhor taxa de bits. O co-
dificador funciona com baixa latência de 

transmissão de vídeo/áudio e o áudio 
é tratado como alta prioridade, com 
reserva de largura de banda dedicada 

para o suporte de transmissão contí-
nuo de até dois canais de áudio, permi-

tindo maior confiabilidade”. n

Eutelsat tem desenvolvido diversas ações e 
apresentado os seus produtos no SET EXPO e 
nos SET Regionais desde o seu desembarque 

no Brasil. Hoje, a empresa disponibiliza 39 satélites 
a clientes que incluem radiodifusores e associações 
de radiodifusão, operadoras de TV paga, provedores 

de serviços de Internet, dados e vídeos, empresas e 
agências governamentais.
No SET EXPO 2016, o destaque da companhia será 

o satélite EUTELSAT 65 West A, que já está operan-
do para o Brasil. O dispositivo combina, segundo os 
responsáveis da multinacional, potência, flexibilidade 
e eficiência. Trata-se de um satélite tri-band de alta 
capacidade para múltiplas aplicações, localizado na 
posição orbital 65° Oeste, um lugar “privilegiado para 
serviços de vídeo no Brasil em banda C, e otimizado 
para o mercado local de DTH em banda Ku. É a esco-
lha certa para a transmissão de TV digital no Brasil”, 
argumentam os desenvolvedores da marca. n
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empresa de Santa Rita do Sapucaí (MG) apre-
senta o seu mais novo lançamento para o mer-
cado nacional no SET EXPO 2016, o DAP Uno, 

um processador de áudio digital, on air, com cinco 
(5) bandas de processamento e que inclui opções de 
cards que ampliam as suas funcionalidades. “O seu 
poder de processamento e a eficiência em fornecer 
um som de excelente qualidade, loudness e defini-
ção, aliado a todas as suas funcionalidades, o tornam 
único em sua categoria de preço, sendo, atualmente, 
o equipamento de melhor relação custo beneficio do 
mercado”, afirmam os criadores da solução.
Com um AGC inteligente de entrada e mais cinco (5) 

bandas independentes de processamento, com algo-
ritmos sofisticados de mascaramento de distorções, 
o equipamento proporciona um áudio extremamente 
poderoso sem artefatos, limpo, claro e definido, possi-
bilitando a emissora uma extrema competitividade no 
ar com um custo muito reduzido.

O novo processador também acompanha um softwa-
re de controle altamente intuitivo e fácil de operar 
baseado em PC. Com o software, é possível acessar 
com mais eficiência e facilidade todos os controles do 
equipamento, possibilitando ao usuário personalizar o 
som e criar diferentes presets, além de poder escolher 
entre os 20 já pré-configurados de fábrica. n
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empresa paulista apresentará aos visitantes 
do SET EXPO 2016 o software de automação 
EVA Automation para servidores da linha K2 da 

Grass Valley. A solução desenvolvida pela empresa bra-
sileira possui interfaces selecionáveis em português, 
inglês e espanhol e já “foi aprovada e homologada 
pela Grass Valley”. 
Outro destaque será a apresentação do servidor de 

vídeo de alta performance Andromeda, que “fornece 
excelente flexibilidade e confiabilidade para opera-
ções profissionais em broadcasting com hardware 
baseado em Servidor Lenovo/IBM e placas da família 
Matrox com comandos por protocolos AMP e VDCP  
compatível com o EVA Automation e outros softwares 
usuais de automação”. O Andromeda cumpre, ainda, 
todos os requisitos de Closed Caption e de Áudio 

Descrição da legislação brasileira, segundo a com-
panhia.
A Victor do Brasil também apresentará produtos para 

a área de broadcasting com hardware e software de 
desenvolvimento próprios e fabricados no Brasil, “ge-
rando oportunidade para as nossas emissoras adqui-
rirem equipamento 100% nacional com parâmetros 
técnicos internacionais, tais como o Antares-Routing, 
um switcher de 16 canais SDI HD/SD com oito (8) saí-
das, podendo ser usadas para rotear sinais dentro da 
emissora ou também efetuar operação de master swi-
tcher com recurso de “Clean Switching”. A companhia 
exibirá, ainda, o DISTX- Distribuidor SDI HD/SD e ASI, 
módulos de uma entrada e seis (6) saídas em gabinete 
de 1U e 2U com monitoramento e preset por protocolo 
RS-485. n

A
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integradora brasileira Phase, em parceria com 
a canadense Evertz, apresentará o Dream-
Catcher no SET Expo 2016: “o mais robusto, 

escalável e moderno sistema de replay baseado em 
IP da indústria, com capacidade para trabalhar em 
produções HD e 4K”.  
O produto estará dis-
ponível nas versões 
com 8 e 16 canais 3G/
HD-SDI e permite que 
cada canal seja confi-
gurado como entrada 
ou saída a qualquer 
momento, informa a 
marca. 
O DreamCatcher possui 

multiviewer integrado e 
painel de controle remo-
to com tela touch screen, 
permitindo uma rápida e 
amigável operação nas 
aplicações ao vivo, espe-
cialmente nos eventos espor-
tivos.
A empresa, que conta com 

um conjunto de parceiros 
internacionais e um corpo 

técnico próprio para o desenvolvimento de soluções, 
integração de sistemas e assistência técnica, propor-
ciona um suporte integrado para os mercados de  
Broadcast e afirma que o DreamCatcher funciona em 
redes de 10GE, “formando um sistema único totalmen-
te compartilhado e capaz de ser controlado por diver-
sos operadores simultaneamente”. 
Além disso, as funcionalidades embutidas no equipa-

mento — como zoom, tracking, edição em tempo 
real e integração com diversos sistemas de gra-
fismo e slow motion — fazem da “solução a fer-
ramenta perfeita para o seu replay”, segundo 
representantes da Phase. n
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empresa catarinense, dedicada ao desenvolvi-
mento de equipamentos e soluções broadcast, 
apresentará o Signa no SET EXPO 2016, um 

switcher de controle mestre HD/SD que, segundo os 
seus desenvolvedores, “vai além da comutação, reu-
nindo funções de multiviewer, geração de logos, grá-
ficos e geração de caracteres, loudness metering, Up/
Down Scalling, frame synchronizer, conversão entre 
formatos de closed captions, controle de nível de áu-
dio, entre outras funcionalidades, em um único produ-
to, a um custo acessível”.

O Signa chega ao mercado com até quatro (4) saídas 
PGM independentes SDI HD e SD; até 12 entradas de 
sinal SDI HD e SD; grafismos integrados com geração 
e inserção de logos (estáticos e animados), caracteres, 
relógios, etc.; além de conversões de HD > SD e SD 
> HD em todos os canais; controle de nível de áudio 
individual por entradas e saídas; e painel remoto com 
teclas dedicadas totalmente configuráveis. n
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Aempresa de telecomunicações es-
pecializada na integração de 
sistemas de satélite e ban-

da larga e no desenvolvimento 
de soluções turn-key persona-
lizadas para a transmissão de 
conteúdos de áudio e de ví-
deo, “além da apresentação 
dos serviços e soluções que 
a STI presta, este ano, no SET 
EXPO, contará com a apresen-
tação de alguns equipamentos 
de fornecedores parceiros”.
Um deles é a Terrasat, que 

oferece uma família de IBUCs de 

alto desempenho para as soluções via 
satélite. A outra a Telairity, que apre-

sentará a sua linha de equipamen-
tos de codificação, além da TVU, 
com equipamentos de excelen-
te qualidade para transmissão 
de conteúdo.

Localizada no centro do 
Rio de Janeiro, a STI Telecom 
presta serviços de turn-a-
round no seu teleporto, com 
antenas para transmissão e re-

cepção dos principais satélites 
com cobertura no Brasil, Améri-

cas e Europa. n
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desenvolvedora de soluções TQTVD apresenta-
rá o AstroTV+ (Plus) na edição 2016 do SET 
EXPO. O produto é uma evolução do AstroTV, 

o middleware Ginga “líder de mercado adotado pelos 
principais fabricantes de TV e set-top boxes, presente 
em mais de 15 milhões de aparelhos no Brasil e na 
América Latina”. 
Além do suporte à interatividade Ginga, os repre-

sentantes da TQTVD explicam que “essa nova versão 

do produto une a experiência de se assistir televisão 
aberta (conteúdo linear) e a WebTV (VoD), permitin-
do o acesso a canais de vídeo via Internet igual ao 
acesso a canais de TV  Digital”. A nova versão do As-
troTV+ conta com uma nova interface de usuário e 
mais serviços, como o acesso ao portal de conteúdos 
interativos do Governo e o suporte à acessibilidade 
através dos recursos de áudio locução e libras. Atende 
ainda à proposta do Perfil C do Ginga, que estabelece 

512MB de memória RAM, 2GB para ar-
mazenamento de aplicações, e prevê 
o suporte à execução de um segundo 
vídeo, ativado por aplicações intera-
tivas.
Otimizada e voltada para conver-

sores digitais de baixo custo, a nova 
versão do AstroTV+ foi embarcada em 
receptores distribuídos aos beneficiá-
rios do Bolsa Família através do pro-
grama Kit Conversor, que visa adap-
tar televisões antigas ao novo sinal 
digital da TV aberta. A solução ofe-
rece ainda: recursos de segunda tela 
(integra tablets / smartphones); OTT; 
PushVoD; loja de aplicativos; browser 
HTML5; compatibilidade com TVs de 
tubo (4:3), Full HD e 4K (UHD). n
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Aempresa de Ribeirão Preto, interior de São 
Paulo, apresentará o ISDB Watch no SET EXPO 
2016, uma ferramenta para auditoria e controle 

de qualidade de transmissões no padrão brasileiro de 
TV Digital.  A solução, afirmam os responsáveis da em-
presa, “possibilita a gravação ininterrupta de um canal 
ISDB-Tb, contando com um demodulador 
de qualidade profissional embarcado, sem 
ser necessária a aquisição de equipamentos 
adicionais para a recepção do seu sinal”. 
Além de armazenar o arquivo Transport 

Stream original, também serão transco-
dificadas versões em baixa resolução de 
cada uma das streams do canal gravado, 
afirmam. “Durante toda a gravação os pa-
râmetros de qualidade sinal também são 
registrados, contando com extração dos 
dados de closed captions e EPG (Eletro-
nic Programming Guide) individualmente por stream.  
As gravações poderão ser exportadas completas ou 
em seguimentos selecionados pelo usuário”.
A solução ainda permite integrar uma ferramenta 

para medição dos níveis de Loudness segundo espe-

cificações da norma EBU-R128. O equipamento conta 
com entrada de sinal conector tipo F, pré-visualização 
da gravação em curso, e gravação de até quatro (4) 
programas do mesmo canal.
Outras funcionalidades são um gravador com reinício 

automático; proteção do stop do gravador e de sele-

ção de canal do gravador; processamento de EPG e de 
closed captions; marcas personalizadas para exporta-
ção de trechos de gravações; exportação da gravação 
completa; além de acesso aos níveis de qualidade de 
demodulação RF Level, SNR, MER, PER, BER. n
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principais fabricantes de TV e set-top boxes, presente 
em mais de 15 milhões de aparelhos no Brasil e na 
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Além do suporte à interatividade Ginga, os repre-

sentantes da TQTVD explicam que “essa nova versão 

do produto une a experiência de se assistir televisão 
aberta (conteúdo linear) e a WebTV (VoD), permitin-
do o acesso a canais de vídeo via Internet igual ao 
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troTV+ conta com uma nova interface de usuário e 
mais serviços, como o acesso ao portal de conteúdos 
interativos do Governo e o suporte à acessibilidade 
através dos recursos de áudio locução e libras. Atende 
ainda à proposta do Perfil C do Ginga, que estabelece 

512MB de memória RAM, 2GB para ar-
mazenamento de aplicações, e prevê 
o suporte à execução de um segundo 
vídeo, ativado por aplicações intera-
tivas.
Otimizada e voltada para conver-

sores digitais de baixo custo, a nova 
versão do AstroTV+ foi embarcada em 
receptores distribuídos aos beneficiá-
rios do Bolsa Família através do pro-
grama Kit Conversor, que visa adap-
tar televisões antigas ao novo sinal 
digital da TV aberta. A solução ofe-
rece ainda: recursos de segunda tela 
(integra tablets / smartphones); OTT; 
PushVoD; loja de aplicativos; browser 
HTML5; compatibilidade com TVs de 
tubo (4:3), Full HD e 4K (UHD). n
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Aempresa de Ribeirão Preto, interior de São 
Paulo, apresentará o ISDB Watch no SET EXPO 
2016, uma ferramenta para auditoria e controle 

de qualidade de transmissões no padrão brasileiro de 
TV Digital.  A solução, afirmam os responsáveis da em-
presa, “possibilita a gravação ininterrupta de um canal 
ISDB-Tb, contando com um demodulador 
de qualidade profissional embarcado, sem 
ser necessária a aquisição de equipamentos 
adicionais para a recepção do seu sinal”. 
Além de armazenar o arquivo Transport 

Stream original, também serão transco-
dificadas versões em baixa resolução de 
cada uma das streams do canal gravado, 
afirmam. “Durante toda a gravação os pa-
râmetros de qualidade sinal também são 
registrados, contando com extração dos 
dados de closed captions e EPG (Eletro-
nic Programming Guide) individualmente por stream.  
As gravações poderão ser exportadas completas ou 
em seguimentos selecionados pelo usuário”.
A solução ainda permite integrar uma ferramenta 

para medição dos níveis de Loudness segundo espe-

cificações da norma EBU-R128. O equipamento conta 
com entrada de sinal conector tipo F, pré-visualização 
da gravação em curso, e gravação de até quatro (4) 
programas do mesmo canal.
Outras funcionalidades são um gravador com reinício 

automático; proteção do stop do gravador e de sele-

ção de canal do gravador; processamento de EPG e de 
closed captions; marcas personalizadas para exporta-
ção de trechos de gravações; exportação da gravação 
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empresa nacional, que atua nas áreas de Televi-
são Digital e Comunicações em Banda Larga Sem 
Fio, e conta com diversas soluções consolidadas 

no mercado bem como o primeiro codificador de áudio 
e vídeo de alta definição (WM-Encoder), desenvolvido 
no Brasil e totalmente aderente ao ISDB-Tb (com me-
tadados para controle de 
Loudness), apresentará 
no SET EXPO o WM-O-
neTV e a WM-OneTV-L, 
que atendem às necessi-
dades de radiodifusão de 
TV Digital em formato 
ainda mais compac-
to, em uma uni-
dade de 
rack. 

O WM-OneTV integra as funções de Encoder de vídeo 
HD/SD e 1-Seg simultâneos, multiplexador e remulti-
plexador implementador de funcionalidades ISDB-T 
que conta com servidor de gerador de Guia Eletrônico 
de Programação (EPG), transcoder de closed caption, 
servidor de Interatividade e OAD, “sendo, assim, a so-

lução de melhor custo-be- 
nefício e otimização de 
espaços do mercado. 
Ainda, possui um ser-
vidor de interatividade 
para aplicações Ginga”, 
afirmam os seus criado-

res. n
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ABrasvideo, em parceira com a Vizrt, apresentará 
no SET EXPO 2016 o Viz Opus, uma solução 
compacta de controle de produção que unifica 

as operações de switcher e de estúdio, fornece “um 
sistema de automação de notícias NRCS, gráficos em 
tempo real e reprodução de vídeo, tudo em uma única 
solução”.
Viz Opus combina o Viz Engine (para exibição de ví-

deo e gráficos em alta qualidade) com capacidade de 
até oito (8) entradas e duas (2) saídas HD-SDI, além 
de uma saída DVI, com o sistema de automação Viz 
Mosart e um mixer de áudio 
Yamaha em um único pacote, 
todos integrados para funcio-
nar em conjunto.
“O sistema só precisa de 

sinais de vídeo das câme-
ras e/ou entradas externas, 
gráficos e clips de vídeo 
para começar a produzir, já 
que trabalha com uma lista 
crescente de NRCS, incluindo 
ENPS, iNews, Octopus, Da-
let e Annova’s OpenMedia”, 
afirmam os responsáveis da 
empresa. “A solução permite 
que os roteiros criados nes-
tes sistemas sejam interpre-

tados pelo Viz Opus e executados usando recursos in-
ternos, misturando vídeo externo e entradas de áudio 
com vídeo interno e gráficos para criar uma saída HD 
SDI IP pronta para transmissão”.
 Viz Opus tem uma capacidade de vídeo playout  

de dois canais, permitindo exibição de clipes  
“back-to-back” com efeitos de transição. Também 
pode atuar como um controle de produção redun-
dante, capaz de assumir a operação do controle de 
produção principal e retornar à operação normal em 
caso de necessidade. n

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o



Prévia SET EXPO 2016

16   REVISTA DA SET  |  Julho 2016

W
IM

O
B

IL
IS

 D
IG

IT
A

L 
TE

CH
N

O
LO

G
IE

S

empresa nacional, que atua nas áreas de Televi-
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empresa, atuante no mercado desde 1992, 
apresentará os seus mais modernos produ-
tos para rádios FM durante o SET EXPO 2016.  

O destaque para este ano é o novo transmissor de FM 
TELENICK STR1000WB. “Trata-se de um lançamento na 
área que promete revolucionar o conceito de equipa-
mentos de transmissão devido à ênfase dada em por-
tabilidade, design e eficiência durante a execução de 
seu projeto”, afirmam os desenvolvedores.
Com dimensões de apenas duas unidades de rack 

(89mm de altura) distribuídos em 
12.5 kg, painel frontal construído e 
lapidado em aço escovado e “efici-
ência energética traduzida em tran-
sistores LDMOS confiáveis de mais 
de 80% de rendimento, além de uma 

única fonte operando com alta margem de segurança, 
é certa a escolha para qualquer rádio FM, principal-
mente na migração AM/FM”. 
O equipamento funciona com uma potência de saída 

na faixa de 12000WRMS, com transmissão em banda 
larga e consumo inferior a 1,4KVA, segundo os res-
ponsáveis da JWSAT/TELENICK. “Oferecemos garantia 
de 24 meses contra quaisquer defeitos de fabricação 
e preço especial de lançamento durante a feira para  
visitantes e clientes”. A empresa também oferecerá 

monitores de modulação, 
processadores 
de áudio, e um 
link banda lar-
ga na faixa de 
UHF 950MHz. n

Seja Digital, entidade responsável pela gestão 
do processo de migração do sinal de TV analó-
gico para digital no Brasil, estará no SET EXPO 

2016 para apresentar os bastidores deste processo. 
O trabalho da Seja Digital começou pela cidade de 
Rio Verde (GO), que teve o sinal analógico dos canais 
abertos desligados no primeiro semestre deste ano.  
A entidade já está atuando no processo de desliga-
mento do Distrito Federal e entorno, que deve ser con-
cluído em 26 de outubro, e se prepara para anunciar 
sua atuação em São Paulo.

O diretor geral da Seja Digital, Antônio Carlos Martel-
letto; o diretor técnico da entidade, Gunnar Bedicks; e 
Patricia Abreu, diretora de Comunicação; participarão 
de painel especial para falar da experiência adquiri-
da em Rio Verde e do planejamento de atuação nas 
próximas cidades. O switch-off do sinal analógico, re-
manejamento de canais, atuação para mitigação de 
possíveis interferências, processo de comunicação e 
mobilização da população são alguns dos temas a se-
rem apresentados pelos executivos.
“Será uma oportunidade única”, afirma Martelletto. 

“Os profissionais que participarem do painel e visita-
rem nosso estande no SET EXPO 2016 terão acesso a 
informações técnicas sobre os bastidores de um pro-
cesso que está colocando o Brasil no mesmo patamar 
de países como Estados Unidos e Reino Unido”. n
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Aempresa, com sede em Florianópolis, Santa Ca-
tarina e “centros operacionais” em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Sergipe, apresentará no SET 

EXPO a sua aplicação PlayManager – uma solução in-
tegrada para gestão, controle e distribuição de mídia 
para canais de TV, plataformas OTT e mídia out of 
home. Trata-se de um sistema WEB que organiza e ge-
rencia as etapas de produção, distribuição e exibição 
do conteúdo audiovisual, permitindo o controle total 
da operação.
Seus desenvolvedores afirmam que a sua gestão 

inicia na concepção da pauta, onde absorve diversas 
fontes de criação da mídia, arquivos, URL, descrições 
e participantes que darão origem ao conteúdo audio-
visual. Nas etapas de captação e edição, possibilita 

agendamentos de externa, estúdios, profissionais e 
equipamentos envolvidos. 
Com os vídeos já finalizados, o sistema possibilita a 

entrega automática deste conteúdo em diversos for-
matos, plataformas, telas, permitindo a segmentação 
por região com rapidez e segurança.  Na parte de exi-
bição, o PlayManager possibilita gerenciar um ou mais 
exibidores, criando planilhas matrizes, regras para se-
leção automática, manipulação de grades, inserção de 
logo, gráficos e animações. 
A inteligência deste sistema não para por aí, como 

trata das mídias desde seu nascimento, utiliza os me-
tadados para uma busca ágil e eficiente de acervos, 
assim como gerar diversos tipos de relatórios, inclusi-
ve o ANCINE. n

© Foto: Divulgação



Prévia SET EXPO 2016

18   REVISTA DA SET  |  Julho 2016

JW
SA

T/
TE

LE
N

IC
K

SE
JA

 D
IG

IT
A

L

empresa, atuante no mercado desde 1992, 
apresentará os seus mais modernos produ-
tos para rádios FM durante o SET EXPO 2016.  

O destaque para este ano é o novo transmissor de FM 
TELENICK STR1000WB. “Trata-se de um lançamento na 
área que promete revolucionar o conceito de equipa-
mentos de transmissão devido à ênfase dada em por-
tabilidade, design e eficiência durante a execução de 
seu projeto”, afirmam os desenvolvedores.
Com dimensões de apenas duas unidades de rack 

(89mm de altura) distribuídos em 
12.5 kg, painel frontal construído e 
lapidado em aço escovado e “efici-
ência energética traduzida em tran-
sistores LDMOS confiáveis de mais 
de 80% de rendimento, além de uma 

única fonte operando com alta margem de segurança, 
é certa a escolha para qualquer rádio FM, principal-
mente na migração AM/FM”. 
O equipamento funciona com uma potência de saída 

na faixa de 12000WRMS, com transmissão em banda 
larga e consumo inferior a 1,4KVA, segundo os res-
ponsáveis da JWSAT/TELENICK. “Oferecemos garantia 
de 24 meses contra quaisquer defeitos de fabricação 
e preço especial de lançamento durante a feira para  
visitantes e clientes”. A empresa também oferecerá 

monitores de modulação, 
processadores 
de áudio, e um 
link banda lar-
ga na faixa de 
UHF 950MHz. n

Seja Digital, entidade responsável pela gestão 
do processo de migração do sinal de TV analó-
gico para digital no Brasil, estará no SET EXPO 

2016 para apresentar os bastidores deste processo. 
O trabalho da Seja Digital começou pela cidade de 
Rio Verde (GO), que teve o sinal analógico dos canais 
abertos desligados no primeiro semestre deste ano.  
A entidade já está atuando no processo de desliga-
mento do Distrito Federal e entorno, que deve ser con-
cluído em 26 de outubro, e se prepara para anunciar 
sua atuação em São Paulo.

O diretor geral da Seja Digital, Antônio Carlos Martel-
letto; o diretor técnico da entidade, Gunnar Bedicks; e 
Patricia Abreu, diretora de Comunicação; participarão 
de painel especial para falar da experiência adquiri-
da em Rio Verde e do planejamento de atuação nas 
próximas cidades. O switch-off do sinal analógico, re-
manejamento de canais, atuação para mitigação de 
possíveis interferências, processo de comunicação e 
mobilização da população são alguns dos temas a se-
rem apresentados pelos executivos.
“Será uma oportunidade única”, afirma Martelletto. 

“Os profissionais que participarem do painel e visita-
rem nosso estande no SET EXPO 2016 terão acesso a 
informações técnicas sobre os bastidores de um pro-
cesso que está colocando o Brasil no mesmo patamar 
de países como Estados Unidos e Reino Unido”. n

A

A

D
IG

IL
A

B

Aempresa, com sede em Florianópolis, Santa Ca-
tarina e “centros operacionais” em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Sergipe, apresentará no SET 

EXPO a sua aplicação PlayManager – uma solução in-
tegrada para gestão, controle e distribuição de mídia 
para canais de TV, plataformas OTT e mídia out of 
home. Trata-se de um sistema WEB que organiza e ge-
rencia as etapas de produção, distribuição e exibição 
do conteúdo audiovisual, permitindo o controle total 
da operação.
Seus desenvolvedores afirmam que a sua gestão 

inicia na concepção da pauta, onde absorve diversas 
fontes de criação da mídia, arquivos, URL, descrições 
e participantes que darão origem ao conteúdo audio-
visual. Nas etapas de captação e edição, possibilita 

agendamentos de externa, estúdios, profissionais e 
equipamentos envolvidos. 
Com os vídeos já finalizados, o sistema possibilita a 

entrega automática deste conteúdo em diversos for-
matos, plataformas, telas, permitindo a segmentação 
por região com rapidez e segurança.  Na parte de exi-
bição, o PlayManager possibilita gerenciar um ou mais 
exibidores, criando planilhas matrizes, regras para se-
leção automática, manipulação de grades, inserção de 
logo, gráficos e animações. 
A inteligência deste sistema não para por aí, como 

trata das mídias desde seu nascimento, utiliza os me-
tadados para uma busca ágil e eficiente de acervos, 
assim como gerar diversos tipos de relatórios, inclusi-
ve o ANCINE. n

© Foto: Divulgação

anuncio-lentes-SET_canon_draft02_9_dez_15_SR.indd   1 06/06/16   12:51



SET Sul 2016

20   REVISTA DA SET  |  Julho 2016

SET Sul 2016

Em uma indústria 
broadcast cada vez  
mais voltada ao 4K  
e ao IP, a integração  
de softwares abertos,  
as novas possibilidades 
de transmissão de sinal  
e a virtualização nos 
fluxos de trabalho das 
emissoras aparecem 
como possíveis soluções 
aos produtores  

de conteúdo e aos radiodifusores; mudanças tecnológicas, ameaça 
ao espectro e desligamento do sinal analógico no país até 2018 
também foram discutidos pelos mais de 200 especialistas  
e pesquisadores presentes no primeiro encontro regional da SET  
deste ano, realizado na capital gaúcha, entre os meses  
de maio e junho

Futuro da TV no Brasil, 
virtualização, e integração 
nas emissoras debatidos 
em Porto Alegre

O
SET Regional Sul 2016 rea-
lizado no Centro Universitá-
rio Ritter dos Reis (UniRit-
ter), em Porto Alegre, no 

Rio Grande do Sul (RS) teve como 
principais assuntos o gerenciamento, 
a produção, a transmissão e a dis-
tribuição de conteúdo eletrônico em 
múltiplas plataformas. 
Organizado pela diretoria da SET 

Regional Sul, o Seminário de Tec-
nologia de broadcast e Multimídias 
integra uma série de encontros rea-

lizados pela SET, ao longo do ano, 
em todas as regiões do Brasil (SET 
Sul, SET Norte, SET Centro-Oeste, 
SET Nordeste e SET Sudeste), e 
contou com o apoio da Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ABERT), da Associação 
Gaúcha de Emissoras de Rádio e 
Televisão (AGERT), da RBS TV e da 
UniRitter.
Além de analisar o gerenciamento, 

a produção e a distribuição de con-
teúdo eletrônico multimídia, os pa-

lestrantes convidados e participantes 
do evento debateram as normas e as 
regulamentações que envolvem a 
radiodifusão brasileira e delinearam 
o cenário atual e futuro das tecno-
logias de broadcast e novas mídias. 
Nas próximas páginas, a Revista da 
SET apresenta as discussões prota-
gonizadas nesses dois dias de even-
to, que reuniram mais de 200 espe-
cialistas, alunos e pesquisadores das 
áreas de tecnologia e engenharia de 
televisão na capital gaúcha. 

por Fernando Moura e Gabriel Cortez
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Cerimônia de abertura do SET Sul 2016 
conta com personalidades da radiodifusão brasileira

Na cerimônia de abertura do SET Sul 2016, o presi-
dente da Anatel, João Rezende, afirmou discutir com 
o Ministério das Comunicações a possibilidade de que 
algumas responsabilidades do Ministério, como a con-
cessão de outorgas de radiodifusão, passem à Agência 
Nacional de Telecomunicações. 

“A SET e a Abert podem nos auxiliar nesse processo, 
inclusive juridicamente. Eu gostaria então de colocar 
esse assunto na pauta, para que possamos avaliar como 
a Anatel pode dar mais agilidade e desburocratizar as 
outorgas”, declarou Rezende, no auditório da UniRiter, 
em Porto Alegre, no dia 31 de maio.

Também presente à cerimônia, o presidente da SET, 
Olímpio José Franco, em resposta à Rezende, disse que a 
associação é favorável à proposta. “A SET apoia a inicia-
tiva de transferir os processos de outorga do Ministério 
para a Anatel. Contem com a gente para isso”, afirmou.

“Outra coisa importante que estamos atentos é em re-
lação ao desligamento da TV analógica”, comentou Re-
zende. “Já fizemos Rio Verde e agora faremos em Brasília. 
A demanda é positiva tanto para as indústrias de radio-
difusão, quanto para a indústria de telecomunicações. 
Se tem uma coisa que a Anatel acertou foi na criação e 
implantação do Gired. Isso nos dá segurança e tranqui-
lidade para trabalhar com o desligamento de maneira 
técnica. O valor de 3 bilhões e 600 mil reais será suficien-
te para bancar os set-top-boxes e a migração”.

Um terceiro ponto destacado pelo presidente do ór-
gão regulador foi, justamente, em relação ao set-top- 
boxes: “estamos discutindo estender o set-top-box do 
Bolsa Família para o Cadastro Único. Serão 12 milhões 
de beneficiados”, frisou Rezende.  

A solenidade
Além de João Rezende (Anatel) e Olímpio José fran-

co, estiveram na abertura do SET Sul 2016 Paulo Ricar-
do Balduino (Abert), Luiz Alberto Campos Cruz (Agert), 
Ary dos Santos (Fenaert) e Cláudia Gonçalves (Unirriter).  
A jornalista Daniela Ungaret apresentou os convidados 
da SET e conduziu a cerimônia inicial do primeiro SET 
Regional do ano. 

O presidente da SET, Olímpio José Franco, também 
aproveitou a oportunidade para agradecer a presença 
dos convidados, agradecer à UniRiter, e destacar a im-
portância do encontro neste momento de crise econô-
mica, de mudanças políticas e de transformações tecno-
lógicas.

“O SET Sul tem o apoio das emissoras locais, da UniRi-
ter, e isso nos ajuda na construção deste evento. Os as-
suntos mais tratados aqui serão a transição do SDI para 
o IP nas emissoras brasileiras e os aspectos regulatórios 
relacionados à radiodifusão. A SET acabou de criar um 
grupo de estudos sobre IP que muito tem a ver com 
esse assunto. Nós esperamos que os broadcasters, pes-

quisadores e estudantes presentes 
possam aproveitar o congresso.  
A parceria da SET com a Universida-
de é muito importante ressaltou”.

Fórum Ultra-HD
Franco destacou, também, que a 

SET deve anunciar a criação de um 
fórum para discutir um padrão Ul-
tra-HD no país. “Conversamos com 
várias associações e tivemos apoio 
da ABTA, da Eletros, da Abert, e da 
Anatel. A ideia é que esse fórum 
seja um local para pensarmos em 
como avançar a um padrão de fu-
turo. Provavelmente, esse fórum 
será anunciado agora, em agosto, 
no SET Expo. O 4K está chegando e 
queremos fazer a transição de ma-
neira organizada. É uma iniciativa 
que a SET está liderando e busca 
parceiros para isso”, disse. n

Outorgas de radiodifusão podem passar à responsabilidade da Anatel, segundo presidente do órgão

Abertura do SET Sul 2016 
reúne personalidades 
e autoridades 
da radiodifusão brasileira
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“Durante dois dias, contamos com 
a participação de executivos da in-
dústria, pesquisadores e represen-
tantes de órgãos governamentais, 
em uma oportunidade de colocar em 
discussão as novidades e as tendên-
cias da indústria audiovisual nacio-
nal e regional”, destacou Carlos Fini, 
diretor do SET Regional Sul e diretor 
de Tecnologia da SET. 

Futuro da TV aberta no Brasil
A ameaça ao espectro, as mudan-

ças tecnológicas e o desligamento 
do sinal analógico no país até 2018 
foram os temas das duas atividades 
inaugurais do SET Sul 2016. Mode-

rado por Carlos Fini, o primeiro pai-
nel – “Desafios da televisão brasi-
leira” – contou com as palestras de 
Paulo Henrique de Castro, diretor de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Tec-
nologia e Telecomunicações da TV 
Globo, e Sady Ros, Gerente Técnico 
do SBT. 
Para introduzir o debate, Fini lem-

brou que “o espectro é finito, pois 
tem limites e regras de uso” e fez 
a seguinte pergunta aos convida-
dos: “como vocês veem a TV brasi-
leira diante deste desafio?”. Castro 
argumentou que “a democracia do 
espectro na TV aberta brasileira é 
fundamental, porque os nossos 37 
canais de UHF já estão ocupados e o 
espectro para TV, na nossa realidade 
atual, já está no limite” e frisou a 
“vitória importante” dos radiodifuso-
res na OET.
“Em 2019, voltaremos a discutir o 

que ocorrerá em 2023. Essa conquis-
ta dá tempo aos broadcasters bra-
sileiros para continuar na ‘batalha’.  
É uma discussão ampla, ela tem 
aspectos comerciais, financeiros, 
políticos. Se nos ativermos ao mer-
cado, nos EUA, a Sprint, não entrou 
no leilão do espectro de 700 MHz. 
O Google, que tem rede de fibra no 
país todo, e era um dos candidatos 
a comprar a faixa para dar acesso a 
todas as pessoas, também não en-
trou no leilão. A telefonia móvel de 
celular entrou. A Sprint acredita nas 

micro e nano células. No Brasil, não 
temos isso. Se as teles fizessem esse 
tipo de investimento, haveria libera-
ção do espectro. Na Coreia do sul, a 
faixa de 700 MHz foi preservada para 
a televisão digital”, acrescentou.
Em relação à digitalização do si-

nal de radiodifusão no Brasil, o re-
presentante da TV Globo afirmou:  
“Eu não tenho dúvida também 
que a televisão vai sair fortalecida 
do switch-off. Teremos um serviço 
com muito mais qualidade, flexível 
e também com muito mais conteú-
do. Esse conteúdo vai escorrer para 
outras mídias. Mas, o principal vai 
continuar na TV”. 
“Um desafio que a gente tem é fa-

zer o switch-off. Para isso, o Ministé-
rio das Comunicações e a Anatel têm 
que agilizar o processo de liberação 
dos canais”, ponderou, afirmando, 
ainda, que o Brasil vive uma situa-
ção única em termos de TV. “Nós não 
podemos nos espelhar, somente, na 
experiência americana para pensar 
nos próximos ‘passos’ da radiodifu-
são por aqui. Lá [Estados Unidos], a 
TV Aberta não tem a abrangência e a 
audiência que tem aqui. O primeiro 
veículo que os brasileiros buscam, 
por exemplo, em casos de emergên-
cia, é a televisão”. 
Sady Ros concordou: “a gente tem 

uma preocupação muito grande em 
relação ao espectro. Em muitos mer-
cados, a televisão não tem tanto es-
paço como no Brasil. Então, nós pre-
cisamos preservar o espectro. Brigar 
por ele. Até 2023, a nossa situação 
está garantida. Mas, 2023 é ‘logo 
ali’. Se não começarmos a trabalhar 
agora pela manutenção do espectro 
após 2023, nós estaremos ameaça-
dos. Cada vez mais, órgãos como a 
SET e a Abert tem que estar alinha-
dos, em conjunto com a Anatel para 
preservar, não só a integridade da 
nossa operação como a de nossos 
espectadores. A nossa realidade é 
diferente da de outros países. Nós 
precisamos garantir a democracia do 
espectro para os nossos consumido-
res. O broadcast ainda tem muita so-
brevida e vai muito longe”.
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Auditório do Centro Universitário Ritter dos Reis/UniRitter, em Porto Alegre, 
recebeu os mais de 200 pesquisadores e executivos nos dois dias do evento

Broadcasters e organizadores do evento 
conversam antes da cerimônia 
de abertura do SET Sul 2016
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“Durante dois dias, contamos com 
a participação de executivos da in-
dústria, pesquisadores e represen-
tantes de órgãos governamentais, 
em uma oportunidade de colocar em 
discussão as novidades e as tendên-
cias da indústria audiovisual nacio-
nal e regional”, destacou Carlos Fini, 
diretor do SET Regional Sul e diretor 
de Tecnologia da SET. 

Futuro da TV aberta no Brasil
A ameaça ao espectro, as mudan-

ças tecnológicas e o desligamento 
do sinal analógico no país até 2018 
foram os temas das duas atividades 
inaugurais do SET Sul 2016. Mode-

rado por Carlos Fini, o primeiro pai-
nel – “Desafios da televisão brasi-
leira” – contou com as palestras de 
Paulo Henrique de Castro, diretor de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Tec-
nologia e Telecomunicações da TV 
Globo, e Sady Ros, Gerente Técnico 
do SBT. 
Para introduzir o debate, Fini lem-

brou que “o espectro é finito, pois 
tem limites e regras de uso” e fez 
a seguinte pergunta aos convida-
dos: “como vocês veem a TV brasi-
leira diante deste desafio?”. Castro 
argumentou que “a democracia do 
espectro na TV aberta brasileira é 
fundamental, porque os nossos 37 
canais de UHF já estão ocupados e o 
espectro para TV, na nossa realidade 
atual, já está no limite” e frisou a 
“vitória importante” dos radiodifuso-
res na OET.
“Em 2019, voltaremos a discutir o 

que ocorrerá em 2023. Essa conquis-
ta dá tempo aos broadcasters bra-
sileiros para continuar na ‘batalha’.  
É uma discussão ampla, ela tem 
aspectos comerciais, financeiros, 
políticos. Se nos ativermos ao mer-
cado, nos EUA, a Sprint, não entrou 
no leilão do espectro de 700 MHz. 
O Google, que tem rede de fibra no 
país todo, e era um dos candidatos 
a comprar a faixa para dar acesso a 
todas as pessoas, também não en-
trou no leilão. A telefonia móvel de 
celular entrou. A Sprint acredita nas 

micro e nano células. No Brasil, não 
temos isso. Se as teles fizessem esse 
tipo de investimento, haveria libera-
ção do espectro. Na Coreia do sul, a 
faixa de 700 MHz foi preservada para 
a televisão digital”, acrescentou.
Em relação à digitalização do si-

nal de radiodifusão no Brasil, o re-
presentante da TV Globo afirmou:  
“Eu não tenho dúvida também 
que a televisão vai sair fortalecida 
do switch-off. Teremos um serviço 
com muito mais qualidade, flexível 
e também com muito mais conteú-
do. Esse conteúdo vai escorrer para 
outras mídias. Mas, o principal vai 
continuar na TV”. 
“Um desafio que a gente tem é fa-

zer o switch-off. Para isso, o Ministé-
rio das Comunicações e a Anatel têm 
que agilizar o processo de liberação 
dos canais”, ponderou, afirmando, 
ainda, que o Brasil vive uma situa-
ção única em termos de TV. “Nós não 
podemos nos espelhar, somente, na 
experiência americana para pensar 
nos próximos ‘passos’ da radiodifu-
são por aqui. Lá [Estados Unidos], a 
TV Aberta não tem a abrangência e a 
audiência que tem aqui. O primeiro 
veículo que os brasileiros buscam, 
por exemplo, em casos de emergên-
cia, é a televisão”. 
Sady Ros concordou: “a gente tem 

uma preocupação muito grande em 
relação ao espectro. Em muitos mer-
cados, a televisão não tem tanto es-
paço como no Brasil. Então, nós pre-
cisamos preservar o espectro. Brigar 
por ele. Até 2023, a nossa situação 
está garantida. Mas, 2023 é ‘logo 
ali’. Se não começarmos a trabalhar 
agora pela manutenção do espectro 
após 2023, nós estaremos ameaça-
dos. Cada vez mais, órgãos como a 
SET e a Abert tem que estar alinha-
dos, em conjunto com a Anatel para 
preservar, não só a integridade da 
nossa operação como a de nossos 
espectadores. A nossa realidade é 
diferente da de outros países. Nós 
precisamos garantir a democracia do 
espectro para os nossos consumido-
res. O broadcast ainda tem muita so-
brevida e vai muito longe”.
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Auditório do Centro Universitário Ritter dos Reis/UniRitter, em Porto Alegre, 
recebeu os mais de 200 pesquisadores e executivos nos dois dias do evento

Broadcasters e organizadores do evento 
conversam antes da cerimônia 
de abertura do SET Sul 2016

Voce viaja. Você produz.

U-TAP é novo lancamento da nova 
família de USB 3.0,usa ferramentas de 

captura OS agnostic; apresentado 
em um fator de forma portatil, 
apropriado para o seu bolso, 
tanto em tamanho e preço.

U-TAP está disponível em SDI ou HDMI, 
e ambos podem ingerir seu vídeo / 

áudio ou diretamente em uma ampla 
gama de software, incluindo 
conferência ou transmissao.

 

KONA IP
Kona, agora e nova tecnologia IP

KONA IP oferece o caminho 
mais simples de transição para 

gerenciamento de transmissão IP, 
com tecnologia de hoje o suporte 

SMPTE 2022-6 e mais em breve.

KONA IP é projetado para ser flexível 
como o vídeo IP desenvolvendo, 
ampla compatibilidade de hoje e 
gerando padrões de abordagem 

para as necessidades futuras 
de tecnologia IP.   

FS4
U-TAP SDI ou HDMIFlexibilidade e Multi-formato e 

Densidade 4-Channel em frame de 1RU

FS4 oferece o maior dominio de 
capacidade em tecnologia já oferecido 

em conversao e o Frame Sync a 1RU. 

FS4 gera processamento 4K / UltraHD 
no modo de canal único , down, cross-
conversion de / para 2K / HD / SD, e um 
total de quatro canais da conversão 2K / 
HD / SD e convertendo e processando  

notávelmente por canal economizando 
custo, beneficio e espaço!

HELO
Streaming e grava ... 

com um simples toque de um botão

HELO é um dispositivo independente 
móvel gravador e streaming autônomo 

gerando todas as entradas que você 
necessita com captura de riqueza 

da qualidade de portas para a 
gravação para USB, SD e 

armazenamento de rede.

Gere o seu fluxo de stream diretamente 
a uma rede web de distribuição de 

conteúdo web (CDN) gerando 
a gravação simultânea de alta 
qualidade, arquivos H.264 de 

tamanho compacto.

FS4
Flexibilidade e Multi-formato e 

AJA tem o prazer de oferecer uma gama de novas soluções para os pipelines estabelecidos e emergentes que você trabalhe 
com hoje e também integrando no futuro amanhã. AJA anuncia uma nova gama de conectividade, conversão de sinal, 

gravação, captura, playout e soluções de streaming.

Mini-Converters com soluções para HDMI 2.0, o HFR e transporte IP, soluções de desktop para HDBaseT, broadcast IP e 3G-SDI, 
multicanal flexível FS4 com suporte incrível tanto para HD e 4K/UltraHD e fluxos de novas tecnologias e poderosas placas 

openGear cliente solicitou atualizações e atendemos a demanda de firmware para Ki Pro Ultra e CION.

Estas são as soluções que você estáva esperando.

Tendencia da Nova Tecnologia
Nova Tecnologia para Transmissão de Broadcast IP, Multi-Channel HD, 

4K / UltraHD, Streaming, Captura e Muito Mais.

Saiba mais em    www.aja.com
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Em 2015, lembrou o gerente técnico 
do SBT, os canais mais vistos no Bra-
sil foram mais de 60% de TV aberta, 
segundo o Ibope. “Um outro dado, 
ainda mais contundente, em respos-
tas aos apocalípticos, é que a TV 
aberta ainda abocanha 68% do bolo 
publicitário. Então, aquelas opiniões 
de que a internet vai acabar com a 
TV não se justificam. O consumidor 
de hoje não é mais aquele que só 
senta para assistir TV. Tanto que se 
criou o conceito de segunda tela e as 
grandes redes de TV aberta já têm os 
seus portais, SBT, Globo e Record”. 
O palestrante encerrou a sua parti-

cipação discordando de quem afirma 
que as pessoas vão passar a assistir 
TV nos computadores. “Essa coisa 
de prever o futuro é muito complica-
da. Mas, a tendência é que as pes-
soas façam o contrário: acessem a 
internet pela televisão”. Carlos Fini 
complementou o raciocínio do exe-
cutivo do SBT e afirmou que nada 
mais reflete a questão da mobilidade 
do que o comportamento das pesso-
as. “Os devices pequenos estão se 
tornando presentes na vida das pes-
soas integralmente”.
A questão da durabilidade da ener-

gia dos celulares também foi coloca-
da em pauta como um desafio à pas-
sagem da TV aberta aos dispositivos 

móveis: “A mobilidade, do ponto de 
vista do aparelho, não é só transmi-
tir um sinal robusto. Mas, há, tam-
bém, a questão da gestão de ener-
gia. Hoje, se as pessoas utilizarem o 
celular para assistir televisão, ficam 
sem bateria para os outros usos do 
aparelho móvel. Eu não tenho dúvida 
que, em médio prazo, essa solução 
estará integrada no mundo broad-
cast televisivo”, concluiu Paulo Hen-
rique de Castro.

Regulações e desligamento 
analógico
Ivan Miranda, diretor de Engenharia 

da RPC (emissora afiliada da Rede 
Globo no Paraná), moderou a outra 

sessão da pri-
meira manhã do 
SET Sul 2016, 
d e n o m i n a d a 
“Sessão SET: Re-
gulatórios – Des-
ligamento 2018”. 
Ao lado de Mi-
randa, estiveram 

Martín Jales Hon, representando a 
Anatel; Paulo Henrique Balduino, 
diretor da Abert; e Tereza Mondino, 
consultora da SET. Hon atualizou 
os broadcasters em relação ao tra-
balho do GIRED, falou do remane-
jamento e da liberação da faixa de 
700 MHz e destacou algumas mitiga-
ções de interferências preventivas às 
quais os operadores de telecomuni-
cação estarão submetidos.
Paulo Henrique Balduino lembrou 

que a antecipação da LTE é outro as-
pecto que os radiodifusores precisam 
ficar atentos. “É um processo que 
corre em paralelo para que as opera-
doras de banda larga entrem no mer-
cado antes mesmo da digitalização. 
É uma atividade extra para nós ra-
diodifusores estarmos atentos. Além 
da questão das superposições, essa 
é uma das grandes preocupações. 
Como esse processo será gerido? 
Como a EAD vai administrar isso?”.
“Teremos, em poucos anos, um 
Brasil com superposições a serem 

administradas na busca dos 
93%. Além, como já dito, 

da questão da antecipa-
ção das LTEs, sobre a 
qual não teremos al-
gum controle. Esse é 
o grande cenário para 
o qual estamos nos 

preparando, para o final 
2017 e meados de 2018. 

O Brasil é um caso único no 
mundo a fazer a digitalização com 
essa simultaneidade de atividades. 
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Paulo Henrique de Castro (Globo) 
fala no auditório da UniRiter, 
em Porto Alegre 
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Tereza Mondino (SET) 
recomendou aos presentes 

que as emissoras devem 
realizar os seus próprios 
estudos de viabilidade 

para a migração

Ivan Miranda 
(RPC/SET) 
durante a sessão: 
“SET: Regulatórios 
– Desligamento 
2018”
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Mas, é um processo que já está ocor-
rendo e que teremos que chegar até o 
final dele. O Gired tem sido importan-
te nisso”, acrescentou Balduino. 
Tereza Mondino, consultora da SET, 

explicou o trabalho desenvolvido 
pelo “Grupo de Espectro” da entida-
de, e ressaltou que, junto à Anatel 
e ao então Ministério das Comunica-
ções, o Grupo trabalha para compre-
ender e auxiliar no desenvolvimento 
dos aspectos regulatórios e procedi-
mentais que incidem na digitalização. 
Ela apontou que duas pendências 

ainda atrapalham o processo de mi-
gração: as consignações de retrans-
missoras de TV secundárias (portaria 
n. 4.827/2015) realizadas pelo antigo 

Ministério das Comunicações, e o es-
tudo de viabilidade de antecipação 
da operação dos canais de replane-
jamento. 
“Há muitos canais secundários que 

foram deixados de lado. Se a emisso-
ra não fizer o seu próprio estudo de 
viabilidade, não sabe se poderá entrar 
já utilizando o sinal digital. Isso preju-
dicou e prejudica o processo de digi-
talização. A maior parte das emissoras 
secundárias estão esperando os pro-
cessos de consignação e eles só têm 
sido feitos por demanda”, considerou.

Workflows virtualizados, MAM, 
e integração de softwares via IP
são tendências para 4K
Passando das questões regulatórias 

e dos debates acerca do futuro da 
TV no Brasil, o ponto em comum nas 
seis palestras da tarde da terça-feira, 
31 de maio, no SET Sul 2016, girou em 
torno de aspectos técnicos e de no-
vidades apresentadas por players e 
fabricantes do mercado audiovisual. 
Em uma indústria de broadcast cada 
vez mais voltada ao 4K e ao IP, a 
integração de softwares abertos e a 
virtualização nos fluxos de trabalho 
aparecem como soluções aos produ-
tores de conteúdo e aos radiodifuso-
res. É o que indicaram os expositores 
no auditório da UniRiter.
Na comunicação “Tecnologia e no-

vas plataformas para a produção de 

áudio e vídeo”, o diretor regional 
da AVID, Fred Litowsky, explicou aos 
participantes do SET Sul como o am-
biente IP permite integrar soluções 
e customizar workflows: “Precisa-
mos criar arquiteturas nas quais se 
construa uma ‘base’ em que possa-
mos trabalhar com diversas soluções 
interconectadas, seja de transcode, 
de ingest, de storage, ou do que o 
nosso cliente precisar”.
A AVID tem se inspirado nesse mo-

delo e cria uma infraestrutura com 
o Media Composer e o Media Cen-
tral dentro de sua estratégia Avid 
Everywhere. “A ideia é que possa-
mos oferecer uma plataforma uni-
ficada aos nossos clientes, pois, 
dessa forma, é muito mais fácil 
compartilhar recursos e construir 
soluções”.
O executivo reforçou que a grande 

vantagem de um API-First é o usu-
ário passar a ter um sistema aber-
to. “O nosso cliente pode optar por 
usar os nossos produtos ou os pro-
dutos dos nossos concorrentes, caso 
os prefira. Nós temos feito isso nas 
plataformas que desenvolvemos na 
AVID. Criamos sistemas abertos para 
dar escolhas ao cliente. Trabalha-
mos, hoje, com diversos fabricantes 
concorrentes, com as suas soluções 
e as nossas infraestruturas. A ideia  
é ter, então, um sistema mais aberto 
e útil”, concluiu Litowsky.

Sessão “SET: Regulatórios - Desligamento 2018” reúne representantes da SET, 
da Anatel e da Abert no SET Sul 2016; na foto, da direita para a esquerda, 
Paulo Henrique Balduino (Abert), Martín Jales Hon (Anatel), Tereza Modino (SET) 
e Ivan Miranda (RPC/SET)
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Fred Litowsky, 
diretor regional 
da AVID, destacou 
a importância 
dos regionais para 
a estratégia da 
empresa ano Brasil
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Bruno Pessoa, 
especialista 
de produtos 
da EVS, 
destacou 
os workflows 
        de notícias 
           na sua 
            palestra
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Mas, é um processo que já está ocor-
rendo e que teremos que chegar até o 
final dele. O Gired tem sido importan-
te nisso”, acrescentou Balduino. 
Tereza Mondino, consultora da SET, 

explicou o trabalho desenvolvido 
pelo “Grupo de Espectro” da entida-
de, e ressaltou que, junto à Anatel 
e ao então Ministério das Comunica-
ções, o Grupo trabalha para compre-
ender e auxiliar no desenvolvimento 
dos aspectos regulatórios e procedi-
mentais que incidem na digitalização. 
Ela apontou que duas pendências 

ainda atrapalham o processo de mi-
gração: as consignações de retrans-
missoras de TV secundárias (portaria 
n. 4.827/2015) realizadas pelo antigo 

Ministério das Comunicações, e o es-
tudo de viabilidade de antecipação 
da operação dos canais de replane-
jamento. 
“Há muitos canais secundários que 

foram deixados de lado. Se a emisso-
ra não fizer o seu próprio estudo de 
viabilidade, não sabe se poderá entrar 
já utilizando o sinal digital. Isso preju-
dicou e prejudica o processo de digi-
talização. A maior parte das emissoras 
secundárias estão esperando os pro-
cessos de consignação e eles só têm 
sido feitos por demanda”, considerou.

Workflows virtualizados, MAM, 
e integração de softwares via IP
são tendências para 4K
Passando das questões regulatórias 

e dos debates acerca do futuro da 
TV no Brasil, o ponto em comum nas 
seis palestras da tarde da terça-feira, 
31 de maio, no SET Sul 2016, girou em 
torno de aspectos técnicos e de no-
vidades apresentadas por players e 
fabricantes do mercado audiovisual. 
Em uma indústria de broadcast cada 
vez mais voltada ao 4K e ao IP, a 
integração de softwares abertos e a 
virtualização nos fluxos de trabalho 
aparecem como soluções aos produ-
tores de conteúdo e aos radiodifuso-
res. É o que indicaram os expositores 
no auditório da UniRiter.
Na comunicação “Tecnologia e no-

vas plataformas para a produção de 

áudio e vídeo”, o diretor regional 
da AVID, Fred Litowsky, explicou aos 
participantes do SET Sul como o am-
biente IP permite integrar soluções 
e customizar workflows: “Precisa-
mos criar arquiteturas nas quais se 
construa uma ‘base’ em que possa-
mos trabalhar com diversas soluções 
interconectadas, seja de transcode, 
de ingest, de storage, ou do que o 
nosso cliente precisar”.
A AVID tem se inspirado nesse mo-

delo e cria uma infraestrutura com 
o Media Composer e o Media Cen-
tral dentro de sua estratégia Avid 
Everywhere. “A ideia é que possa-
mos oferecer uma plataforma uni-
ficada aos nossos clientes, pois, 
dessa forma, é muito mais fácil 
compartilhar recursos e construir 
soluções”.
O executivo reforçou que a grande 

vantagem de um API-First é o usu-
ário passar a ter um sistema aber-
to. “O nosso cliente pode optar por 
usar os nossos produtos ou os pro-
dutos dos nossos concorrentes, caso 
os prefira. Nós temos feito isso nas 
plataformas que desenvolvemos na 
AVID. Criamos sistemas abertos para 
dar escolhas ao cliente. Trabalha-
mos, hoje, com diversos fabricantes 
concorrentes, com as suas soluções 
e as nossas infraestruturas. A ideia  
é ter, então, um sistema mais aberto 
e útil”, concluiu Litowsky.

Sessão “SET: Regulatórios - Desligamento 2018” reúne representantes da SET, 
da Anatel e da Abert no SET Sul 2016; na foto, da direita para a esquerda, 
Paulo Henrique Balduino (Abert), Martín Jales Hon (Anatel), Tereza Modino (SET) 
e Ivan Miranda (RPC/SET)
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diretor regional 
da AVID, destacou 
a importância 
dos regionais para 
a estratégia da 
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Bruno Pessoa, es- 
pecialista de produ-
tos da EVS, também 
abordou os workflows IP 
em sua apresentação, “News and 
Broadcast Center Solutions”, com 
destaque para os workflows de notí-
cias. “Antigamente, o fluxo de traba-
lho jornalístico era ingest e playout. 
Hoje, há outras necessidades, como 
content management, archive,  
ENGingest, armazenamento compar-
tilhado, browser de conteúdos e live 
content management. Com a AVID, 
por exemplo, temos uma ferramenta 
de múltiplos CODECs que permite, 
inclusive, fazer check-in nas platafor-
mas e nos servidores deles”.
Felipe Andrade, diretor Regional da 

Snell Advanced Media (SAM), apre-
sentou “A abordagem da SAM para 
a nova infraestrutura de transmissão 
baseada em sistemas IP e playout 
virtualizado”, e falou da migração 
das plataformas de software do SDI 
ao IP, bem como da necessidade de 
trabalhar com virtualização em nu-
vem.
“Na verdade, não existe ‘a cloud’. 

Estamos falando de servidores, 
computadores, em qualquer outro 
lugar que não seja a nossa emisso-
ra, a nossa casa. Há clouds públicas 
e clouds privadas. Há cinco anos, 

a estrutura de playout envolvia no 
mínimo cinco devices físicos. Hoje, 
o storage, os geradores de efeito, 
os geradores de caracteres, uma lis-
ta de automação, tudo fica em uma 
única ‘caixa’. Isso reduz o CAPEX, o 
custo de instalação, o custo de cabe-
amento, os pontos de integração, o 
espaço, a manutenção. Além disso, a 
necessidade de saídas SDI está aca-
bando. Por que não, então, inserir a 
estrutura de playout no Data Center? 

Essa possibilidade de virtualiza-
ção e de aplicações basea-

das em softwares abertos 
flexibiliza muito. Hoje, a 
SAM trabalha em par-
ceria com a Cisco nes-
sas aplicações”, expli-
cou o executivo.
Andrade abordou, 

também, a questão do 
4K e da migração do SDI 

ao IP. “Por alguns anos, o 4K 
ficou restrito às produções em te-

las grandes ou para zooms dinâmi-
cos. Hoje, o mercado de consumo 
está empurrando para baixo o preço 
dos televisores 4K. Está se criando 
uma demanda por conteúdos. O pro-
blema, aí, não é produção gravada. 
Mas, sim, a produção ao vivo. Qual-
quer produção necessitaria de quatro 
cabos SDI. E é aqui que o IP entra! 

Quando falamos em IP, falamos em 
portas de 10 Gb/s, 25 Gb/s e 40 GB/s. 
Quando falamos em SDI, chegamos 
a no máximo 3 GB/s. Em parceria 
com a Globosat, por exemplo, os 
nossos switchers Kahuna terão en-
trada e saída em IP na Olimpíada Rio 
2016”.
Amaury Silva Filho, gerente de ven-

das da Ross Video, também abordou 
os ambientes de produção IP/4K e 
elencou as características favoráveis 
às estruturas IP – assim como as ain-
da nem tão favoráveis. “A escalabili-
dade no SDI se dá através de blocos. 
No IP, isso se dá maneira mais flexí-
vel e simples. O IP consegue carregar 
muito mais sinais por meio de uma 
única porta ou um único dispositi-
vo. A facilidade de expansão é outro 
ponto favorável. Mas, um dos princi-
pais ganhos do IP em relação ao SDI 
é o seu formato agnóstico. A longo 
prazo, o IP permite muito mais tran-
quilidade se amanhã os conteúdos 
vierem em 4K, 8K, HD, 3G ou 4G. Por 
isso, do ponto de vista do investidor, 
a infraestrutura IP permite uma lon-
gevidade”. Entre os aspectos ainda 
não tão favoráveis a essa tecnolo-
gia, na opinião do executivo, estão 
a falta de interoperabilidade e o alto 
custo para implantação de sistemas 
redundantes.

Fabio Tsuzuki, sócio 
diretor da Media Portal, 
lembrou que o tempo 
para achar uma imagem 
em MAM com sistema 
digitalizado é muito 
menor do que o tempo 
para recuperar conteú-
do em fita analógica ou, 
mesmo, em um sistema 
analógico com indexa-
ção. “Os salários dos 
operadores desses pro-
cessos vão subir, porque 
os profissionais terão 
que ser mais qualifica-
dos para trabalhar com 
o MAM. Mas, o trabalho 
pode ser feito em muito 
menos tempo. O MAM 
é uma super ferramen-

Amaury Silva 
Filho, gerente 
de vendas da Ross 
Video, abordou 
os ambientes de 
produção IP/4K

Felipe Andrade, 
diretor Regional da Snell 
Advanced Media (SAM), 

apresentou “A abordagem 
da SAM para a nova 

infraestrutura de transmissão 
baseada em sistemas IP 
e playout virtualizado”
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virtualizado”, e falou da migração 
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ao IP, bem como da necessidade de 
trabalhar com virtualização em nu-
vem.
“Na verdade, não existe ‘a cloud’. 

Estamos falando de servidores, 
computadores, em qualquer outro 
lugar que não seja a nossa emisso-
ra, a nossa casa. Há clouds públicas 
e clouds privadas. Há cinco anos, 

a estrutura de playout envolvia no 
mínimo cinco devices físicos. Hoje, 
o storage, os geradores de efeito, 
os geradores de caracteres, uma lis-
ta de automação, tudo fica em uma 
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flexibiliza muito. Hoje, a 
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dos televisores 4K. Está se criando 
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Mas, sim, a produção ao vivo. Qual-
quer produção necessitaria de quatro 
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a no máximo 3 GB/s. Em parceria 
com a Globosat, por exemplo, os 
nossos switchers Kahuna terão en-
trada e saída em IP na Olimpíada Rio 
2016”.
Amaury Silva Filho, gerente de ven-

das da Ross Video, também abordou 
os ambientes de produção IP/4K e 
elencou as características favoráveis 
às estruturas IP – assim como as ain-
da nem tão favoráveis. “A escalabili-
dade no SDI se dá através de blocos. 
No IP, isso se dá maneira mais flexí-
vel e simples. O IP consegue carregar 
muito mais sinais por meio de uma 
única porta ou um único dispositi-
vo. A facilidade de expansão é outro 
ponto favorável. Mas, um dos princi-
pais ganhos do IP em relação ao SDI 
é o seu formato agnóstico. A longo 
prazo, o IP permite muito mais tran-
quilidade se amanhã os conteúdos 
vierem em 4K, 8K, HD, 3G ou 4G. Por 
isso, do ponto de vista do investidor, 
a infraestrutura IP permite uma lon-
gevidade”. Entre os aspectos ainda 
não tão favoráveis a essa tecnolo-
gia, na opinião do executivo, estão 
a falta de interoperabilidade e o alto 
custo para implantação de sistemas 
redundantes.

Fabio Tsuzuki, sócio 
diretor da Media Portal, 
lembrou que o tempo 
para achar uma imagem 
em MAM com sistema 
digitalizado é muito 
menor do que o tempo 
para recuperar conteú-
do em fita analógica ou, 
mesmo, em um sistema 
analógico com indexa-
ção. “Os salários dos 
operadores desses pro-
cessos vão subir, porque 
os profissionais terão 
que ser mais qualifica-
dos para trabalhar com 
o MAM. Mas, o trabalho 
pode ser feito em muito 
menos tempo. O MAM 
é uma super ferramen-
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ta, capaz de gerar novas receitas e 
otimizar processos”, ressaltou Tszuki.

Captação em 4K
Fabrízio Reis, responsável comercial 

da CANON, abordou o tema da “Capta-
ção 4K e seus desafios operacionais e 
técnicos” em sua palestra. “Ouvimos 
falar continuamente em câmeras 4K.  
A dificuldade ainda é manipular esses 
conteúdos. A captação em 4K é abso-
lutamente factível e real e, inclusive, 
sem grande diferença significativa 
em relação ao HD. Muitas séries, mi-
nisséries e outros conteúdos já são 
captados em 4K no Brasil, apesar de 
ainda não transmitirmos neste pa-
drão. O Netflix, por exemplo, já tem 
a sua biblioteca de títulos em 4K”.
O representante da companhia ja-

ponesa alertou ainda que a qualida-
de de uma lente está relacionada à 
quantidade de vidro utilizado nela: 
“Quanto mais vidro, mais escura é 
a lente. O tamanho do sensor tam-
bém rege a profundidade de campo. 
Sensores grandes têm pixels maio-
res. Sensores pequenos têm pixels 
menores. Sensores grandes são in-
desejáveis para a captação jornalísti-
ca, por exemplo, mesmo em 4K, pois 
o desfoque fica muito grande com 
sensores de 35 mm. A captação 4K 
precisa levar em conta esse desafios 
na construção de uma lente. Precisa-
mos de câmeras com sensor peque-

no, de 2.3’, com MTF (Modulation 
Transfer Function), resolving power, 
e alto contrast ratio”, concluiu.

Transmissões via satélite 
e novas mídias
Nos painéis da manhã do dia 01 

de junho, os palestrantes indicaram 
uma tendência do mercado às trans-
missões de VOD, ao headend e às 
novas aplicações satelitais. O encon-
tro contou, ainda, com uma palestra 
sobre a integração da sala de controle 
mestre nas emissoras de radiodifusão.
Rubens Vituli, diretor de negócios 

da SES na América Latina, falou 
das “Novas aplicações via satéli-
te para broadcast”, desenvolvidas 
pela companhia e disse que esta 
entende que não adianta pensar 
apenas nas transmissões satelitais 
convencionais. “O DNA da SES é 
o videobroadcast. Somos a primei-
ra empresa de satélites da Europa 
e estamos completando 17 anos no 
Brasil e na América Latina, com mais 
de 300 canais e 19 satélites. Mas, 
já trabalhamos, também, com novas 
possibilidades”.
O SAT>IP é uma tecnologia que a 

empresa está ajudando a fomentar. 
“É um equipamento que transforma 
o sinal, já na antena, em IP. Isso é 
uma grande vantagem porque elimi-
na a necessidade de ter set-top-bo-
xes em todos os pontos da casa, 
pode ser utilizado por iPad ou note-

book conectados à internet”.
O headend in the sky é uma outra 

possibilidade apontada por Vituli.  
“É uma forma de colocar todos os 
sinais de satélite em um strea-
ming único, via satélite. A Multi TV, 
em Boitúva, no interior de São Paulo, 
já oferece esse serviço de canais por 
meio de um único satélite da SES. 
Assim, você consegue vender canais 
lineares importantes com baixíssimo 
custo”, considerou.
Na comunicação “A tecnologia de 

satélite acelerando a digitalização”, 
o diretor de vendas da Eutelsat, Ri-
cardo Calderón, apresentou a ex-
periência da companhia em outros 

Rubens Vituli (SES) no auditório 
da UniRitter em Porto Alegre (RS) 

Raúl Ivo Faller, sócio diretor 
da Youcast e engenheiro da Enensys 
durante sua interessante palestra

 O diretor de vendas 
da Eutelsat, Ricardo 
Calderón, apresentou 
a experiência 
da companhia 
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pode ser utilizado por iPad ou note-
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ming único, via satélite. A Multi TV, 
em Boitúva, no interior de São Paulo, 
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mercados de tecnologia de distribui-
ção de sinais digitais via satélite e 
afirmou que este “é um meio rápido 
e eficaz na implantação de redes de 
distribuição de televisão”.
“O desafio é alcançar o switch- 

off com orçamento limitado. Temos 
que pensar em como evitar a exclu-
são digital antes do apagão e em 
como alocar o espectro a todos, além 
de alcançar locais de difícil acesso.  
A solução pode ser a distribuição de 
TV Digital por satélite. É uma solu-
ção de implantação rápida, de custo 
benefício viável e que fornece uma 
boa cobertura, além de indepen-
dência de infraestrutura e fronteiras.  
O satélite pode ser manusear vários 
formatos, como o DVB-S/S2 e o BTS, 
com compatibilidade. Além disso, ele 
consegue alimentar distribuiçãoPay 
TV, uma necessidade cada dia maior 
dos clientes”, destacou.
Raul Ivo Faller, sócio diretor da 

Youcast e engenheiro da Enensys, 
contou que a empresa em que tra-
balha desenvolveu um sistema para 
transmissão de conteúdos ISDB-T, 
em compatibilidade com o DVB-S/S2. 
“Respeitamos as disposições de re-
des SFN e os conteúdos formatados 
em MPEG-2 TS na interface aérea. 
Toda a sinalização BTS e a base de 
tempo estão inseridas em um PID, 
otimizam a banda satelital e pro-

porcionam múltiplos usos a um link 
satelital entre as diferentes normati-
vas”.
Faller abriu espaço para o colega 

espanhol Juan Pizarro, representan-
te da Enensys, abordar as formas de 
monetização com conteúdos de tele-
visão via satélite. “A maioria dos paí-
ses, na América Latina, utilizam o pa-
drão ISDB-Tb.  Com SFN, é possível 
ter o mesmo conteúdo, na mesma 
frequência e no mesmo tempo. Con-
teúdos relevantes são a chave para 
um bom engajamento da audiência e 
monetização com conteúdos”, defen-
deu o espanhol.

IMCR: A evolução da sala 
de controle mestre
Outro dos temas da manhã do dia 

01 de julho, no SET sul 2016, foi a 
evolução da sala de controle mestre, 
e para isso, o gerente de vendas da 
Harmonic, Hertz da Silva,  falou da ex-
periência da empresa no mercado com 
soluções integradas e explicou que o 
IMCR nada mais é do que integrar as 
antigas salas de master em uma única 
“caixa”. “A ideia é automatizar todo o 
processo. Antigamente, existia muito 
trabalho manual nas salas de contro-
le master. Hoje, as coisas já estão bas-
tante condensadas e automatizadas”.
“O IMCR começou com o conceito 

de channel in-a-box. Mas, o controle 
mestre integrado envolve capacida-
des de grafismo também, trazendo 
mais eficiência nos fluxos de traba-
lho de sua emissora. A Harmonic tem 
oferecido o controle mestre integra-
do em uma unidade de rack. O Mas-
ter Control 3.0 é uma necessidade!”, 
finalizou o executivo.

Otimização de custos e processos
Em um momento de evolução gra-

dativa das tecnologias de captação 
de imagem e de mudanças nas for-
mas de tráfego de sinal de vídeo do 
SDI ao IP, os palestrantes da tarde 
do segundo dia do SET Sul 2016 res-
saltaram a importância de trabalhar 
com sistemas irradiantes, eficiência 
energética e integração na produção, 
no gerenciamento e na distribuição 
de conteúdos na indústria audiovi-
sual. As medidas se colocam como 
primordiais na redução dos custos e 
na automatização dos processos de 

produção das emissoras, sinaliza-
ram os palestrantes.

Iniciando as exposi-
ções, o engenheiro de 
suporte a vendas da 
Sony, Erick Soares, 
apresentou uma “vi-
são geral das inova-
ções tecnológicas ofe-

recidas na era Beyond 
Definition“. Soares falou 

de questões relacionadas ao 
UHD – como o HFR, o HDR, o Wide 

Raúl Ivo Faller (Youcast/Enensys) e Ricardo Calderón (Eutelsat) trocam experiências 
em coffee break do SET Sul 2016, momentos após as suas palestras

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z

Erick Soares (SONY) 
apresentou questões 
relacionadas ao UHD, 

como o HFR, o HDR 
e o Wide Color Gamut 



SET Sul 2016

32   REVISTA DA SET  |  Julho 2016
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O satélite pode ser manusear vários 
formatos, como o DVB-S/S2 e o BTS, 
com compatibilidade. Além disso, ele 
consegue alimentar distribuiçãoPay 
TV, uma necessidade cada dia maior 
dos clientes”, destacou.
Raul Ivo Faller, sócio diretor da 

Youcast e engenheiro da Enensys, 
contou que a empresa em que tra-
balha desenvolveu um sistema para 
transmissão de conteúdos ISDB-T, 
em compatibilidade com o DVB-S/S2. 
“Respeitamos as disposições de re-
des SFN e os conteúdos formatados 
em MPEG-2 TS na interface aérea. 
Toda a sinalização BTS e a base de 
tempo estão inseridas em um PID, 
otimizam a banda satelital e pro-

porcionam múltiplos usos a um link 
satelital entre as diferentes normati-
vas”.
Faller abriu espaço para o colega 

espanhol Juan Pizarro, representan-
te da Enensys, abordar as formas de 
monetização com conteúdos de tele-
visão via satélite. “A maioria dos paí-
ses, na América Latina, utilizam o pa-
drão ISDB-Tb.  Com SFN, é possível 
ter o mesmo conteúdo, na mesma 
frequência e no mesmo tempo. Con-
teúdos relevantes são a chave para 
um bom engajamento da audiência e 
monetização com conteúdos”, defen-
deu o espanhol.

IMCR: A evolução da sala 
de controle mestre
Outro dos temas da manhã do dia 

01 de julho, no SET sul 2016, foi a 
evolução da sala de controle mestre, 
e para isso, o gerente de vendas da 
Harmonic, Hertz da Silva,  falou da ex-
periência da empresa no mercado com 
soluções integradas e explicou que o 
IMCR nada mais é do que integrar as 
antigas salas de master em uma única 
“caixa”. “A ideia é automatizar todo o 
processo. Antigamente, existia muito 
trabalho manual nas salas de contro-
le master. Hoje, as coisas já estão bas-
tante condensadas e automatizadas”.
“O IMCR começou com o conceito 

de channel in-a-box. Mas, o controle 
mestre integrado envolve capacida-
des de grafismo também, trazendo 
mais eficiência nos fluxos de traba-
lho de sua emissora. A Harmonic tem 
oferecido o controle mestre integra-
do em uma unidade de rack. O Mas-
ter Control 3.0 é uma necessidade!”, 
finalizou o executivo.

Otimização de custos e processos
Em um momento de evolução gra-

dativa das tecnologias de captação 
de imagem e de mudanças nas for-
mas de tráfego de sinal de vídeo do 
SDI ao IP, os palestrantes da tarde 
do segundo dia do SET Sul 2016 res-
saltaram a importância de trabalhar 
com sistemas irradiantes, eficiência 
energética e integração na produção, 
no gerenciamento e na distribuição 
de conteúdos na indústria audiovi-
sual. As medidas se colocam como 
primordiais na redução dos custos e 
na automatização dos processos de 

produção das emissoras, sinaliza-
ram os palestrantes.

Iniciando as exposi-
ções, o engenheiro de 
suporte a vendas da 
Sony, Erick Soares, 
apresentou uma “vi-
são geral das inova-
ções tecnológicas ofe-

recidas na era Beyond 
Definition“. Soares falou 

de questões relacionadas ao 
UHD – como o HFR, o HDR, o Wide 

Raúl Ivo Faller (Youcast/Enensys) e Ricardo Calderón (Eutelsat) trocam experiências 
em coffee break do SET Sul 2016, momentos após as suas palestras
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Erick Soares (SONY) 
apresentou questões 
relacionadas ao UHD, 

como o HFR, o HDR 
e o Wide Color Gamut 

PHASE ENGENHARIA.

Soluções de primeira linha para

Broadcasting e Telecomunicações.



Color Gamut – e das implicações do 
tráfego de sinais em IP/4K. 
Outros  aspectos  da  experiência 

“Além  da  Inovação”  destacados 
pelo  representante  da  Sony  foram 
as contribuições multilink via 3G ou 
4G, com streaming ao vivo, e o trá-
fico de dados gravados da rua dire-
tamente  para  a  emissora,  e  da  rua 
para  a  nuvem,  com  as  equipes  de 
produção podendo acessar esse con-
teúdo  de  qualquer  lugar.  “Também 
é  importante  pensarmos  em  edição 
durante gravação. Essas são algumas 

das  tecnologias  que  trazem  benefí-
cios aos broadcasters. Qualidade de 
imagem é fundamental, mas, já não 
é tudo”, concluiu Soares.
Quem  também  falou  aos  congres-

sistas do SET Sul 2016 na tarde do 
segundo dia do evento foi o gerente 
comercial da IF Telecom José Roberto 
Elias. Em sua palestra, Elias abordou 
aspectos  técnicos  e  econômicos  re-
lativos à escolha de antenas de FM 
e de TV Digital e ressaltou cuidados 
importantes  na  implantação  dessas 
novas  tecnologias.  “Precisamos  dar 

confiabilidade  aos  nossos  clientes. 
Depois que uma antena é instalada, 
não se pode querer subir no topo da 
torre para trocar. A escolha da ante-
na  recai  no  perfeito  balanceamento 
entre o sistema, a outorga e a loca-
lização da emissora. É preciso  fazer 
uso  de  ferramentas  de  simulação  e 
de manchas  de  cobertura  para  pre-
servar esses investimentos”.
Paulo Damasceno, da Hitachi Koku-

sai  Linear,  mostrou  a  nova  geração 
de  equipamentos  da  companhia, 
uma linha de produtos focada na efi-
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Radiodifusores discutem aspectos técnicos e jurídicos 
da migração da AM para a FM

Eduardo Cappia, diretor da EMC Soluções e líder do 
comitê técnico da AESP/SET, e Cauê Franzon, gerente 
técnico de infraestrutura da RBS, debateram os aspectos 
técnicos e jurídicos da transição do rádio no painel “Mi-
gração: as primeiras emissoras no ar”, na manhã de quar-
ta-feira (01/06) no SET Sul 2016.

Cappia lembrou que existem 1.781 canais de AM para 
ser regularizados. “Desse total, 1.388 optaram pela mi-
gração, entre os quais 345 buscam a faixa estendida em 
regiões de alta densidade populacional. Em São Paulo, 
por exemplo, 62% dos canais estão na faixa estendida. 
No Rio Grande do sul, 25%. Em todo país, 55 emissoras 
migrantes concluíram a fase de habilitação junto ao Mi-

nistério, e já firmaram contrato de adaptação de outorga 
com a União”.

O representante da SET afirmou que os engenheiros 
precisam esquecer o conceito de potência e pensar 
no conceito de cobertura, uma vez que existem curvas 
de distância máxima baseadas em cálculos estatísticos  
de altura efetiva e de ganho de antena.

“Os radiodifusores precisam saber qual é a classe de 
suas emissoras. Uma mesma emissora, se instalada no 
centro, precisaria de 100 KW, se instalada no centro de 
uma cidade, mas, apenas 2 KW para funcionar na serra.  
É preciso trabalhar na otimização da instalação, com a 
máxima eficiência energética e com a aplicação de fer-
ramentas digitais de cobertura”, frisou. Cappia convidou, 
ainda, os presentes a continuarem as discussões a respei-
to da migração do rádio no SET EXPO, em São Paulo, que 
se realizará de 29 de agosto a 1 de setembro de 2016.

Cauê Franzon (RBS) pontuou que a rádio tem uma 
penetração de 65% a 70% nas residências brasileiras e 
que o consumo feminino é maior do que o masculino.  
“A classe C é a que tem a maior distribuição e penetração 
no rádio. Os conteúdos precisam ser pensados a partir 
desses aspectos. No Rio Grande do Sul, existem mais de 
900 emissoras AM e FM, sendo 400 delas ainda AM”.

“Temos feito um esforço muito grande do ponto de 
vista da migração, mas, se não tivermos penetração, 
esse esforço se torna irrelevante. É preciso pensar até 
que ponto a faixa estendida é interessante para as gran-
des redes. Esse é um mercado que está voltado às pe-
quenas emissoras. A indústria nacional também parece 
não ter interesse em desenvolver esse mercado. A indús-
tria precisa buscar soluções de baixo custo”, ressaltou o 
executivo. n

Engenheiros devem pensar no conceito de potência em vez de projetarem as suas transições baseadas 
no conceito de cobertura, afirmam palestrantes
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Caio Klein (RBS/SET), Eduardo Cappia (AESP/SET) 
e Cauê Frazon (RBS) debateram aspectos técnicos 
e jurídicos da migração AM/FM
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Eduardo Cappia, diretor da EMC Soluções e líder do 
comitê técnico da AESP/SET, e Cauê Franzon, gerente 
técnico de infraestrutura da RBS, debateram os aspectos 
técnicos e jurídicos da transição do rádio no painel “Mi-
gração: as primeiras emissoras no ar”, na manhã de quar-
ta-feira (01/06) no SET Sul 2016.

Cappia lembrou que existem 1.781 canais de AM para 
ser regularizados. “Desse total, 1.388 optaram pela mi-
gração, entre os quais 345 buscam a faixa estendida em 
regiões de alta densidade populacional. Em São Paulo, 
por exemplo, 62% dos canais estão na faixa estendida. 
No Rio Grande do sul, 25%. Em todo país, 55 emissoras 
migrantes concluíram a fase de habilitação junto ao Mi-

nistério, e já firmaram contrato de adaptação de outorga 
com a União”.

O representante da SET afirmou que os engenheiros 
precisam esquecer o conceito de potência e pensar 
no conceito de cobertura, uma vez que existem curvas 
de distância máxima baseadas em cálculos estatísticos  
de altura efetiva e de ganho de antena.

“Os radiodifusores precisam saber qual é a classe de 
suas emissoras. Uma mesma emissora, se instalada no 
centro, precisaria de 100 KW, se instalada no centro de 
uma cidade, mas, apenas 2 KW para funcionar na serra.  
É preciso trabalhar na otimização da instalação, com a 
máxima eficiência energética e com a aplicação de fer-
ramentas digitais de cobertura”, frisou. Cappia convidou, 
ainda, os presentes a continuarem as discussões a respei-
to da migração do rádio no SET EXPO, em São Paulo, que 
se realizará de 29 de agosto a 1 de setembro de 2016.

Cauê Franzon (RBS) pontuou que a rádio tem uma 
penetração de 65% a 70% nas residências brasileiras e 
que o consumo feminino é maior do que o masculino.  
“A classe C é a que tem a maior distribuição e penetração 
no rádio. Os conteúdos precisam ser pensados a partir 
desses aspectos. No Rio Grande do Sul, existem mais de 
900 emissoras AM e FM, sendo 400 delas ainda AM”.

“Temos feito um esforço muito grande do ponto de 
vista da migração, mas, se não tivermos penetração, 
esse esforço se torna irrelevante. É preciso pensar até 
que ponto a faixa estendida é interessante para as gran-
des redes. Esse é um mercado que está voltado às pe-
quenas emissoras. A indústria nacional também parece 
não ter interesse em desenvolver esse mercado. A indús-
tria precisa buscar soluções de baixo custo”, ressaltou o 
executivo. n

Engenheiros devem pensar no conceito de potência em vez de projetarem as suas transições baseadas 
no conceito de cobertura, afirmam palestrantes
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Caio Klein (RBS/SET), Eduardo Cappia (AESP/SET) 
e Cauê Frazon (RBS) debateram aspectos técnicos 
e jurídicos da migração AM/FM
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ciência energética e na redução de 
custos. “Após o filtro, [a eficiência] 
pode chegar a 42% na nossa família 
de transmissores digitais UHF E-Com-
pact. São equipamentos com maior 
densidade de potência e, ao mesmo 

tempo, mais compactos, por isso o 
nome da família. Mecanicamente, 
estes equipamentos foram pensados 
com gavetas menores, fonte redun-
dante, além das funções que já pos-
suíam os produtos da antiga família 
de transmissores da Linear. A fonte 
também passou a ser hotswap, as-
sim como os acessos às ventoinhas 
e fontes de ar”.
“A eficiência energética é algo que 

todas as emissoras buscam hoje. O 
desafio de todo fabricante é conse-

guir equalizar um equipamento efi-
ciente com bons níveis de MER e de 
equalização. Isso implica na relação 
de custo do equipamento. Um equi-
pamento eficiente é um equipamento 
mais caro. Mas, esse custo pode ser 
pago com a redução de consumo de 
energia. Há equipamentos que se pa-
garam em dois anos, por proporcio-
narem economia de energia de 50% 
em relação aos antigos transmisso-
res. Além disso, esses equipamentos 
reduzem a dissipação de calor, o cus-

José Roberto Elias 
(IF Telecom), abordou 
aspectos técnicos 
e econômicos relativos 
à escolha de antenas 
de FM e de TV Digital

Paulo Damasceno (Hitachi Kokusai Linear) falou a uma plateia interessada 
no auditório da UniRiter
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Raquel Oliveira (SNews) voltou a alegrar os regionais da SET. A jornalista propôs uma dinâmica para introduzir a sua palestra, 
na qual mostrou aos broadcasters a importância de não ter medo das mudanças quando elas são necessárias: quem se dispôs 
a abrir a caixa entregue pela palestrante, de pronto, encontrou dois chocolates ao violar o lacre. A surpresa animou 
os engenheiros no auditório da UniRitter, em Porto Alegre 
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to com manutenção e a refrigeração 
dos aparelhos”, ponderou o executi-
vo da Hitachi.

Automatização e integração 
da produção jornalística
Em uma palestra descontraída, in-

titulada “Integração de sistemas: 
otimização do tempo e agilidade de 
processos”, Raquel Oliveira, analista 
de treinamentos da SNEWS, argu-

mentou que existe uma crescente 
demanda de softwares para automa-
tização de processos dentro das em-
presas jornalísticas de radiodifusão. 
“Com um iPad ou um tablet, gera-

mos economia na impressão, agili-
dade na produção, envio de maté-
rias para os e-mails dos jornalistas, 
permissão de acesso a usuários e 
integração entre praças, além de 
economia em ligações, mobilidade, 

facilidade na comunicação interna 
com chats no software e integração 
entre os funcionários da emissora”, 
considerou a jornalista. “A automa-
tização nas redações está bastante 
avançada. Faltaria desenvolver a in-
tegração com os repórteres na rua 
e os editores, nas ilhas de edição, 
no playout, no MAM. A plataforma 
da SNEWS já possibilita essa integra-
ção”, finalizou. n

Painel SET Projetos

O tema foi debatido na tarde do dia 1 de junho no 
SET Sul 2016, em Porto Alegre. O especialista em Agile 
Management, Luiz Cláudio Parzianello, defendeu o Mé-
todo Ágil em sua palestra, intitulada “a última conver-
gência entre negócio, produto, processo e projeto”.

“Precisamos valorizar os indivíduos e as interações, an-
tes de pensar em processos e ferramentas. Precisamos 
colaborar com o cliente e entregar ao invés de documen-
tar. É preciso ser realista com exemplos e compreender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o que é realizável! Adotar métodos ágeis. Toda semana, 
se possível, é preciso fazer uma revisão de resultados.  
É preciso trabalhar com uma visão integrada das quatro 
perspectivas: negócio, produto, processo e projeto. Sem 
essas quatro perspectivas integradas e percebidas pela 
empresa caímos no risco de uma miopia gerencial”, afir-
mou Parzianello.

O diretor executivo da SM Facilities, Sérgio Martines, 
explorou as “Abordagens tradicionais e aplicação de mé-
todos ágeis considerando as peculiaridades técnicas da 
área de televisão”, e considerou que, em projetos de en-

genharia, a televisão está muito mais próxima de uma 
obra “física”, do que de um projeto de software.

“Com os Métodos Ágeis, o detalhamento é realizado ao 
longo da execução e a entrega de valor ocorre ao longo 
da execução, gerando maior possibilidade de mudanças 
constantes. Mas, na televisão, é necessário detalhar mais 
antes de iniciar um projeto.  A entrega do valor é feita no 
comissionamento e há pouca possibilidade de mudan-
ça. Por isso, e necessário trabalhar com metodologias de 
planejamento mistas, que integrem execução tradicio-

nal com aplicação de práticas de execução e controle 
ágeis”, comentou o executivo.

Vitor Chaves de Oliveira (SET/Unisal /Mackenzie) des-
tacou que há, cada dia mais, uma fusão entre a compu-
tação, a telecom e a radiodifusão. “Hoje, as empresas 
de mídia e de telecomunicações estão extremamente 
voltadas ao TI. A tendência dos usuários é querer mais e 
mais conteúdo de qualidade. Precisamos deixar o IP leve 
o suficiente para conseguir, por exemplo, fazer publici-
dade dirigida em conteúdos de televisão”, argumentou 
o doutorando em Engenharia Elétrica. n

Agilidade, verticalidade e processos mistos em projetos de engenharia de televisão são discutidos no SET Sul

Sergio Martines (SM Facilities) defendeu metodologias 
de planejamento mistas em emissoras de broadcast, 
integrando a execução tradicional com a aplicação 
de práticas de execução e controle ágeis

Vitor Chaves de Oliveira (SET/Unisal /Mackenzie) 
destacou que há, cada dia mais, uma fusão entre 
a computação, a telecom e a radiodifusão
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to com manutenção e a refrigeração 
dos aparelhos”, ponderou o executi-
vo da Hitachi.

Automatização e integração 
da produção jornalística
Em uma palestra descontraída, in-

titulada “Integração de sistemas: 
otimização do tempo e agilidade de 
processos”, Raquel Oliveira, analista 
de treinamentos da SNEWS, argu-

mentou que existe uma crescente 
demanda de softwares para automa-
tização de processos dentro das em-
presas jornalísticas de radiodifusão. 
“Com um iPad ou um tablet, gera-

mos economia na impressão, agili-
dade na produção, envio de maté-
rias para os e-mails dos jornalistas, 
permissão de acesso a usuários e 
integração entre praças, além de 
economia em ligações, mobilidade, 

facilidade na comunicação interna 
com chats no software e integração 
entre os funcionários da emissora”, 
considerou a jornalista. “A automa-
tização nas redações está bastante 
avançada. Faltaria desenvolver a in-
tegração com os repórteres na rua 
e os editores, nas ilhas de edição, 
no playout, no MAM. A plataforma 
da SNEWS já possibilita essa integra-
ção”, finalizou. n

Painel SET Projetos

O tema foi debatido na tarde do dia 1 de junho no 
SET Sul 2016, em Porto Alegre. O especialista em Agile 
Management, Luiz Cláudio Parzianello, defendeu o Mé-
todo Ágil em sua palestra, intitulada “a última conver-
gência entre negócio, produto, processo e projeto”.

“Precisamos valorizar os indivíduos e as interações, an-
tes de pensar em processos e ferramentas. Precisamos 
colaborar com o cliente e entregar ao invés de documen-
tar. É preciso ser realista com exemplos e compreender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o que é realizável! Adotar métodos ágeis. Toda semana, 
se possível, é preciso fazer uma revisão de resultados.  
É preciso trabalhar com uma visão integrada das quatro 
perspectivas: negócio, produto, processo e projeto. Sem 
essas quatro perspectivas integradas e percebidas pela 
empresa caímos no risco de uma miopia gerencial”, afir-
mou Parzianello.

O diretor executivo da SM Facilities, Sérgio Martines, 
explorou as “Abordagens tradicionais e aplicação de mé-
todos ágeis considerando as peculiaridades técnicas da 
área de televisão”, e considerou que, em projetos de en-

genharia, a televisão está muito mais próxima de uma 
obra “física”, do que de um projeto de software.

“Com os Métodos Ágeis, o detalhamento é realizado ao 
longo da execução e a entrega de valor ocorre ao longo 
da execução, gerando maior possibilidade de mudanças 
constantes. Mas, na televisão, é necessário detalhar mais 
antes de iniciar um projeto.  A entrega do valor é feita no 
comissionamento e há pouca possibilidade de mudan-
ça. Por isso, e necessário trabalhar com metodologias de 
planejamento mistas, que integrem execução tradicio-

nal com aplicação de práticas de execução e controle 
ágeis”, comentou o executivo.

Vitor Chaves de Oliveira (SET/Unisal /Mackenzie) des-
tacou que há, cada dia mais, uma fusão entre a compu-
tação, a telecom e a radiodifusão. “Hoje, as empresas 
de mídia e de telecomunicações estão extremamente 
voltadas ao TI. A tendência dos usuários é querer mais e 
mais conteúdo de qualidade. Precisamos deixar o IP leve 
o suficiente para conseguir, por exemplo, fazer publici-
dade dirigida em conteúdos de televisão”, argumentou 
o doutorando em Engenharia Elétrica. n
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N
a cerimónia de abertura da 
24ª edição da Feira e Con-
gresso ABTA, da Associação 
Brasileira de Televisão por 

Assinatura (ABTA), o presidente da 
entidade, Oscar Simões, apresentou 
dados do desempenho do setor nos 
últimos três anos e afirmou que, 
apesar dos efeitos da crise econômi-
ca no Brasil, a TV paga atingiu, no 
primeiro trimestre de 2016, a maior 
audiência de sua história, superando 
a marca de dois milhões de pessoas 
conectadas por minuto. Com isso, a 
audiência dos canais pagos dobrou 
no período, segundo Simões.
O executivo apresentou, ainda, os 

resultados de uma pesquisa enco-
mendada pela ABTA junto à empresa 
Plano CDE. O estudo, denominado 

“A importância da TV por assinatura 
para os brasileiros”, ouviu opiniões 
de famílias de classe média sobre 
como os canais pagos influenciam 
em suas vidas. 
A TV por assinatura é uma das prin-

cipais fontes de lazer para 74% dos 
entrevistados. 79% apontam que 
este veículo oferece opções culturais 
para a família e 52% afirmam que os 
canais pagos ajudam na educação. 
47% disseram ter adquirido hábitos 
mais saudáveis acompanhando pro-
gramas da TV paga, enquanto 64% 
dizem ter aprendido a elaborar novas 
opções alimentares.
Na opinião de Simões, “a pesquisa 

demonstra que a TV por assinatura 
preenche uma importante lacuna dei-
xada pela falta de opções de lazer 

e cultura em muitos bairros e em 
milhares de municípios. Para essas 
famílias, a TV por assinatura é uma 
janela para o mundo, com um im-
pacto social que nenhum outro meio 
provoca. Os nossos programas con-
tribuem para hábitos de vida mais 
saudável, para a educação dos fi-
lhos, para melhorar o padrão cultural 
e até a autoestima de quem transfor-
ma a realidade à sua volta”.
O presidente da ABTA lembrou, tam-

bém, que a TV por Assinatura vem 
atingindo cada vez maior relevância, 
uma relevância não só cultural, mas 
também “econômica, uma vez que 
gera empregos e uma enorme cadeia 
de valor”. No entanto, ressaltou, “es-
tamos vivendo os momentos mais 
desafiadores da nossa história, com 
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TV por Assinatura 
continua gerando valor 
na indústria 

por Fernando Moura, em São Paulo

O número de assinantes de TV Paga recuou no último ano, 
mas, a audiência dos canais de Pay TV dobrou no último triênio, 
chegando a dois milhões de pessoas conectadas por minuto no Brasil
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de valor”. No entanto, ressaltou, “es-
tamos vivendo os momentos mais 
desafiadores da nossa história, com 
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na indústria 
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mudanças de hábitos dos consumi-
dores, mudanças muito maiores que 
os novos modelos de negócios com 
os que temos de concorrer”.
“O setor sente o impacto da crise 

econômica. Pela primeira vez, o nú-
mero de assinantes teve recuo”, mas 
isso, disse o presidente da ABTA, é 
um efeito da situação econômica; um 
efeito que se expande devido ao au-
mento do ICMS em muitos Estados 
(aumentos que chegam a 45%), “um 
duro golpe que atingiu em cheio os 
que consomem TV por Assinatura e 
as operadoras. Com esses aumentos, 
desenham-se aumentos de custos e, 
ainda, maiores problemas na cadeia 
de valor”, complementou.
Enquanto o PIB nacional caiu 5,75% 

entre abril de 2015 e abril de 2016, 
segundo índice prévio divulgado 
pelo Banco Central, o número de as-
sinantes de TV paga apresentou um 
recuo de 4,3% no mesmo período.
A ABTA, pelo contrário, afirmou Si-

mões, tem como maior desafio a am-
pliação do acesso à TV Paga e não 
restringi-lo, esperando que “as agên-
cias desregulem e trabalhem para ter 
menos regras e menos intervenções. 
Para as famílias, a TV paga é uma 
verdadeira janela para o mundo e 
torna-se um veículo essencial para 
os brasileiros”.

“O nosso trabalho transcende o 
negócio e possui uma dimensão so-
cial muito importante. Além de lazer, 
fornecemos conhecimento. O nosso 
desafio é levar a TV por Assinatura 
para outros milhões de brasileiros. 
São fagulhas que podem inspirar a 
milhões de pessoas”, acrescentou.
Para Roberto Nascimento, VP de 

Vendas da Discovery e coordenador 
do Comitê de Publicidade da ABTA, 
o recorde de audiência se produz 
porque a “TV paga tem programação 
diversificada e de qualidade, varie-

dade de canais e conteúdos rele-
vantes para a vida das pessoas, que 
permitem com que elas ampliem seu 
reportório e se sintam mais conecta-
das com o mundo todo”.

A visão do governo
A Feira da ABTA também serviu 

para os integrantes do governo in-
terino presidido por Michel Temer se 
apresentarem à indústria. Em uma 
coletiva de imprensa, o Ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Co-
municação, Gilberto Kassab, pronun-
ciou-se sobre uma antiga reclamação 
da Associação, a isonomia tributária 
entre as operadoras e os serviços de 
OTT, e garantiu que a regulamenta-
ção dos serviços de streaming é uma 
prioridade do Ministério.
“Precisamos oferecer condições de 

igualdade. Não é justo que empresas 
que geram empregos no Brasil, que 
entregam serviços de qualidade para 
o consumidor, não tenham as mes-
mas condições de igualdade com as 
OTTs”, afirmou Kassab.
“Não quero criminalizar ou parecer 

que sou contra as OTTs, mas, como 
ministro, não posso deixar de expres-
sar a minha posição, e precisamos sim 
ter uma discussão muito profunda e, 
o mais rápido possível, tomar posi-
ções de governo no campo da regula-
mentação e no campo da tributação. 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Oscar Simões, Presidente da ABTA afirmou que a TV por Assinatura dobrou a sua 
audiência nos últimos três anos

A cerimônia de abertura da 24ª edição 
da Feira e Congresso ABTA contou com 
a presença de Manoel Rangel (Ancine), 
Oscar Simões (ABTA), Marcelo Calero 
(Ministro da Cultura), André Borges 
(Secretário de Telecomunicações) 
e João Rezende (Anatel)
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Precisa haver paridade, condições de 
igualdade e oportunidade. Senão, vai 
haver uma quebradeira geral”, com-
plementou o líder da pasta.
Na abertura do evento, o Secretário 

de Telecomunicações do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Informação e 
Comunicações, André Borges, havia 
avançado sobre o tema e manifesta-
do, em seu discurso, que os serviços 
Over-The-Top chamam a atenção do 
governo. “A Lei Geral de Telecomu-
nicações (LGT) define os serviços de 
OTT como serviços de valor adicio-
nado e como tal, não sujeita à regu-
lamentação da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). Se não 
é possível entrar com regulação nas 
OTTs, a nossa ideia é discutir com 
a Anatel para que seja reduzido o 
ônus das operadoras de telecomuni-
cações. Devemos fazer isso para que, 
com o tempo, o SeAC (ou Lei do Ser-
viço de Acesso Condicionado) possa 
competir com as OTT. A questão tri-
butária será discutida com os cole-
gas nos próximos tempos”, afirmou.
João Rezende, presidente da Anatel 

foi mais esperançoso e argumentou 
que “temos uma quantidade imensa 
de domicílios que desejam a TV por 
Assinatura e ainda não tem. Por isso, 
é fundamental que tenhamos capaci-

dade de superar a crise”, que existe e 
é preocupante, porque a Agência sabe 
que o aumento na carga tributária 
compromete o serviço no longo prazo.
O presidente da Agência Nacional 

do Cinema (Ancine), Manoel Rangel, 
coincidiu com a análise de Rezende. 
Para ele, a crise existe, mas, em lon-
go prazo, o Brasil conseguirá superá
-la: “há turbulências, mas, nos últi-
mos cinco anos, a TV paga dobrou o 
tamanho da sua operação”.
Rangel afirmou, ainda, que as po-

líticas públicas de fomento deram 
resultados positivos. “Aumentou o 
acesso ao cinema e à banda larga.  
A crise vai ser superada porque o 
Brasil é maior do que ela. O salto 
de construção de uma economia de 
massa, a elevação da renda permi-
tindo que os brasileiros entrem no 
mercado de massas e assim possam 
entrar ao mercado audiovisual per-
mitiu a integração de milhões de 
consumidores. Todas essas conquis-
tas civilizatórias são imprescindíveis 
para a construção do cidadão”.

A Feira
A cada ano, a ABTA serve para dife-

rentes players da indústria lançarem 
os seus produtos e para as operado-
ras de TV por Assinatura mostrarem 
as suas principais inovações. A maior 
feira de TV paga da América Latina 
contou, em 2016, com um espaço 
total de 8 mil metros no Transmérica 

Expo Center, em São Paulo, nos quais 
se espalharam mais de 100 empresas, 
incluindo delegações internacionais 
vindas de países como Alemanha, Chi-
na e Taiwan, Estados Unidos, Coréia, 
França, Inglaterra, Japão, Eslováquia, 
Ucrânia e Emirados Árabes.
A Irdeto, empresa especializada em 

segurança para plataformas, apre-
sentou-se na feira. Gabriel Ricardo 
Hahmann, diretor para a América La-
tina e Caribe da companhia, compar-
tilhou com a Revista da SET a visão 
da marca e mostrou como enxergam 
as crescentes mudanças no mercado 
de distribuição de conteúdo, e quais 
medidas podem ser tomadas para 
garantir o sucesso nos próximos cin-
co anos.

Fonte: Kantar IBOPE Media-Brasil 15 mercados — audiência absoluta (rat#) — All Day (0600-3000) 
- todos os trimestres de 2001 até o primeiro trimestre de 2016 - Universo Total (Pessoas 4+ anos com 
e sem Pay TV) - 2001 e 2002 (2 mercados), 2003 até 2008 (6 mercados), 2009 até 2011 (8 mercados), 
2012 até 2013 (9 mercados), 2014 até 2016 (15 mercados)
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O novo Ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicação, Gilberto 
Kassab, afirmou que a Lei Geral 
de Telecomunicações será muito 
importante para facilitar novos 
investimentos em banda larga. 
“Acredito que qualquer lei é importante 
e a LGT é uma das mais importantes 
do país”
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Gabriel Hahmann, da Irdeto, afirmou 
que a empresa não só protege 
os conteúdos disponibilizados nas 
plataformas de vídeo por streaming, 
mas, também “identifica e monitora 
os conteúdos para determinar 
os vazamentos e as suas causas” 
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Gabriel Hahmann, da Irdeto, afirmou 
que a empresa não só protege 
os conteúdos disponibilizados nas 
plataformas de vídeo por streaming, 
mas, também “identifica e monitora 
os conteúdos para determinar 
os vazamentos e as suas causas” 
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Para Hahmann, é indispensável que 
provedores, proprietários de conteú-
do, empresas de telecom / ISPs e 
operadoras de TV paga construam 
um mecanismo rigoroso de seguran-
ça. “Uma parte fundamental dessa 
premissa é estabelecer uma estra-
tégia de segurança da informação 
que não só proteja o conteúdo pre-
mium, mas que também tenha um 
custo eficiente e seja adaptável aos 
requisitos futuros do negócio. Dessa 
maneira, operadores de mídia paga 
ficam livres dessas preocupações e 
podem focar no que eles fazem de 
melhor: criar serviços de qualidade 
que agradam ao consumidor”. 
 O executivo da empresa holande-

sa afirma que o desafio é grande.  
“O foco está na segurança. Hoje, ela 
deve fazer parte do produto, do ser-
viço, não pode estar dissociada. Um 

dos nossos diferenciais é que colo-
camos uma marca d’agua forense no 
conteúdo. Já não adianta só prote-
ger os conteúdos, é preciso monito-
rá-los, porque, se houver uma falha, 
o cliente quer saber onde ocorreu 
para poder corrigir. Com essa marca 
forense, se houver uma distribuição 
ilegal desse conteúdo, nós podemos 
rastreá-lo até o usuário ou a empresa 
onde esse conteúdo foi distribuído”.
A YouCast, integradora de soluções 

para geradores e provedores de con-
teúdo digital de vídeo, dados e voz 
esteve presente na ABTA, levando 
aos visitantes as suas soluções de ví-
deo e streaming. Em entrevista à Re-
vista da SET, o CEO da YouCast, Raul 
Faller, afirmou que a empresa traba-
lha em novos desenvolvimentos de 
produtos que se adaptem aos novos 
hábitos de consumo e que permi-
tam desenvolver novos modelos de 
negócios. “Hoje, um integrador pre-
cisa pensar em soluções integradas. 
As soluções devem ser funcionais ao 
cliente, assumindo que a importância 
da integração passa pela criação de 
ecossistemas integrados”.
Para Faller, já não se se trata sim-

plesmente de transmitir vídeos pela 
internet, mas fazer com que o usuá-
rio possa interagir com estes vídeos 
com o mesmo prazer e facilidade que 
o faz na TV, de maneira intuitiva, so-
cial e colaborativa. Assim, o executi-
vo afirma que o objetivo da Youcast 
é se tornar “a maior integradora de 
soluções para geradores e provedo-
res de conteúdo digital de vídeo, da-
dos e voz do Brasil”.
A companhia dirigida pelo execu-

tivo está desenvolvendo uma nova 
plataforma de distribuição de vídeo 
baseada em um Data Center na nu-
vem que realizará a distribuição me-
diante um Backbone que possa gerar 
valor agregado aos serviços de VoD, 
no qual a integradora agregaria con-
teúdo e serviço a uma rede existente, 
“agregando valor mediante à intro-
dução do VoD nas redes ISP. O outro 
potencial é mostrar aos provedores 
ISP que podem trafegar vídeo por-
que não tem investimento e capaci-

dade de entrar no mundo do vídeo, 
um segmento ainda inexplorado e 
que tem muito potencial para entre-
gar novos serviços”.
O mais relevante da plataforma, 

afirma Faller, é que ela poderá ser 
rentabilizada pelos provedores de 
ISP (Internet Service Providers) me-
diante investimentos baixos (OPEX) 
que possibilitem entrar “no merca-
do de PayTV oferecendo um serviço 
de distribuição o qual permita que 
o provedor tenha tanto a capacida-
de de oferecer um serviço de IPTV 
dentro da sua rede, como, também, 
entregar um serviço de OTT sobre a 
sua rede IP em um website ou fora 
da rede – se o utilizador estiver fora 
da rede, por exemplo, viajando com 
acesso remoto”.

Empresa dos Emirados Árabes Unidos,
a YahSat, apresentou soluções 
de conectividade para residências 
e empresas através da internet e o seu 
novo satélite, o Al Yah 3, que atinge 
mais do 95% da população brasileira

A Harmonic, com seus distribuidores 
locais, marcaram presença com um 
estande na ABTA 2016

A TQTVD é um dos desenvolvedores de 
tecnologia nacional que habitualmente 
apresenta os seus produtos na ABTA
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“Estamos desenvolvendo uma 
plataforma de vídeo para que os ISPs 
brasileiros possam rentabilizar 
as suas redes”, afirmou Raul Faller, 
CEO da Youcast
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Para Hahmann, é indispensável que 
provedores, proprietários de conteú-
do, empresas de telecom / ISPs e 
operadoras de TV paga construam 
um mecanismo rigoroso de seguran-
ça. “Uma parte fundamental dessa 
premissa é estabelecer uma estra-
tégia de segurança da informação 
que não só proteja o conteúdo pre-
mium, mas que também tenha um 
custo eficiente e seja adaptável aos 
requisitos futuros do negócio. Dessa 
maneira, operadores de mídia paga 
ficam livres dessas preocupações e 
podem focar no que eles fazem de 
melhor: criar serviços de qualidade 
que agradam ao consumidor”. 
 O executivo da empresa holande-

sa afirma que o desafio é grande.  
“O foco está na segurança. Hoje, ela 
deve fazer parte do produto, do ser-
viço, não pode estar dissociada. Um 

dos nossos diferenciais é que colo-
camos uma marca d’agua forense no 
conteúdo. Já não adianta só prote-
ger os conteúdos, é preciso monito-
rá-los, porque, se houver uma falha, 
o cliente quer saber onde ocorreu 
para poder corrigir. Com essa marca 
forense, se houver uma distribuição 
ilegal desse conteúdo, nós podemos 
rastreá-lo até o usuário ou a empresa 
onde esse conteúdo foi distribuído”.
A YouCast, integradora de soluções 

para geradores e provedores de con-
teúdo digital de vídeo, dados e voz 
esteve presente na ABTA, levando 
aos visitantes as suas soluções de ví-
deo e streaming. Em entrevista à Re-
vista da SET, o CEO da YouCast, Raul 
Faller, afirmou que a empresa traba-
lha em novos desenvolvimentos de 
produtos que se adaptem aos novos 
hábitos de consumo e que permi-
tam desenvolver novos modelos de 
negócios. “Hoje, um integrador pre-
cisa pensar em soluções integradas. 
As soluções devem ser funcionais ao 
cliente, assumindo que a importância 
da integração passa pela criação de 
ecossistemas integrados”.
Para Faller, já não se se trata sim-

plesmente de transmitir vídeos pela 
internet, mas fazer com que o usuá-
rio possa interagir com estes vídeos 
com o mesmo prazer e facilidade que 
o faz na TV, de maneira intuitiva, so-
cial e colaborativa. Assim, o executi-
vo afirma que o objetivo da Youcast 
é se tornar “a maior integradora de 
soluções para geradores e provedo-
res de conteúdo digital de vídeo, da-
dos e voz do Brasil”.
A companhia dirigida pelo execu-

tivo está desenvolvendo uma nova 
plataforma de distribuição de vídeo 
baseada em um Data Center na nu-
vem que realizará a distribuição me-
diante um Backbone que possa gerar 
valor agregado aos serviços de VoD, 
no qual a integradora agregaria con-
teúdo e serviço a uma rede existente, 
“agregando valor mediante à intro-
dução do VoD nas redes ISP. O outro 
potencial é mostrar aos provedores 
ISP que podem trafegar vídeo por-
que não tem investimento e capaci-

dade de entrar no mundo do vídeo, 
um segmento ainda inexplorado e 
que tem muito potencial para entre-
gar novos serviços”.
O mais relevante da plataforma, 

afirma Faller, é que ela poderá ser 
rentabilizada pelos provedores de 
ISP (Internet Service Providers) me-
diante investimentos baixos (OPEX) 
que possibilitem entrar “no merca-
do de PayTV oferecendo um serviço 
de distribuição o qual permita que 
o provedor tenha tanto a capacida-
de de oferecer um serviço de IPTV 
dentro da sua rede, como, também, 
entregar um serviço de OTT sobre a 
sua rede IP em um website ou fora 
da rede – se o utilizador estiver fora 
da rede, por exemplo, viajando com 
acesso remoto”.

Empresa dos Emirados Árabes Unidos,
a YahSat, apresentou soluções 
de conectividade para residências 
e empresas através da internet e o seu 
novo satélite, o Al Yah 3, que atinge 
mais do 95% da população brasileira

A Harmonic, com seus distribuidores 
locais, marcaram presença com um 
estande na ABTA 2016

A TQTVD é um dos desenvolvedores de 
tecnologia nacional que habitualmente 
apresenta os seus produtos na ABTA
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“Estamos desenvolvendo uma 
plataforma de vídeo para que os ISPs 
brasileiros possam rentabilizar 
as suas redes”, afirmou Raul Faller, 
CEO da Youcast
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Outra das empresas que mostrou 
algumas das suas soluções foi a 
Kaltura. Edmar Moraes, Country Ma-
nager da empresa no Brasil, afirmou 
à Revista da SET que as empresas 

devem apostar em aumentar a mo-
netização dos seus conteúdos au-
diovisuais e ver como, “até mesmo 
deixando gravações de conteúdo na 
nuvem (Cloud DVR) , com personali-
zação e aplicativos para TV, podem- 
-se rentabilizar os investimentos”.
Moraes anunciou, ainda, que a Kal-

tura se associou à NexTVision para 
atuarem juntas no Brasil e na Améri-
ca Latina e disse que, nos próximos 
tempos, farão o lançamento de uma 
solução de baixo custo e de alto va-
lor agregado para plataformas de ví-
deo OTT. “A solução foi desenvolvida 
pensando em empresas que produ-
zem ou têm direito a conteúdos com 
alto grau de interesse de um grupo 
específico de usuários. A ferramenta 
que a Kaltura e a NexTVsion estão 
viabilizando é baseada em nossa pla-
taforma OTT com experiência de uso 
e facilidade de navegação, similar a 
que hoje é oferecida pela Netflix”.
A Nagra lançou no mercado brasilei-

ro a intuiTV, uma solução que segun-

do Thierry Martin, vice-presidente da 
NAGRA para a região sul na América 
Latina, simplifica a experiência de 
consumir TV por Assinatura e conec-
ta o usuário de maneira mais intuiti-
va ao conteúdo predileto. O IntuiTV 
permite que os provedores de TV 
paga ofereçam a uma nova geração 
de assinantes uma experiência inova-
dora de entretenimento, visualização 
e navegação em 4K,com maior varie-
dade e opções.
“O cenário da TV paga atravessa 

uma verdadeira transformação e o 
Brasil não está imune a essa mudan-
ça. Apesar da situação econômica 
desafiadora, o desejo dos consumi-
dores de ter acesso ao melhor dos 
serviços tradicionais e de OTT está 
em crescimento, e os provedores de 
serviços precisam ter, cada vez mais, 
soluções adequadas para oferecer 
o que os consumidores desejam: o 
seu conteúdo favorito, em todo mo-
mento e lugar, e em qualquer tipo de 
tela”, afirmou Martin. n

Edmar Moraes (Kaltura) afirmou que 
o Festival Folclórico de Parintins 2016 
teve, pela primeira vez, transmissão ao 
vivo para todas as telas pelo aplicativo 
AcriticaPlay, criado pela TV A Crítica 
e a AD-Digital que utiliza a tecnologia 
Kaltura MediaSpace que, além 
de disponibilizar o conteúdo de forma 
online, já o transforma 
automaticamente em VOD 

TV Paga ganha relevância na Classe C
Um dos dados mais relevantes da pesquisa apresenta-

da na 24ª edição da Feira e Congresso ABTA é o cresci-
mento da importância da TV por assinatura para a classe 
C, o maior grupo da sociedade brasileira.

A pesquisa realizada pela empresa Plano CDE indica 
que a maioria dos integrantes da Classe C passam seu 
tempo livre dentro de casa assistindo TV e que esta é a 
principal forma de lazer para 78% desta população, sen-
do que 74% citam especificamente a TV por assinatura 
como uma das formas preferidas de entretenimento. 

A pesquisa ouviu 500 assinantes nas cinco regiões do 
Brasil, pertencentes às classes B2 e C (com renda familiar 
entre R$ 1,4 mil e R$ 4,4 mil), entre 18 e 69 anos, que re-
presentam a maioria da população. Ainda foi desenvolvi-
da uma pesquisa qualitativa etnográfica com 16 famílias 
assinantes de TV por Assinatura das cidades de São Paulo, 
Santa Bárbara d’Oeste, Recife e Guaranhuns, assumindo 
que todas são impactadas pela programação da TV paga.

Da análise dos resultados infere-se que assistir a pro-
gramas em canais pagos também é um dos momentos 
de reunião da família, já que 72% dos entrevistados afir-
mam que este é um momento de reunião, ficando atrás 
apenas das refeições no lar (79%).

Os entrevistados afirmaram também que, em 91% dos 
casos, a TV por Assinatura é atrativa porque tem mais 

opções de programação; porque com a TV por Assina-
tura “conheci culturas de países diferentes sem sair de 
casa” (84%); e “com a TV por Assinatura sinto que sou/
minha família é mais informado/a sobre notícias de Bra-
sil e do mundo” (70%).

Nesse âmbito, a pesquisa inquiriu as pessoas perguntan-
do de que maneira a TV paga influencia na sua vida. Para 
79%, este veículo oferece opções culturais para sua famí-
lia; para 52%, os canais pagos ajudam na educação; 47% 
disseram ter adquirido hábitos mais saudáveis acompa-
nhando programas da TV paga, enquanto 64% dizem ter 
aprendido a elaborar novas opções alimentares.

Oscar Simões afirmou 
à Revista da SET 
que a ABTA continua 
solicitando 
aos governantes 
a isonomia impositiva. 
“Ou pagamos todos 
ou não aceitamos. 
Queremos que se 
regulamente para todos, 
seja TV por Assinatura 
ou serviços de OTT” 
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H
á anos temos ouvido da indústria de teleco-
municações que as operadoras de serviços 
móveis precisam de mais e mais espectro. 
Agora, o FCC (Federal Communications Com-

mission) vai verificar a real necessidade de uma forma 
objetiva e mercadológica, pela lei da oferta e da pro-
cura, o que é bem característico da economia liberal 
americana. O processo será composto por dois leilões, 
um reverso e um direto. No primeiro, o leilão reverso, 
as emissoras oferecerão seus canais ao mercado e o 
FCC ofertará valores decrescentes pela saída total ou 
parcial do espectro, até atingir a meta de liberação de 
espectro. No segundo, o leilão direto, as operadoras 
de telefonia ofertarão valores crescentes para ser cria-
da uma nova faixa de serviços móveis dentro da banda 

de UHF, até que sejam atingidas as condições mínimas 
para o encerramento do leilão.
A nova faixa será composta de 2 a 10 blocos múlti-

plos de 5 + 5 MHz, que podem ser alocados de for-
ma diferenciada nas 416 áreas em que foi dividido o 
território dos Estados Unidos. Como uma área pode 
ter parte da faixa atribuída ao serviço de radiodifusão 
enquanto uma área vizinha pode ter a mesma subfaixa 
atribuída à telefonia móvel, em algumas áreas alguns 
blocos do serviço de telefonia móvel podem ter sua 
área de serviço reduzida em função da interferência 
de canais de TV, embora tenha sido adotado um du-
plex invertido (downlink na faixa baixa e uplink na 
faixa alta) para minimizar problemas de interferência. 
Dessa forma, os blocos podem ser classificados em 

por Francisco Peres e Luiz Brito

O ano de 2016 será histórico para a política regulatória do espectro. 
Nos Estados Unidos, foi iniciado um processo de leilões reversos 
e diretos, na faixa de UHF, parte do que ainda estava destinado 
para a radiodifusão. A NAB de 2016 aconteceu no meio 
deste processo e muito se discutiu sobre o valor do espectro, 
o montante que será leiloado e como as emissoras farão mais 
um remanejamento de canais, podendo até haver multiplexação 
da programação de várias emissoras em um mesmo canal 
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Leilões reversos e diretos 
da faixa de radiodifusão 
nos Estados Unidos
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duas categorias: sem restrição (maior valor, aqueles 
cuja operação da telefonia móvel é viável em pelo me-
nos 85% da área designada) e com restrição (menor 
valor, podendo sofrer interferência de canais de TV de 
áreas vizinhas afetando até 50% da área designada). 
Na estimativa inicial do FCC, na maior parte das áreas 
serão disponibilizados os 10 blocos, porém ocorrerão 
alguns blocos com restrição, sobretudo ao longo da 
fronteira com o México.
O processo é sequencial e acontece em várias fases 

de leilões reversos e diretos. Tudo começa com a de-
finição do montante de espectro a ser liberado. O FCC 
estabeleceu alguns montantes padrão, que podem va-
riar entre 42 e 126 MHz. A definição exata deste valor 
depende do quanto às emissoras estão dispostas a 
aceitar pelo seu espectro e pode mudar à medida que 
os leilões forem evoluindo. 
Na primeira fase, o FCC recebe manifestações das 

emissoras que desejam entregar seus canais e estabe-
lece o montante máximo de liberação da faixa, de 126 
MHz. A partir daí, os processos de leilão reverso e di-
reto acontecem até que a oferta de espectro seja igual 
à procura para os 126 MHz e até que algumas regras 
também sejam satisfeitas. Estas regras envolvem a re-
ceita mínima por população por MHz a ser liberado e os 
custos mínimos para a execução do leilão e para o re-
manejamento dos canais ao final do processo. Caso tais 
regras não sejam satisfeitas, um novo estágio do leilão 
é criado, agora com menos espectro a ser liberado.
Neste processo, se, por exemplo, forem ofertados 

pelas emissoras mais canais que o máximo a ser libe-
rado, o valor dos canais vai abaixando até que o mon-
tante da primeira fase chegue aos 126 MHz. Se para 
este montante a receita do leilão direto não cobrir os 
custos do reverso, dos remanejamentos e do mínimo 
esperado por população por MHz, o montante de es-
pectro a ser liberado é reduzido para 114 MHz. Novos 
leilões reverso e direto são realizados e novamente 
a receita obtida e os custos envolvidos precisam ser 
contabilizados para verificar se o leilão pode ser en-
cerrado ou se o montante a ser liberado precisa ser 

reduzido mais uma vez, agora para 108 MHz. Esse pro-
cesso ocorre sucessivamente até que todas as regras 
e custos sejam satisfeitos. 
No leilão reverso, a emissora pode escolher sair to-

talmente do espectro, ir para as faixas de VHF alto 
ou baixo ou até compartilhar um canal com outras 
emissoras. O valor a ser recebido no leilão varia con-
forme a escolha da emissora, como está ilustrado na  
Figura 2. Apenas estações primárias são elegíveis a 
participar do leilão. Estações em caráter secundário 
não poderão participar. 

Remanejamento dos canais
Quando o leilão chegar ao fim, será iniciado um pro-

cesso de remanejamento compulsório de canais se-
melhante ao que temos hoje para o desligamento da 
TV analógica no Brasil. Neste processo, as estações 
terão até 39 meses para migrar para suas novas situ-
ações e algumas delas terão direito ao ressarcimento 
para suas novas instalações. O montante alocado para 
o remanejamento será de US$ 1.75 bilhões de dóla-
res. Terão direito ao remanejamento as estações que 
decidiram não participar do leilão, mas que precisem 
ser remanejados e que sejam estações primárias. Esta-
ções que participaram do leilão, mas que continuarem 
transmitindo porque foram para a faixa de VHF ou por-
que optaram por fazer multiprogramação, terão que 
arcar com seus próprios custos de remanejamentos. 
Recentemente, o deputado americano Frank Pallone 

propôs uma “Lei de Proteção ao Telespectador” (Viewer 
Protection Act) que utilizaria recursos do tesouro ameri-
cano para financiar uma campanha de comunicação infor-
mando à população sobre os remanejamentos e a neces-
sidade de ressintonia (US$ 90 milhões) e para a criação 
de um fundo de US$ 1 bilhão para complementar o fun-
do reservado pelo FCC para custear os remanejamentos 
em caso de necessidade, para garantir que os telespec-
tadores não fiquem sem algum sinal de TV devido a uma 
eventual falta de recursos para os remanejamentos.
Se o montante de 126 MHz for efetivamente liberado, 

estima-se que mais de quatrocentas estações serão 
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Figura 1 – Opções de montante de espectro a ser liberado no leilão
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eliminadas do espectro e cerca de mil serão direta-
mente impactadas no remanejamento. Neste processo, 
questões semelhantes às brasileiras estão sendo dis-
cutidas nos Estados Unidos, como o reforço das torres, 
a ressintonia ou a troca dos equipamentos e a neces-
sidade de sistemas temporários de antenas, linhas e 
transmissores para operação sem interrupções durante 
o processo de transição do canal antigo para o novo.
Não há garantia de que vai sobrar espectro suficiente 

para as estações secundárias (mais de 8000 digitais 
e quase 2000 analógicas), embora algumas medidas 
tenham sido adotadas para tentar preservá-las:
• data de switch-over das secundárias foi prorrogado 

para 51 meses após o final do leilão, para evitar inves-
timentos desnecessários;
• secundárias têm prioridade para ocupar os canais 

que sobrarem (antes de possíveis novos entrantes);
• FCC vai oferecer a assistência de um software para 

identificar canais vagos para estações secundárias;
• secundárias podem compartilhar um mesmo canal 

(multiprogramação);
• secundárias podem operar na faixa do que for re-

destinada no leilão até 120 dias antes do início da 
operação 4G/LTE.

Próximos passos
Existe muita dúvida do quanto efetivamente o leilão 

desta faixa vai arrecadar. Apesar de se esperar uma 
arrecadação da ordem de dezenas de bilhões de dó-
lares, a faixa de 600 MHz possui as desvantagens de 
não ter a mesma capacidade de tráfego de dados das 
faixas mais altas e de ainda não ser harmonizada no 
resto do mundo. Leilões recentes de espectro na Eu-
ropa revelaram que “sobras” da faixa de 1,8 GHz, por 
exemplo, atualmente a mais usada para 4G, rende-
ram muito mais que a venda da faixa de 700 MHz.  
Os próximos meses serão de grandes movimentos nos 
Estados Unidos, e farão parte de um processo histórico 
para o uso do espectro no século XXI. n
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eliminadas do espectro e cerca de mil serão direta-
mente impactadas no remanejamento. Neste processo, 
questões semelhantes às brasileiras estão sendo dis-
cutidas nos Estados Unidos, como o reforço das torres, 
a ressintonia ou a troca dos equipamentos e a neces-
sidade de sistemas temporários de antenas, linhas e 
transmissores para operação sem interrupções durante 
o processo de transição do canal antigo para o novo.
Não há garantia de que vai sobrar espectro suficiente 

para as estações secundárias (mais de 8000 digitais 
e quase 2000 analógicas), embora algumas medidas 
tenham sido adotadas para tentar preservá-las:
• data de switch-over das secundárias foi prorrogado 

para 51 meses após o final do leilão, para evitar inves-
timentos desnecessários;
• secundárias têm prioridade para ocupar os canais 

que sobrarem (antes de possíveis novos entrantes);
• FCC vai oferecer a assistência de um software para 

identificar canais vagos para estações secundárias;
• secundárias podem compartilhar um mesmo canal 

(multiprogramação);
• secundárias podem operar na faixa do que for re-

destinada no leilão até 120 dias antes do início da 
operação 4G/LTE.

Próximos passos
Existe muita dúvida do quanto efetivamente o leilão 

desta faixa vai arrecadar. Apesar de se esperar uma 
arrecadação da ordem de dezenas de bilhões de dó-
lares, a faixa de 600 MHz possui as desvantagens de 
não ter a mesma capacidade de tráfego de dados das 
faixas mais altas e de ainda não ser harmonizada no 
resto do mundo. Leilões recentes de espectro na Eu-
ropa revelaram que “sobras” da faixa de 1,8 GHz, por 
exemplo, atualmente a mais usada para 4G, rende-
ram muito mais que a venda da faixa de 700 MHz.  
Os próximos meses serão de grandes movimentos nos 
Estados Unidos, e farão parte de um processo histórico 
para o uso do espectro no século XXI. n

Francisco de Assis Campos Peres é 
graduado em Engenharia de Tele-
comunicações pela Universidade 
Federal Fluminense e Mestrado em 
Eletromagnetismo aplicado pela 
PUC-Rio. Está na TV Globo desde 
2003, e atualmente é gerente do 

departamento de projetos, instalações e regularização 
e responsável pela expansão da cobertura digital nas 5 
emissoras da TV Globo, membro do Grupo Técnico de 
Remanejamento (GT-Rm) do Grupo de Implantação do 
Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais 
de TV e RTV (GIRED) e membro do comitê da Diretoria 
de Tecnologia da Sociedade Brasileira de Engenharia 
de Televisão (SET). 
Contato: francisco.peres@tvglobo.com.br

Luiz Fausto de Souza Brito é espe-
cialista em Estratégia e Regulatório 
- Rede Globo. Possui Mestrado Pro-
fissional em Computação Aplicada 
pela UECE (2015), MBA Executivo 
em Tecnologia da Informação pela 
UFRJ (2011), curso de extensão em 

Redes e Vídeo sobre IP pela UFRJ (2009) e gradua-
ção em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica 
pela UFRJ/USU (2005). Atualmente é Especialista em 
Estratégia e Regulatório da Rede Globo, membro da 
Delegação do Brasil no ITU-R (SG 6) e na CITEL (CCP.
II), membro do Grupo Técnico de Recepção (GT-Rx) do 
Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição 
e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), mem-
bro do comitê da Diretoria de Tecnologia da Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão (SET), membro 
do Módulo Técnico do Fórum SBTVD e membro do 
Grupo de Trabalho de Harmonização do Fórum ISDB-T 
Internacional. Contato: luiz.fausto@tvglobo.com.br

Figura 2: 
Evolução 
do valor 
do espectro  
pela opção 
da emissora

©
 Fo

nt
e: 

Au
to

r

ISDBWatch



NAB 2015      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”NAB 2016      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

50   REVISTA DA SET  |  Abril 201550   REVISTA DA SET  |  Julho 2016

N
os últimos anos, com a chegada massiva 
de equipamentos 4k/UHD, observamos uma 
busca pelas soluções de conectividade para 
estes novos equipamentos (publiquei o arti-

go: Novas Resoluções e os Desafios em Conectivida-
de - Revista SET-142/2014). 
Várias expectativas se tornaram realidade e alavan-

caram os novos sistemas baseados em IP.  No entan-
to, é necessário um ecossistema onde todos estejam 
alinhados, com uma abordagem comum para usar a 
tecnologia IP, ou não haverá vencedores.
Os clientes não vão migrar facilmente para o IP se 

tiverem de escolher entre sistemas que usem padrões 
que sejam proprietários.

A força do SDI
A interface serial digital (SDI) tem sido usada lar-

gamente e suportou, com sucesso, os padrões SD e 
HD. Muitos acreditam que o SDI  ainda tem espaço 
no ambiente 4k e UHD. Sendo uma tecnologia mais 
antiga e madura, tem a vantagem da simplicidade, 
robustez, facilidade de uso, incluindo teste e depura-
ção de erros. Embora seja limitado a carregar apenas 
o vídeo serial digital, com áudio embarcado.

Recentemente foram desenvolvidas conexões qua-
d-SDI/3G, single-SDI/6G/12G e 24G (esta última ain-
da no forno). Em outubro, na conferência anual da  
SMPTE, já se podia encontrar demonstrações do  
SDI-12G, com chipsets da Semtech (Gennum) e  
Macom, para SMPTE ST 2082. O SDI-12G utiliza cabo 
coaxial regular de 75 ohms (e.g., Belden 1694), para a 
distância usual de 100 metros. Mais ainda, o ST 2082 
é flexível, e suporta qualquer sinal da hierarquia SDI, 
incluindo 270 Mbps, 1.5, 6 e 12 Gbps. Ou seja, até UHD a  
60 fps. 

por José Antônio S. Garcia

Transição de infraestrutura 
de estúdios de SDI para IP

Este ano, a NAB marcou um momento  
em que entidades da indústria 
de mídia, incluindo fabricantes, 
grandes redes nacionais, grupos 
de estações locais e canais a cabo, 
abraçaram a missão da transição 
do SDI para o IP. Esta transição não 
vai acontecer da noite para o dia, 
mas como deixaram claro executivos 
de broadcast nos debates durante 
a NAB, a mudança para o IP 
vai exercer um impacto profundo 
na forma como conduzem 
seus negócios.
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4-Sinais Múltiplos
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6-Non Real-Time/Jitter Reorder
7-Latência Variável
8-Packet loss/Retransmissão/FEC
9-Any-to-Any
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Existe um forte desejo de se agarrar às capacida-
des do SDI enquanto movemos para o IP. Resultando 
em requerimentos e expectativas para que o sistema 
IP se comporte como o SDI em vários cenários. As 
características determinísticas e de latência fixa são 
as principais e não são inerentes às redes IP. Es-
tas características permitem a precisão de frame e a 
sincronia, requerimentos operacionais que ajudaram 
a tornar o SDI tão popular. Características particu-
larmente importantes em ambientes de produção de 
estúdio e ‘ao vivo’, onde muitos sinais são mixados 
e comutados, com um único sinal sendo fornecido ao 
produto final.

SDI – “Plug and Play”
Estamos confortáveis com a precisão de frame e 

com a interoperabilidade universal do SDI. Não te-
mos dúvidas quando conectamos equipamentos de 
vários fornecedores para trabalharem juntos. Intui-
tivamente sabemos que será uma questão de “Plug 
and Play”. Replicar este comportamento ao IP, em um 
nível aceitável, é um desfio a ser superado.
Por isto, ainda estão sendo consideradas as varian-

tes SDI-6G/12G/24G.  No entanto, as expectativas para 
as novas arquiteturas, vão além destas características 
de um SDI de alto desempenho.

IP Em ambiente de produção
O escopo para o IP é maior que para o SDI. Embo-

ra o SDI ofereça desempenho determinístico e baixa 
latência, a sua usabilidade é limitada. Não somente 
a conectividade de mídia é limitada, mas também a 
sua habilidade em abordar a explosão de multiplata-
formas que sugiram após seu desenvolvimento.
Com o IP há uma promessa de maior flexibilidade 

e de viabilidade em longo prazo. O mercado de co-
nectividade SDI é apenas uma fração do mercado de 
TI. Mesmo que o custo inicial do IP não seja menor, 
compensa pelo futuro ganho de escala e pela flexi-
bilidade para futuros avanços tecnológicos (com for-
mato agnóstico para suportar novos formatos), ma-
nutenção e monitoração remota, ou outros serviços 
adicionados na rede.
Há uma crença que o uso do IP permitirá o uso 

de equipamentos de rede COTS (Comercial-Off-The
-Shelf), assim como computadores COTS. Na realida-
de isto não é o caso em todas as aplicações. Switches 
de rede não estão prontos para substituir roteadores 
SDI, com equipamentos de TI equivalentes.  E pre-
cisamos de tecnologia de comutação com a mesma 
precisão temporal necessária para as aplicações de 
vídeo.  Felizmente, é uma questão de tempo antes 
que o desempenho melhore e o custo por porta atinja 
e bata ao do router SDI equivalente. Enquanto isso, 

comutação com custo-efetivo em equipamentos de 
rede COTS é uma proposição impossível.
O transporte de mídia em tempo real é um desafio 

para as redes de dados existentes. A Ethernet tem 
se desenvolvido rapidamente. Agora não precisamos 
mais de fibra ótica para suportar 10 Gigabit ethernet. 
Cabos e conectores categoria sete (7) resolvem isto. 
Porém maiores velocidades de rede são necessárias, 
por ex., UHD sem compressão, não roda em 10 Giga-
bit Ethernet. A economia de escala, a flexibilidade e 
os benefícios de suporte estão conduzindo a indús-
tria a superar todas as limitações para o transporte 
do vídeo em tempo real. Redes Ethernet de alto de-
sempenho como 40G e 100G, permitirão o transpor-
te de 4k/UHD, sem compressão. Novamente, é uma 
questão de tempo antes que o IP vença o SDI. 
Ainda maior é o desafio dentro do estúdio, especi-

ficamente na produção e edição, onde as necessida-
des de sincronia dos sinais são incompatíveis com as 
características IP.

Normas e Referências
O SMPTE tem estado na vanguarda da padronização 

do transporte de vídeo em IP. O padrão SMPTE 2022 
atualmente aborda não só transporte do vídeo sem 
compressão, mas também suporta o vídeo comprimi-
do. Para superar as limitações do IP, o SMPTE 2022 
especifica também regimes adequados de FEC e de 
proteção para a comutação.

 

IP – “Plug and Play”
O aspecto de maior discussão e debate para a tran-

sição para o IP é a interoperabilidade. Claramente é 
desejada a mesma natureza ‘plug and play’ encon-
trada no SDI, para tornar a tecnologia fácil de usar. 
Nesta direção, está um conjunto de padrões SMPTE, 
VSF, EBU e outras entidades tais como AIMS, ASPEN e 
NMI. O problema é que não existe uma solução única 
a ser adotada pelo usuário final, que garanta que sua 
escolha será universalmente adotada. 

Referências SMPTE

SMPTE Propósito Notas

2022-1     
2007

FEC para transporte em tempo 
real de vídeo e áudio sobre IP

FEC linha/coluna

2022-2     
2007

Transporte unidirecional de TS 
MPEG-2 CBR sobre IP

RTP & UDP

2022-3-4 
2011

Transporte unidirecional  
de VBR / non-piecewise

2022-5     
2013

FEC para transporte de mídia  
de alta taxa de bits sobre IP

FEC linha/coluna 

2022-6     
2012

Transporte de mídia de alta 
taxa de bits sobre IP (HBRMT)

Sem compressão

2022-7     
2013

Proteção de comutação  
seamless do IP 2022

2 streams over
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A norma SMPTE 2022-6 é a mais referenciada para 
o transporte de vídeo, sem compressão, sobre IP.  
A SMPTE-2022-6 pode ser boa para algumas aplica-
ções. Mas assume que o fluxo de trabalho possa ser 
realizado com todos os fluxos de essência de vídeo, 
áudio e data, encapsulados. Isto funciona em insta-
lações de playout simples, onde tipicamente temos 
vídeo servidores e soluções tipo CIAB (channel-in-a
-box). Mas sistemas de produção e “vivo’ necessitam 
mais que isto. Quando precisamos mixar vídeo, áudio 
e data, entramos em uma área nebulosa, onde a  in-
teroperabilidade não está garantida entre os forne-
cedores.
O SMPTE 2022-6 padroniza um mecanismo para levar 

a mídia baseada em SDI para um ambiente IP, este 
formato de pacotes não é ideal para os propósitos de 
produção. Além disso, um fluxo de sinal originado do 
SDI, com vídeo, áudio e metadados, desperdiça banda 
em um ambiente de produção.

Nestes ambientes, é preferível ter os streams de es-
sências individuais, que permite que a banda da rede 
seja conservada com o roteamento dos pacotes de es-
sência específicos, separadamente, para os processos 
de produção de áudio ou de vídeo.  Consequentemen-
te, a abordagem com pacotes baseado nas essências, 
como ASPEN, tem se desenvolvido, com vídeo, áudio 
e metadados sendo roteados e processados individu-
almente. Isto fornece um melhor casamento com os 
propósitos de produção, enquanto a abordagem SMP-

TE 2022 é mais adequada para a distribuição e contri-
buição de sinais, antes e depois da produção.

As opiniões na indústria estão divididas, sobre se 
a abordagem baseada em essência é apropriada. Fa-
zer um mapeamento do SDI, que foi desenvolvido 
especificamente para sinais de vídeo em tempo real, 
certamente tem vantagens de interoperabilidade, mas 
não é uma forma otimizada de trafegar vídeo em um 
ambiente IP. A encapsulação direta do SDI resulta em 
desperdício de banda de até 30%. Isto se deve à in-
clusão dos intervalos de apagamento vertical e hori-
zontal, que frequentemente são usados para entrega 
de dados no SDI.

Há uma demanda para avançar um estágio a mais 
na padronização de vídeo sobre IP, sem encapsula-
ção.  Uma recomendação VSF TR-03 está ganhando 
força para o transporte sobre IP do fluxo elementar 
de vídeo sem compressão. A recomendação VSF TR-
04 trata de fluxos elementares da TR-03 dentro do 
fluxo de mídia da SMPTE 2022-6. Estas duas reco-
mendações oferecem uma abordagem que abrange 
as necessidades de contribuição, produção e trans-
missão. 
As duas recomendações do Fórum VSF são centrais 

para a entidade recém-formada na indústria, a Alian-
ça Para Soluções de Mídia IP (A.I.M.S.). O objetivo 
principal da AIMS é evitar a fragmentação da indús-
tria, durante a transição para IP, através da adoção 
das recomendações VSF juntamente com os padrões 
propostos pela SMPTE e EBU.

Alianças: AIMS e ASPEN
As alianças estão surgindo para o transporte de ví-

deo IP. No final de 2015, havia divulgação de duas 

SMPTE 2022-6 Packet Format

ASPEN Packet Format

SMPTE 2022-6 Packet Format

Entidade Normas aplicadas

Sony-NMI SMPTE 2022-6

AIMS SMPTE 2022-6/ VSF’s TR3 e TR4 /AES67/IEEE1558

ASPEN ISO/IEC 13818-2 (mpeg-2 TS) / SMPTE 2022-2 (TS to IP)

IP Produção ao ‘vivo’



NAB 2015      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”NAB 2016      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

52   REVISTA DA SET  |  Abril 201552   REVISTA DA SET  |  Julho 2016

A norma SMPTE 2022-6 é a mais referenciada para 
o transporte de vídeo, sem compressão, sobre IP.  
A SMPTE-2022-6 pode ser boa para algumas aplica-
ções. Mas assume que o fluxo de trabalho possa ser 
realizado com todos os fluxos de essência de vídeo, 
áudio e data, encapsulados. Isto funciona em insta-
lações de playout simples, onde tipicamente temos 
vídeo servidores e soluções tipo CIAB (channel-in-a
-box). Mas sistemas de produção e “vivo’ necessitam 
mais que isto. Quando precisamos mixar vídeo, áudio 
e data, entramos em uma área nebulosa, onde a  in-
teroperabilidade não está garantida entre os forne-
cedores.
O SMPTE 2022-6 padroniza um mecanismo para levar 

a mídia baseada em SDI para um ambiente IP, este 
formato de pacotes não é ideal para os propósitos de 
produção. Além disso, um fluxo de sinal originado do 
SDI, com vídeo, áudio e metadados, desperdiça banda 
em um ambiente de produção.

Nestes ambientes, é preferível ter os streams de es-
sências individuais, que permite que a banda da rede 
seja conservada com o roteamento dos pacotes de es-
sência específicos, separadamente, para os processos 
de produção de áudio ou de vídeo.  Consequentemen-
te, a abordagem com pacotes baseado nas essências, 
como ASPEN, tem se desenvolvido, com vídeo, áudio 
e metadados sendo roteados e processados individu-
almente. Isto fornece um melhor casamento com os 
propósitos de produção, enquanto a abordagem SMP-

TE 2022 é mais adequada para a distribuição e contri-
buição de sinais, antes e depois da produção.

As opiniões na indústria estão divididas, sobre se 
a abordagem baseada em essência é apropriada. Fa-
zer um mapeamento do SDI, que foi desenvolvido 
especificamente para sinais de vídeo em tempo real, 
certamente tem vantagens de interoperabilidade, mas 
não é uma forma otimizada de trafegar vídeo em um 
ambiente IP. A encapsulação direta do SDI resulta em 
desperdício de banda de até 30%. Isto se deve à in-
clusão dos intervalos de apagamento vertical e hori-
zontal, que frequentemente são usados para entrega 
de dados no SDI.

Há uma demanda para avançar um estágio a mais 
na padronização de vídeo sobre IP, sem encapsula-
ção.  Uma recomendação VSF TR-03 está ganhando 
força para o transporte sobre IP do fluxo elementar 
de vídeo sem compressão. A recomendação VSF TR-
04 trata de fluxos elementares da TR-03 dentro do 
fluxo de mídia da SMPTE 2022-6. Estas duas reco-
mendações oferecem uma abordagem que abrange 
as necessidades de contribuição, produção e trans-
missão. 
As duas recomendações do Fórum VSF são centrais 

para a entidade recém-formada na indústria, a Alian-
ça Para Soluções de Mídia IP (A.I.M.S.). O objetivo 
principal da AIMS é evitar a fragmentação da indús-
tria, durante a transição para IP, através da adoção 
das recomendações VSF juntamente com os padrões 
propostos pela SMPTE e EBU.

Alianças: AIMS e ASPEN
As alianças estão surgindo para o transporte de ví-

deo IP. No final de 2015, havia divulgação de duas 

SMPTE 2022-6 Packet Format

ASPEN Packet Format

SMPTE 2022-6 Packet Format

Entidade Normas aplicadas

Sony-NMI SMPTE 2022-6

AIMS SMPTE 2022-6/ VSF’s TR3 e TR4 /AES67/IEEE1558

ASPEN ISO/IEC 13818-2 (mpeg-2 TS) / SMPTE 2022-2 (TS to IP)

IP Produção ao ‘vivo’
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organizações promotoras de vídeo sobre IP. Uma é 
chamada AIMS (Alliance for IP Media Solutions), e 
a outra é chamada ASPEN (Adaptive Sample Picture 
Encapsulation). 
AIMS é suportada pela Grass Valley (Belden), Ima-

gine Communications, Cisco, Arista Networks, Snell 
Avançada Media, EVS, Sony, broadcasters, entre ou-
tros.  ASPEN é liderada por Evertz com o apoio do For
-A, Ross, Abekas, AJA sistemas de vídeo, ChryonHego, 
Hitachi, Tektronix, Vizrt, entre outros.
Embora ambas as organizações apoiem a ideia de 

que o futuro do transporte de vídeo irá utilizar proto-
colos IP para a produção e entrega, elas diferem nas 
normas adotadas e na forma como gerir o importante 
requisito de sincronia de vídeo. 

Sincronia
AIMS baseia-se SMPTE 2022 (VSF) como um método 

padrão para a distribuição de pacotes IP para vídeo ao 
vivo. A sincronia de sinais é derivada do IEEE 1588 Pre-
cision Time Protocol, para gerar RTP com timestamps 
RTMP. Enquanto SMPTE 2022-6 especifica o empaco-
tamento de todo o sinal SDI em pacotes, há esforços 
em curso no SMPTE para padronizar o empacotamento 
individual de vídeo, áudio e dados associados (VSF 
padronizou esta abordagem em TR-04).
ASPEN baseia-se em um método proprietário de-

senvolvido pela Evertz, com base em MPEG-2 Trans-
port Systems sobre IP. Atualmente documentado atra-
vés do RDD 37, bem como SMPTE ST 302 e 2038.  
O sistema MPEG-2 (ISO 13818-1) sincroniza os fluxos 
de vídeo e áudio através de um relógio de sistema 
(27 MHz), utilizando um contador de 90 kHz como 
parte de um cabeçalho de adaptação.

Precisão de ‘Frame’
É fundamental para a produção de vídeo o processo 

de comutação com precisão de frame. O chaveamen-
to preciso entre fontes de vídeo requer uma precisão 
temporal que vai além da que é possível em equipa-
mento COTS.  Há uma grande diferença na capacida-
de de um roteador SDI, que faz uma comutação com 
precisão de 10μs, versus uma infraestrutura baseada 
em COTS, que alcança uma precisão de comutação 
de 1 ms à 10 ms.  A precisão de comutação do SDI é 
bem definida pela SMPTE 168. Replicar esta precisão 
em um ambiente IP, é certamente algo desafiador.  
O desempenho de um switch IP não se aproxima do 
desempenho de um roteador SDI. 
Vários métodos de comutação foram demonstrados 

como prova de conceito (PoC) na NAB do ano passa-
do. O SMPTE está estudando ativamente os méritos 
de cada abordagem (Flow Management in Professio-
nal Media Group).

Os métodos de comutação utilizam o PTP (Precision 
Time Protocol), um protocolo IEEE para pacotes IP. 
SMPTE definiu um padrão Epoch e Profile para ser 
usado em conjunto com o PTP. Esta combinação, jun-
to ao RTP (Real Time Protocol), fornece os mecanis-
mos necessários à infraestrutura IP, para processar o 
vídeo sincronizadamente.

Compressão
Os padrões propostos tendem a incluir a compres-

são mezanino para reduzir a largura de banda in-
terna. AIMS deve usar TICO (ainda não confirmado), 
um método baseado em compressão wavelet intra-
quadro, 4:1 (em processo de padronização SMPTE). 
ASPEN deve usar JPEG 2000 (ainda não confirmado), 
um padrão ISO (15444-1). JPEG 2000 tem uma gama 
de taxas de compressão “matematicamente sem per-
das” 2: 1, a uma compressão “sem perda visual” mais 
agressivo de 4: 1 ou maior. A Sony também desen-
volveu uma compressão leve para o seu padrão NMI.

Soluções virtualizadas IP
A virtualização tem sido aplicada a vários processos 

dentro de um fluxo de trabalho de broadcast. Embora 
ainda com muita dependência do SDI. 

Os benefícios da virtualização podem ser aplicados 
ao longo do fluxo de trabalho. O processamento de 
vídeo é um processo intensivo que frequentemente 
opera nos limites dos atuais servidores COTS. Isto 
resultou numa fase de transição, em um ambiente 
virtualizado, para as aplicações de maior demanda 
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organizações promotoras de vídeo sobre IP. Uma é 
chamada AIMS (Alliance for IP Media Solutions), e 
a outra é chamada ASPEN (Adaptive Sample Picture 
Encapsulation). 
AIMS é suportada pela Grass Valley (Belden), Ima-

gine Communications, Cisco, Arista Networks, Snell 
Avançada Media, EVS, Sony, broadcasters, entre ou-
tros.  ASPEN é liderada por Evertz com o apoio do For
-A, Ross, Abekas, AJA sistemas de vídeo, ChryonHego, 
Hitachi, Tektronix, Vizrt, entre outros.
Embora ambas as organizações apoiem a ideia de 

que o futuro do transporte de vídeo irá utilizar proto-
colos IP para a produção e entrega, elas diferem nas 
normas adotadas e na forma como gerir o importante 
requisito de sincronia de vídeo. 

Sincronia
AIMS baseia-se SMPTE 2022 (VSF) como um método 

padrão para a distribuição de pacotes IP para vídeo ao 
vivo. A sincronia de sinais é derivada do IEEE 1588 Pre-
cision Time Protocol, para gerar RTP com timestamps 
RTMP. Enquanto SMPTE 2022-6 especifica o empaco-
tamento de todo o sinal SDI em pacotes, há esforços 
em curso no SMPTE para padronizar o empacotamento 
individual de vídeo, áudio e dados associados (VSF 
padronizou esta abordagem em TR-04).
ASPEN baseia-se em um método proprietário de-

senvolvido pela Evertz, com base em MPEG-2 Trans-
port Systems sobre IP. Atualmente documentado atra-
vés do RDD 37, bem como SMPTE ST 302 e 2038.  
O sistema MPEG-2 (ISO 13818-1) sincroniza os fluxos 
de vídeo e áudio através de um relógio de sistema 
(27 MHz), utilizando um contador de 90 kHz como 
parte de um cabeçalho de adaptação.

Precisão de ‘Frame’
É fundamental para a produção de vídeo o processo 

de comutação com precisão de frame. O chaveamen-
to preciso entre fontes de vídeo requer uma precisão 
temporal que vai além da que é possível em equipa-
mento COTS.  Há uma grande diferença na capacida-
de de um roteador SDI, que faz uma comutação com 
precisão de 10μs, versus uma infraestrutura baseada 
em COTS, que alcança uma precisão de comutação 
de 1 ms à 10 ms.  A precisão de comutação do SDI é 
bem definida pela SMPTE 168. Replicar esta precisão 
em um ambiente IP, é certamente algo desafiador.  
O desempenho de um switch IP não se aproxima do 
desempenho de um roteador SDI. 
Vários métodos de comutação foram demonstrados 

como prova de conceito (PoC) na NAB do ano passa-
do. O SMPTE está estudando ativamente os méritos 
de cada abordagem (Flow Management in Professio-
nal Media Group).

Os métodos de comutação utilizam o PTP (Precision 
Time Protocol), um protocolo IEEE para pacotes IP. 
SMPTE definiu um padrão Epoch e Profile para ser 
usado em conjunto com o PTP. Esta combinação, jun-
to ao RTP (Real Time Protocol), fornece os mecanis-
mos necessários à infraestrutura IP, para processar o 
vídeo sincronizadamente.

Compressão
Os padrões propostos tendem a incluir a compres-

são mezanino para reduzir a largura de banda in-
terna. AIMS deve usar TICO (ainda não confirmado), 
um método baseado em compressão wavelet intra-
quadro, 4:1 (em processo de padronização SMPTE). 
ASPEN deve usar JPEG 2000 (ainda não confirmado), 
um padrão ISO (15444-1). JPEG 2000 tem uma gama 
de taxas de compressão “matematicamente sem per-
das” 2: 1, a uma compressão “sem perda visual” mais 
agressivo de 4: 1 ou maior. A Sony também desen-
volveu uma compressão leve para o seu padrão NMI.

Soluções virtualizadas IP
A virtualização tem sido aplicada a vários processos 

dentro de um fluxo de trabalho de broadcast. Embora 
ainda com muita dependência do SDI. 

Os benefícios da virtualização podem ser aplicados 
ao longo do fluxo de trabalho. O processamento de 
vídeo é um processo intensivo que frequentemente 
opera nos limites dos atuais servidores COTS. Isto 
resultou numa fase de transição, em um ambiente 
virtualizado, para as aplicações de maior demanda 

Julho 2016  |  REVISTA DA SET   55

tais como playout, gráficos e transcodificação. Esta 
fase intermediária resultou em produtos de broadcast 
baseados em produtos COTS. 

Integração de funções
O CIAB (Channel-in-a-box) tem sido largamente ado-

tado para operações de playout. Tem possibilitado 
a redução de hardware e de custos de entrega. Tem 
também alterado alguns aspectos de operação e sim-
plificado fluxos de trabalho complexos. A tecnologia, 
que antes mirava em baixo custo, tem sido usada em 
vários aspectos do playout.  A integração de funções 
tem diminuído custos e permitiu substituir senão to-
dos, mas a maioria das cadeias de exibição comple-
xas, que antes exigiam muitas funções individuais e 
dispositivos especializados de I/O.
Por natureza, o CIAB é um produto orientado à IP, 

com um computador que tem uma GPU-Card e uma 
interface SDI adicionada para trabalhar na maioria 
das aplicações. Já é bem adequado para uma infraes-
trutura totalmente IP.
Uma gama crescente de ofertas está se tornando 

disponível com IP I/O. Estamos também começando 
a ver mais sistemas que não precisam mais de pro-
cessamento gráfico GPU, o que torna mais prática a 
solução virtualizada e de nuvem. O que está faltando 
atualmente são opções que ofereçam arquiteturas es-
pecíficas de nuvem, juntamente com o elevado nível 
de funcionalidade que está associado com servidores 
convencionais e ofertas CIAB.

Infraestrutura de vídeo baseada em serviços
O IaaS (Infrastructure as a Service) está se tornando 

uma realidade. A prestação de serviços por terceiros, 
agora é comum. Como exemplo, serviço baseado em 
nuvem para transcodificação. A interface IP e a virtua-
lização são o pivô desta transição e esta abordagem 
está estabelecida nos cenários de OTT (Over The Top) 
para as aplicações de VOD (Video-On-Demand).

Estes serviços necessitam de um cuidado especial 
do ponto de vista de segurança. Tradicionalmente o 
radiodifusor tem operado de forma isolada onde  
o conteúdo é manipulado em seu domínio fechado.

O conteúdo de mídia agora é movido e consumido 
em um ambiente muito menos regulado, que abre 
novas possibilidades comerciais, desde que tomados 
os cuidados com segurança. Deve estar claro que a 
segurança neste ambiente não se refere apenas a 
proteção à mídia, mas também está relacionada às 
ameaças de hackers, que derrubam ou interrompem 
o serviço.
Outro serviço associado importante é a publicidade 

segmentada, que pode ser integrada facilmente dada 
a escalabilidade e flexibilidade da infraestrutura IP. 

Impactos na operação
O operador humano ainda é o maior influenciador 

do que acontece na produção e no playout. Enquanto 
os canais de playout puros podem ser totalmente 
automatizados, todas as outras áreas possuem algum 
nível de interação humana. A necessidade de contro-
le interativo e com rápido feedback responsivo às 

interações, não acon-
tecem no IP. Estes 
aspectos legados pre-
cisam ser mantidos. 
AIMS, ASPEN e NMI 
estão orientados para 
esta meta de padrões 
interoperáveis que 
forneçam a interativi-
dade e capacidade de 
resposta necessária. 
Apertar um botão e 

imediatamente ver a 
resposta na tela é a 
norma em sistemas 

Serviços OTT
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SDI. Seja isto uma comutação ou roteamento, mixa-
gem de áudio, sobreposição de gráficos ou DVE’s, nós 
esperamos resposta instantânea em um ambiente de 
controle manual. Em uma infraestrutura de estúdio, 
que tem um sistema SMPTE-2022-6 ou um sistema 
derivado AIMS/ASPEN/NMI, podemos esperar a mes-
ma resposta que conhecemos no SDI. Replicar estas 
respostas fora da instalação é improvável, onde os 
tempos de tráfego e latência de sistema de terceiros 
estão em jogo. Enquanto uma nuvem pública pode 
trabalhar em algumas soluções de playout, pode ser 
impraticável para produção ao vivo e sistemas de 
playout altamente interativo, onde o tempo de res-
posta é essencial para uma operação efetiva.

A Transição da TV para IP
Ao que tudo indica a transição IP, para todas as 

operações da câmera até a produção, pós-produção 
e distribuição, é um salto disruptivo para os modelos 
de negócios atuais. É difícil de prever quão rápido os 
sistemas SDI de hoje vão ser transferidos para solu-
ções IP. Contudo, para aqueles que fizerem a transi-
ção para IP, alguns aspectos na forma de trabalhar 
vão mudar. Quando os I/O IP levantarem voo, tam-
bém levantará voo o uso de SDN e NFV, para melhor 
gerenciar os fluxos de trabalho. Padronização aqui, 
com padronização para transporte de vídeo, áudio e 
data, vão criar ecossistemas flexíveis. 
Está claro que haverá maior integração de funções. 

Todos os avanços em CIAB são uma clara indicação 
que isto é possível. Todas estas capacidades, soma-
das às entregas para multiplataformas, codificação 
com bitrate adaptativo, um acoplamento firme com 
o tráfego de playout, os avanços na publicidade di-
recionada para os assinantes e outros esforços ino-
vadores de integração, vão criar sistemas de playout 
altamente eficazes.
Uma possibilidade interessante que advém de um 

sistema implementado puramente por software, parti-
cularmente com abordagem em nuvem usando SaaS, 
é uma volta aos dispositivos de uma só função, desta 
vez como dispositivos de software de uma só função. 
Isto soa não intuitivo na abordagem de integração de 
funções, mas há um benefício para as funções especí-
ficas em um fluxo de trabalho, quebrar o fluxo normal 
para realizar alguma operação específica e novamen-
te retornar ao fluxo para completar o processo. Por 
ex. Incluir alguma necessidade específica de proces-
samento de áudio, ou usar capacidades gráficas de 
alto nível, que não fazem parte de um sistema CIAB 
de determinado fornecedor.
A transição para IP está próxima. Uma infraestrutura 

híbrida SDI-IP provavelmente acontecerá por um lon-
go período. Mas em última análise o IP irá prevalecer.

Considerações finais
Quais são as considerações importantes? Em primei-

ro lugar, SDI ainda é uma abordagem válida, por que 
é padronizada, bem compreendida e é rotineiramente 
utilizada para a produção de vídeo. A segunda con-
sideração é que cada uma das abordagens de vídeo 
sobre IP usa métodos diferentes para encapsular ví-
deo, áudio e dados e para fornecer a sincronização 
adequada. Finalmente, os métodos de vídeo sobre IP 
têm sido demonstrado como viável e tem sido ado-
tado por diversas instalações de produção de vídeo.
Será que essas diferentes abordagens serão inte-

roperáveis? Vamos esperar que sim, e não  apenas 
através do método de força bruta de converter a SDI 
e, em seguida, re-empacotar. Soluções inteligentes 
devem evoluir que possam permitir o intercâmbio en-
tre padrões AIMS, ASPEN e NMI.
Há também a incerteza em relação ao uso de swi-

tches IP “off-the-shelf” comerciais para o transporte 
de sinais de vídeo e áudio ao vivo. Que switchs IP 
vão apoiar qual protocolo? E há outras considerações 
a respeito de distribuição IP de vídeo e áudio, tais 
como os algoritmos de  otimização de roteamento, 
serviços de diretório (o que está em qual pacote) e 
gerenciamento de latência / largura de banda.
Alguns fabricantes fazem parte de mais de uma 

aliança. Estes têm investido, simultaneamente, em 
produtos com as diferentes abordagens e padrões. 
Sensatamente para se manter a par de todas as op-
ções, de modo a estarem em uma boa posição para 
se mover, quando uma determinada tecnologia ou 
padrão ganhar impulso crítico e sobressair entre as 
outras. 
Enquanto um padrão universal não aparece, os for-

necedores oferecerão suas soluções aos clientes que 
não podem aguardar, pois necessitam uma instalação 
IP imediatamente. O risco é de adotar uma aborda-
gem que seja incompatível em futuro próximo. n

José Antônio S. Garcia é membro 
da SET e gerente de Engenharia da 
EBC em São Paulo. 
Contato: engjosegarcia@gmail.com
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E
m todas as edições da NABShow dos quais 
participamos – e não são poucas, já que com-
pletamos 29 deles ao incluirmos esse de 2016 
– sempre nos deparamos com tecnologia pronta 

para ser incorporada ao nosso workflow, como tam-
bém com tendências, que podem simplesmente sair 
de cena já no ano seguinte, ou firmar-se nos anos 
subsequentes.
Porém, nesse ano, nossa atenção ficou mais voltada 

para a evolução das tecnologias promissoras, isto é, 
já adotadas, aceitas. 
Percorrendo a área dos exibidores de soluções e 

comparecendo ao painel de palestras “Advanced 
Newsgathering Technologies”, pudemos observar as 
seguintes evoluções:

Câmeras Wireless
Seguindo a trilha dos “mochilinks”, começamos a 

notar, há uns 2 anos, a tendência de migração dos 
recursos do referido equipamento para dentro das câ-
meras. Isso vem se constando com as câmeras JVC, 
Panasonic e Sony, porém ainda sem plenas condições 
de competirem com os incríveis e cada vez melhores, 
e em maior profusão mochilinks.

Essa tendência sinaliza uma mudança ainda mais ra-
dical no modus operandi das redações de telejorna-
lismo, onde as matérias poderão chegar “online” ou 
quase online ou até mesmo já editadas, abreviando 
sobremaneira o tempo decorrido entre a captação e 
a exibição.
Aquilo que já é fato em algumas redações tende a se 

tornar prática corrente, com a disseminação do recur-
so. Outro fato notado na NABShow 2016 foi a consoli-

por Paulo Canno

Recursos wireless 
para telejornalismo
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dação do uso das conexões wireless, em substituição 
aos cabos entre switchers, CCUs e câmeras.
A JVC fornece sua própria solução para suas câmeras.
A ABonAIR, fornecedora de enlaces bidirecionais para 

várias marcas de câmeras, lançou o AB525, com a es-
pecificação de um delay sub-frame de 7ms para seu 
link de microondas, com compressão H.264. Mais in-
formações no QR Code.

Rádios Microondas
A evolução da solução que conhecemos como “mo-

chilink” (cuja operação apoia-se, principalmente, na 
rede de telefonia celular) tem levado algumas empre-
sas de broadcasting a substituir, em determinadas 
circunstâncias, as chamadas unidades portáteis de te-
lejornalismo (UPJ) – cujo canal de transmissão, via de 
regra, são enlaces de rádio microondas - pelo referido 
equipamento. Muito provavelmente, o fato citado, ti-
rou a indústria de rádios microondas da situação de 
conforto na qual vivia há décadas, levando-a a inovar.
A Vislink é um exemplo disso, no painel de palestras 

acima citado apresentou sua solução inovadora (News 
IP systems), e ao compará-la ao mochilink, contrapôs 
a qualidade e confiabilidade típica dos enlaces que 
operam nas frequências exclusivas destinadas à ra-
diodifusão, agregadas a outras funcionalidades, tais 
como múltiplos acessos, largura de faixa muito maior 
quando comparada ao celular, baixa latência e canal 

de transmissão muito menos susceptível a interferên-
cias, além do link de dados bidirecional e endereça-
mento IP. A Vislink enfatiza que essa última funcionali-
dade constitui-se em uma revolução na maneira de se 
produzir telejornalismo ao vivo, pois permite:
•  Transferência de arquivo a partir do local  

de onde se está transmitindo.
•  IFB/talkback, teleprompter e outros dispositivos  

e serviços baseados em IP.
• Acesso a switchers e MAM a partir das UPJs.

Ainda em relação aos avanços dos enlaces de rá-
dio para ENG, pudemos assistir à palestra da Silvus 
Tecnologies (Leading the MIMO revolution – MIMO RF 
Systems for ENG) que mostrou como se pode aplicar a 
teoria de múltiplas antenas de transmissão e recepção 
(MIMO) aos serviços de ENG, visando a sua otimização 
em 2 aspectos primordiais, quais sejam – eficiência 
espectral e suscetibilidade à interferência.
Demonstrou-se ainda que a performance da técnica 

MN-MIMO (Mobile Networked Multiple Input Multiple  
Output) em redes wireless, pode proporcionar ganhos sig-
nificativos, ainda mais  implementando-se conjuntamente 
antenas inteligentes que produzam beam-forming.

Sugiro uma visita ao site para maiores detalhes a 
respeito no QR Code abaixo: 
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Drones
Os drones, cada vez mais, tornam-se recurso indis-

pensável na cobertura de eventos, por motivos já lar-
gamente sabidos – baixo custo e tomadas impactan-
tes. No painel de palestras “Advanced Newsgathering 
Technologies” falou-se muito sobre drones, sobretudo 
sobre regulação de uso.
Os Estados Unidos já tem uma regulação vigente, 

com várias isenções – cerca de 333 modificações ligei-
ras da regra, muitas delas para a industria do cinema e 
da TV. A tecnologia continua evoluindo bastante. Nes-
se NABShow, pudemos assistir às demonstrações do 
Phantom 4 da DJI. Foram incorporadas funcionalidades 
na manipulação do drone, propriamente dito, que faci-
litaram seu controle e o tornaram ainda mais estável, 
de tal forma que uma pessoa apenas consegue atuar 
como cinegrafista e piloto. A DJI continua dominando 
o mercado de drones com uma participação de aproxi-
madamente 74% no mercado americano.

Mochilinks
Como dito anteriormente, a evolução tecnológica 

desses equipamentos vem sendo bastante acentuada 
a cada ano. Nos últimos meses, apareceram no merca-
do soluções que utilizam o H.265 como ferramenta de 
compressão de vídeo.
Visitamos o estande da Soliton Systems para conhe-

cermos um pouco mais o Smart-Telecast Zao, por tra-
tar-se de um produto que já utiliza compressão H.265. 
Afirmam os engenheiros da Soliton, que a performance 
superior do equipamento não se deve unicamente ao 
H.265, mas principalmente à tecnologia proprietária 
RASCOW (Real-time Auto Speed Control based On Wa-

terway model) embarcada, que otimiza a comunicação 
móvel.
Ainda segundo os engenheiros da Soliton, essa tec-

nologia proporciona uma estabilidade de imagem sem 
precedentes, mesmo em situações de congestionamen-
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Color Management for 
Wide-Color-Gamut UHDTV 
Production

U
ltrahigh-definition television (UHDTV) is a  
wide-color-gamut system, as standardized in  
Rec. ITU-R BT. 2020 and SMPTE ST 2036-1,  
that covers most real object colors and 

encompasses the gamuts of high-definition television 
(HDTV), Adobe RGB, and Digital Cinema Initiative 
Primary 3 (DCI-P3). The development of wide-gamut 
displays and high-quality gamut mapping is a major 
challenge in the workflow of UHDTV production today. 
While monochromatic light sources, such as lasers, 
are ideal for UHDTV wide-gamut displays, wide-gamut 

liquid crystal displays with nonmonochromatic backlight 
sources, such as quantum dot light-emitting diodes, 
may well be used from the viewpoint of both cost 
and performance. Furthermore, a highquality gamut 
mapping algorithm between UHDTV and HDTV for live 
broadcast production is essential. This paper offers 
solutions to these challenges.
 

Keywords: UHDTV, Rec. 2020, Rec. 709, colorimetry, 
color management, gamut mapping

by Kenichiro Masaoka, Takayuki Yamashita, Yukihiro Nishida, and Masayuki Sugawara

Nesta edição da Revista da SET voltamos a publicar alguns dos principais artigos  
da Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), entidade que sempre trouxe  
credibilidade e seriedade para a indústria de radiodifusão - sobretudo, quando falamos  
de trabalhos técnicos e científicos e, principalmente, de normatização e padronização. 
É ao SMPTE que devemos creditar muitas das iniciativas que renderam inovações em todos 
os setores da indústria broadcast, desde as tecnologias de filmagem e de captação, 
até a edição e a transmissão de conteúdos. A SET tem muito orgulho de firmar mais esta  
parceria e trazer à seus associados e leitores da Revista da SET este tão prestigiado conteúdo. 
Esta ação faz parte do contínuo esforço que a Sociedade Brasileira de Engenharia  
de Televisão tem feito para posicionar nosso mercado em um patamar global.  
É, também, um esforço de aprimoramento de todos os nossos produtos editoriais e científicos, 
levando em conta as necessidades dos profissionais que fazem parte de nosso mercado. 
Para começar esta edição, trazemos um artigo que aborda um dos principais avanços  
da atualidade com a produção em Ultra Alta Definição. O primeiro estudo, produzido  
por destacados engenheiros japoneses, aborda o gerenciamento de cor para a produção  
UHDTV com destaque para o Wide-Color-Gamut. Os principais pontos do artigo são:  
Rec. 2020, Rec. 709, colorimétrica, e gerenciamento de cor.

Boa leitura!

Olímpio José Franco
Presidente da SET
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INTRODUCTION
Ultrahigh-definition television (UHDTV) is a next-

generation television system that provides a better 
viewing experience than the popular high-definition 
television (HDTV) system. In August 2012, the ITU-R 
issued Rec. BT.2020 (Rec. 2020)1 specifying the video 
parameter values for UHDTV production and international 
program exchange. The important features of Rec. 2020 
include a wider color gamut than that of HDTV, as 
specified in Recommendation ITU-R BT.709 (Rec. 709)2 in 
addition to the high pixel count of UHDTV1, or 4K (3840 
x 2160 pixels), and UHDTV2, or 8K (7680 x 4320 pixels);  
a higher frame frequency of 120 Hz; and a higher bit 
depth of 12 bits.
Proper implementation and color management for Rec. 

2020 are urgently needed for improving the effectiveness 
of the wide-gamut system colorimetry. Figure 1 shows 
a color management workflow based on and modified 
from SMPTE report of the UHDTV Ecosystem Study 
Group.3 The workflow is a type of a Rec. 2020 island 
in which cameras, reference displays, and waveform 
monitors are dedicated to UHDTV production in Rec. 
2020 red, green, and blue (RGB)/YC

B
C

R
 signals.

This paper introduces implementation concepts and 
developments of cameras and displays for Rec. 2020 
colorimetry, gamut monitoring equipment, and a 
colorimetry converter between Rec. 2020 and Rec. 709.

DESIGN OF UHDTV SYSTEM COLORIMETRY
The wide-gamut system colorimetry was designed 

based on the requirements of color encoding efficiency, 
program quality management, target color gamut, 
and efficient gamut mapping.4 Considering the color 
encoding efficiency and program quality management, 
physically realizable, highly saturated RGB primaries 
were selected instead of additional primaries or unreal 
primaries. Program quality management requires that 
each color can be reproduced on a reference display 
so that broadcasters can monitor and control the color 
reproduction. To handle the maximum color gamut and 
fulfill the requirements, monochromatic RGB primaries 
were chosen in Rec. 2020.5,6

Primary Chromaticity 
Coordinates 
(CIE 1931)  
x               y

Corresponding 
Wavelength 
(Illuminant)

R 0.708        0.292 630 nm

G 0.170        0.797 532 nm

B 0.131        0.046 467 nm

Reference white 0.3127      0.3290 (D65)

 
Table 1 lists the chromaticity coordinates of the RGB 
primaries specified in Rec. 2020 and the corresponding 
wavelengths of monochromatic light. Rec. 2020 covers 
most real object colors and encompasses the gamuts 
of the major standard system colorimetries: Rec. 709 
(for HDTV), Adobe RGB7 (as a de facto standard in 
professional color processing), SMPTE Recommended 
Practice 431-2:20118 (for the reference digital cinema 
projector, also known as Digital Cinema Initiative Primary 
3, or DCI-P3). Figure 2 shows the chromaticities of the 
RGB primary sets and Pointer’s colors9 (representing the 
maximum gamut of real object colors under illuminant 
C) transformed to those under illuminant D65 with the 
CAT02 chromatic adaptation transform.10 The volume 
coverage of Pointer’s gamut by Rec. 2020 is more than 
99.9% in the CIE L*a*b* (CIELAB) color space.4

CAMERA FOR REC. 2020
The spectral sensitivity properties of broadcast 

cameras are designed primarily based on the ideal 
camera spectral sensitivities.11 The curves are 
calculated from the CIE color-matching functions by 
a linear transform determined by the chromaticities 
of the three primaries and the reference white.  
A color camera with the ideal spectral sensitivity curves 
outputs the relative amounts of the RGB primaries so 
that the chromaticities and relative luminances of the 
displayed and the original colors become identical.  

Figure 1 UHDTV color management workflow

Table 1 Chromaticity coordinates of Rec. 2020 RGB 
primaries and the corresponding wavelengths 
of monochromatic light
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Figure 3 shows the ideal camera spectral sensitivity 
curves for Rec. 709 and Rec. 2020. The theoretical ideal 
sensitivity curves are not physically realizable because 
of their negative sensitivity values. Modern cameras 
apply a 3 x 3 matrix to the RGB linear output from 
their sensors with positive sensitivities to approximate 
the ideal spectral sensitivity as well as possible. The 
linear matrix correction is processed inside the camera.  
As Fig. 3 (a) shows, the negative lobes for Rec. 709 
are large, which results in large negative coefficients 
of the off-diagonal elements of the linear matrix and 
degradation in the signal-to-noise ratio.
New prisms were developed and installed in our 8K 

video cameras.12,13 Figure 4 (a) shows the overall spectral 
response, including the characteristics of the lens, prism, 
and sensors.5 Figure 4 (b) shows the curves resulting 
from the application of an optimized linear matrix, with 
an average CIELAB color difference ΔEab of 0.5 for the 
ColorChecker colors. For further analysis of the accuracy 
of the color reproduction, we used the Standard Object 
Colour Spectra (SOCS) database.14 The spectral reflectance 
data was chosen in seven categories—paint (not for art), 
paints (for art), textile, flowers, leaves, human skin, and 
Krinov data—which, supposedly, are often reproduced in 
television programs. Figure 5 shows the chromaticities of 
the colors and reproduced color errors simulated under 
illuminant D65. The average ΔEab is 0.5.

DISPLAY FOR REC. 2020
Laser Projector
The colors in the Rec. 2020 gamut are preferably moni- 

tored at every stage of the workflow. Monochromatic 
light sources such as lasers are required for a display 
to fulfill the Rec. 2020 colorimetry specification. We 
developed an 8K laser projector15 and demonstrated 
the effectiveness of the wide-gamut system colorimetry 
at the Japan Broadcasting Corporation (NHK) Science & 
Technology Research Laboratories (STRL) Open House in 
2013.16 Figure 6 shows a photograph of the demonstration. 
On the left side, we placed objects with highly saturated 
colors. The objects were shot with the wide-gamut 8K 
video camera12 with the new prism, and the images 
were displayed on the screen on the right side using 
the projector. The images reproduced with Rec. 2020 
colorimetry were compared to those reproduced with 
Rec. 709 colorimetry. Every visitor easily distinguished 
the difference between the Rec. 709 and the Rec. 2020 
images and reported that the Rec. 2020 images showed 
significantly greater similarity to the real objects.

Direct-View Display with a Nonmonochromatic 
Light Source
The development of direct-view wide-gamut displays 

is a major challenge. While liquid crystal displays (LCDs) 
are considered promising as UHDTV displays and laser-

SMPTE - TECHNICAL PAPER

Figure 3 Ideal camera spectral sensitivity curves: (a) 
Rec. 709; (b) Rec. 2020

Figure 4 Measured camera spectral response with the prism 
designed for Rec. 2020: (a) curves before applying the linear 
matrix; (b) curves obtained by applying the optimized linear 
matrix, superimposed on the ideal spectral sensitivity 
curves for Rec. 2020 shown in Fig. 3 (b)

Figure 2 Chromaticities of the RGB primary sets of the 
standard system colorimetries for Rec. 709, Adobe RGB, 
DCI-P3, and those of Pointer’s colors under illuminant D65: 
(a) the CIE 1931 (x, y) chromaticity diagram; (b) the CIE 1976 
(u′, v′) chromaticity diagram

Figure 5 (a) Chromaticity distribution of the SOCS colors in 
the categories of paint (not for art), paints (for art), textile, 
flowers, leaves, human skin, and Krinov data; (b) color errors 
reproduced with the optimized camera spectral sensitivity 
curves shown in Fig. 4 (b)
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Figure 3 Ideal camera spectral sensitivity curves: (a) 
Rec. 709; (b) Rec. 2020

Figure 4 Measured camera spectral response with the prism 
designed for Rec. 2020: (a) curves before applying the linear 
matrix; (b) curves obtained by applying the optimized linear 
matrix, superimposed on the ideal spectral sensitivity 
curves for Rec. 2020 shown in Fig. 3 (b)

Figure 2 Chromaticities of the RGB primary sets of the 
standard system colorimetries for Rec. 709, Adobe RGB, 
DCI-P3, and those of Pointer’s colors under illuminant D65: 
(a) the CIE 1931 (x, y) chromaticity diagram; (b) the CIE 1976 
(u′, v′) chromaticity diagram

Figure 5 (a) Chromaticity distribution of the SOCS colors in 
the categories of paint (not for art), paints (for art), textile, 
flowers, leaves, human skin, and Krinov data; (b) color errors 
reproduced with the optimized camera spectral sensitivity 
curves shown in Fig. 4 (b)

backlit LCDs are expected to be available in the near 
future, nonmonochromatic light sources may well be 
used from the viewpoint of both cost and performance.
It is important to provide a guideline for designing 

displays with nonmonochromatic light sources for Rec. 
2020 and conversion methods from Rec. 2020 RGB 
to the displays’ native RGB. The key aspects are the 
spectral bandwidths and peak emission wavelengths.

The quantum dot light-emitting diode (QD-LED) is 
emerging as a next-generation LCD backlight source 
for wide-gamut LCDs.17 The available red and green 
quantum dots in QD-LEDs have approximately Gaussian 
emission spectra at 30 nm full width at half maximum 
(FWHM) when pumped by blue LEDs at 20 nm FWHM.18

Their central wavelengths are precisely tunable. We 
calculated the chromaticities of nonmonochromatic light 
sources with Gaussian emission spectra.19 Figure 7 (a) 
indicates the chromaticities of the constant FWHM loci 
at 10, 20, …, 110 nm FWHM meshed with the constant 
central wavelength loci at intervals of 5 nm and the 
CIELAB constant hue loci of Rec. 2020 primaries. Figure 
7 (b)-(d) show magnified sections of Fig. 7 (a) around 
the green, blue, and red primaries, respectively. In  
Fig. 7 (b), it can be observed that the green primaries of 
Adobe RGB and DCI-P3 are close to the locus at 50 nm 
FWHM and that the green primary of Adobe RGB is close 
to the constant hue locus of Rec. 2020 green primary. 
Figure 7 (c) indicates that the blue primary of Rec. 709 
(the same as those of Adobe RGB and DCI-P3) lies near 

the locus at 110 nm 
FWHM. In Fig. 7 (d), the 
loci at different FWHMs 
merge to the spectral 
locus around red. For 
Rec. 2020 colorimetry, 
it would be preferable 
if the chromaticities of 
the primaries lie on the 
constant hue loci of the 
Rec. 2020 primaries 
from the viewpoints of 

Figure 6 Demonstration of the UHDTV wide-gamut system 
colorimetry using the UHDTV2 video camera12 with the new 
prism and the UHDTV2 laser projector15 at the NHK STRL 
Open House in 2013

Figure 7 (a) Constant 
FWHM loci at 10, 20, …, 
110 nm FWHM meshed 
with constant central 
wavelength loci 
at intervals of 5 nm
of Gaussian emission
spectra and the CIELAB 
constant hue loci of Rec. 
2020 primaries; (b)–(d) 
magnified sections 
around the green, blue, 
and red primaries with 
the chromaticities of the 
selected green, blue, 
and red light sources,
respectively, with 
color filters
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the gamut mapping and the coverage balance of the 
Rec. 2020 color gamut in terms of hue.
If ideal color filters with no crosstalk are used for LCDs, 

the chromaticities of the RGB primaries are determined 
by their central wavelengths and FWHMs. However, the 
current color filters used in LCDs are not ideal. Even if 
sharp emission spectra of light sources are realized, the 
color-filter crosstalk can reduce the purity of the RGB 
primaries. Figure 8 shows the transmission spectra of 
the nonideal color filters, as provided by Luo et al.18 
We simulated the chromaticities of two sets of RGB 
light sources with color filters: one for monochromatic 
light sources and the other for nonmonochromatic QD-
LED light sources. When the wavelengths of the light 
sources are optimized for the nonideal color filters so 
that the chromaticities of the primaries lie close to the 
constant hue loci of Rec. 2020 primaries, as shown 
in Fig. 7 (b)-(d), it is observed that the purity of the 
RGB primaries is significantly reduced even when 
using monochromatic light sources with the optimized 
wavelengths. It is therefore necessary to optimize color 
filters for Rec. 2020 colorimetry for both monochromatic 
and nonmonochromatic light sources. We are developing 
wide-gamut LCDs for UHDTV using new color filters 
optimized for Rec. 2020.

MONITORING REC. 2020 GAMUT
For now, we assume that reference displays with 

nonmonochromatic light sources are likely to be used. 
When using such a display, the input Rec. 2020 RGB 
values are transformed to the display’s native RGB values 
by a 3 x 3 matrix multiplication and then clipped to the 
range’s extremes. This transform should be applied to 
monitoring only, not for processing of the main signal. 
Reference displays that do not achieve the Rec. 2020 
gamut must reproduce the widest possible color gamut 
according to guidelines yet to be developed. It will be 
helpful for video engineers when the colors outside  
the gamut of the reference displays are highlighted 

on the screens or other monitoring equipment. We 
have developed a waveform monitor for Rec. 2020 
colorimetry, shown in Fig. 9, that can display the 
chromaticity distribution of the input content on the xy 
or u′v′ chromaticity diagram in realtime.

COLORIMETRY CONVERSION BETWEEN REC. 2020
AND REC. 709
In the wide-gamut UHDTV workflow, we must transform 

colors across color spaces with different color gamuts. For 
the input content, several non-Rec. 2020 colorimetries 
are likely to be used, and their gamuts may be smaller 
than the Rec. 2020 gamut. In these cases, the colors 
must be reproduced as mastered in each colorimetry. 
However, Rec. 2020 colors of mastered content may 
need to be converted to Rec. 709 colors, where gamut 
mapping is needed. Furthermore, a high-quality gamut 
mapping algorithm that can be used for live broadcast 
production is essential. This section introduces methods 
for colorimetry conversion between Rec. 2020 and Rec. 
709.

Transform from Rec. 709 to Rec. 2020
The colors must be reproduced as mastered in Rec. 709 

colorimetry without alteration. For this requirement, we 
propose the use of a 3 x 3 linear matrix. The nonlinear 
Rec. 709 RGB values are linearized by the inverse opto-
electronic transfer function (OETF) and then transformed 
to the linear Rec. 2020 RGB values as

 

After the transform, the linear Rec. 2020 RGB values are 
nonlinearized by the OETF.

Figure 8 Transmission spectra of color filters18 
and normalized spectra of the optimized laser light sources 
(461, 535, and 630 nm) and QD-LED light sources 
(459, 535, and 638.9 nm)

Figure 9 Waveform monitor displaying the chromaticity 
distribution of the input video signal
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Gamut Mapping from Rec. 2020 to Rec. 709
It is naturally assumed that Rec. 2020 UHDTV content 

is often downconverted to Rec. 709 HDTV content, 
where gamut mapping is inevitable. We set the following 
requirements for the gamut mapping algorithm with 
respect to the image quality and feasibility:

n  Small perceived hue change.
n  Unchanged colors inside the Rec. 709 gamut.
n   No significant loss of spatial details, change of 

lightness and image contrast, or reduction of chroma.
n  No visible discontinuity in lightness, chroma, or hue.
n  Mathematically definable mapping.

In general, the operation of gamut mapping algorithms 
is based on establishing specific relationships between 
the appearance attributes of a source and those of a 
destination. In most cases, the intention is to keep a 
source’s hues unchanged. The best color appearance 
model for gamut mapping algorithms defined in terms 
of an intended effect in color appearance is the one that 
most accurately predicts color appearance attributes.20 

However, gamut mapping using the latest color 
appearance model, CIECAM02,10 results in a significant 
hue discontinuity.21 One reason for this is that even 
the latest color appearance model fails to predict 
the appearance attributes of saturated colors outside 
the psychophysical data from which it was derived.22 
Another reason is that designing a welltailored gamut 
mapping algorithm requires not only an accurate color 
appearance model, but also proper care of the shapes 
of the source and destination gamuts.
To ascertain the constant perceived hues inside the 

Rec. 2020 gamut, we measured them using our laser 
projector.23 Twenty-five observers performed a matching 
task involving 10 hue angles at three lightness values 

Figure 10 Mean constant perceived hues with standard deviations (N = 25). Square markers show the reference colors

Figure 11 Rec. 2020 and Rec. 709 gamut boundaries at 
constant lightness sections (L* = 50 and 100) on the CIELAB 
a*b* planes. The out-of-gamut yellow highlight and cyan 
are mapped along the yellow and cyan loci, respectively

Figure 12 Rec. 2020 and Rec. 709 gamut boundaries 
at constant hue sections (h = 0°, 90°, 180°, and 270°) 
on the CIELAB C*L* planes. The colors out of the Rec. 709 
gamut are mapped along the colored lines on each 
constant hue section
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in the CIELAB color space. Figure 10 shows the results. 
Although nonlinearity of the CIELAB metric hue angle 
was observed in the blue region, the difference between 
the Rec. 2020 and the Rec. 709 gamuts in the blue region 
is small and the nonlinearity is negligible. However, cyan 
on the Rec. 709 gamut boundary consistently appeared 
greenish when compared to the out-of-gamut cyan with 
the same CIELAB metric hue angle for both color patches 
and natural images.
High-quality gamut mapping from Rec. 2020 to Rec. 709 

requires an engineered approach to carefully handle both 
the Rec. 2020 and Rec. 709 irregular gamut boundaries 
while considering the accuracy of the color appearance 
model used in the gamut mapping algorithm. From an 
engineering viewpoint, we developed a gamut mapping 
algorithm from Rec. 2020 to Rec. 709 that meets the 
preceding requirements. The algorithm maps the out-of-
gamut colors (in the region between Rec. 2020 and Rec. 
709 gamut boundaries) while keeping the hue unchanged 
in the CIELAB color space, except for the yellow highlight 
and cyan. Figure 11 shows the Rec. 2020 and Rec. 709 
gamut boundaries at the constant lightness sections (L* 
= 50 and 100) on the CIELAB a*b* planes. The out-of-
gamut yellow highlight and cyan are mapped along the 
yellow and cyan loci, respectively, indicated in Fig. 11. 
The loci deviate from the radial lines from the origin. 
Such deviations are applied to yellow highlight with a 
lightness value greater than 92.83 and a hue angle in 
the range of 0° to 180°, in which an excessive chroma 
reduction resulting in blown-out white is prevented. The 
mapping loci for cyan are applied to colors with any 
lightness values, with the hue angle ranging from 180° 
to 240°. Figure 12 indicates the Rec. 2020 and Rec. 709 
gamut boundaries at the constant hue sections (h = 0°, 
90°, 180°, and 270°) on the CIELAB C*L* planes. The 
colors out of the Rec. 709 gamut are mapped onto the 

Rec. 709 boundary along the colored lines indicated in 
Fig. 12 on each constant hue section. The out-of-gamut 
colors are mapped along the lines toward a focal point 
on the lightness axis or along the radial lines emanating 
from a focal point on the chroma axis. This mapping 
loosens the constant lightness condition to prevent 
excessive chroma reduction.
Figure 13 shows the Rec. 2020 reproduction of wide-

gamut images obtained using the proposed gamut 
mapping algorithm in addition to a method with constant 
lightness and hue while clipping chroma in the CIELAB 
color space. No excessive chroma loss was observed in 
the yellow highlight, and the perceived hue of the cyan 
was improved in our method.
The algorithm has been implemented in a realtime 

gamut converter, as shown in Fig. 14, with a dual-link 
HD-SDI input/output (1080/60/I, RGB 4:4:4, 10 bits) and 
a 3D lookup table of 129 x 129 x 129 grid points.

CONCLUSION
In UHDTV wide-gamut production, the color management 

workflow is of particular importance. We introduced 
our implementation concepts and developments of 
cameras and displays for Rec. 2020 colorimetry, gamut 
monitoring equipment, and gamut converter between 
Rec. 2020 and Rec. 709. Currently, reference displays 
that do not fulfill the Rec. 2020 colorimetry specification 
are assumed to be used in the workflow because of cost 
and performance considerations.
The formulation of guidelines is needed to develop 

widegamut displays using currently available nonmono- 
chromatic RGB light sources. It is also an urgent 
requirement to optimize color filters for wide-gamut 
LCDs. On the basis of the set requirements for colorimetry 
conversion between Rec. 2020 and Rec. 709, we propose 
the use of a 3 x 3 linear matrix for Rec. 709 to Rec. 2020 
conversion and a high-quality gamut mapping algorithm 
for Rec. 2020 to Rec. 709 conversion. We expect that 
our findings will facilitate the practical realization of 
UHDTV wide-gamut production. n
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