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FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SET EXPO
A Feira ocupa 20 mil m2 do Expo Center Norte, em São Paulo. 
Recebe aproximadamente 16 mil visitantes durante três 
dias. Cerca de 200 empresas expositoras, representando 
mais de 400 marcas nacionais e internacionais, oferecem 
experiências hands on com os últimos produtos lançados 
no mercado e apresentam novas oportunidades em 
serviços e modelos de negócios. Para informações sobre 
espaços, estandes e patrocínios, contate o time de vendas 
da SET.

CONGRESSO DE TECNOLOGIA SET EXPO
A cada edição, o Congresso de Tecnologia SET EXPO 
discute o presente e o futuro do setor e aborda temas 
como tecnologia, produção, transmissão, distribuição, 
serviços e novas mídias. 
Cerca de 200 renomados palestrantes e 2.000 inscritos,
 brasileiros e estrangeiros, debatem cases de sucesso e 
compartilham conhecimentos e soluções. 

FÓRUM LATINO-AMERICANO DE NEGÓCIOS DA 
RADIODIFUSÃO
Organizado pela SET, em parceria com a AESP, o Fórum 
discute os desafi os econômicos, políticos e regulatórios 
da indústria da radiodifusão.  No encontro, participam 
altos executivos do mercado e do governo.

DESAFIO SETUP 
A SET oferece um espaço na feira – o SET Innovation 
Zone (SIZ) - para startups que desenvolvam novos 
serviços e produtos para a indústria do audiovisual. Os 
projetos aceitos buscam quebrar paradigmas comerciais 
e tecnológicos em qualquer etapa da cadeia de produção: 
da criação à distribuição.

CONGRESSO & FEIRA
Agosto de 2017 
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A SET, associação que representa o setor da radiodifusão no Brasil, convida a 
sua empresa para fazer parte do mais importante evento de broadcast e novas 
mídias da América Latina: o SET EXPO 2017. O SET EXPO permite aos visitantes uma 
experiência única. O evento reúne em um só lugar as principais tendências tecnológicas 
para criação, distribuição e transmissão de conteúdo audiovisual e oferece debates 
e informações sobre as principais tendências e perspectivas do broadcast em âmbito 
mundial.   A SET convida você para se juntar a este grande evento e explorar centenas de 
oportunidades de negócios e de networking. Confi ra os principais eventos do SET EXPO:
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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.

Realização

QSET é uma sociedade de profissionais e empresas 
que têm como objetivo elevar o nível tecnológico 
da cadeia audiovisual no Brasil. É ponto de encon-

tro, de discussão, troca de informações, desenvolvimento 
dos próprios profissionais e de aplicação de tecnologias.
Quando a fundámos, em 1988, o rádio e a televisão 
aberta eram as únicas mídias eletrônicas em nosso país.  
Na época, cada empresa produzia seus próprios progra-
mas, atuando da captação até a distribuição. De lá para 
cá, o avanço das tecnologias digitais revolucionou a pro-
dução eletrônica de conteúdo audiovisual, fez convergir 
radiodifusão e cinema, trouxe para a mesma mesa pro-
dutoras de emissoras de televisão, produtoras indepen-
dentes e até indivíduos e, a cada dia, faz surgir novas 
mídias digitais, tais como as OTTs. Computação gráfica, 
inteligência artificial, mineração de dados, realidade vir- 
tual, entre muitas outras expressões, passam a fazer par-
te do léxico do audiovisual.
É uma honra assumir pela segunda  vez a presidência da 
SET, mas devo confessar que essa não é uma tarefa sim-
ples, mas no mundo atual onde tudo está intimamente 
interligado, precisamos continuar evoluindo nas parcerias 
nacionais e internacionais da SET, consolidando os inúme-
ros  acordos que anterior presidente, Olímpio Franco fez 
com diversas entidades, tanto no Brasil como ao redor do 
globo, e incrementando a colaboração latino-americana.
Finalmente, tenho uma preocupação especial com a pre-
servação dos objetivos da SET, para que nossa socieda-
de não venha a se limitar e ser uma produtora de feira 
de equipamentos. Explicando: alguns anos após a funda-
ção de nossa sociedade, consolidamos um evento anual 
principal, inicialmente alternado entre Rio e São Paulo e, 
posteriormente, fixado na capital paulista. Até 2013, trata- 
va-se de um congresso de tecnologias de televisão, con-

duzido em conjunto com feira de equipamentos explora-
da por entidade parceira. Em 2014, o então presidente 
Olímpio Franco tomou uma decisão audaciosa, com grande 
apoio do diretor de Marketing Claudio Younis, lançando o 
SET EXPO, e a SET passou a conduzir também a exposição 
de equipamentos. Foi fantástico o ganho de qualidade para 
ambos, feira e congresso, qualidade que só vem se acen-
tuando ano a ano. Naturalmente, não podemos descuidar 
do SET EXPO — pelo contrário, devemos aprimorá-lo con-
tinuamente. Mas é míster o cuidado para que a condução 
desse evento anual que, diga-se de passagem, exige um 
esforço hercúleo, não sugue todas as energias da diretoria 
e do staff da SET, para que não descuidemos de nossas 
demais atividades, trabalhos e desenvolvimentos. Assumi-
mos a realização da feira não somente para enriquecê-la, 
mas também para expandir outras atividades, trabalhos e 
estudos das tecnologias envolvidas no audiovisual digital.
Assim, o maior desafio da SET é a ampliar continuamente 
seu vocabulário e atrair novas gerações de profissionais, 
experiências e perspectivas, de modo a continuar relevan-
te e útil num mundo em rápida transformação. Só assim, 
poderemos continuar compartilhando o orgulho de domi-
nar as tecnologias que ofereçam aos brasileiros o que há 
de melhor e mais adequado no que tange a conteúdos 
audiovisuais eletrônicos. 
Agradecemos aos sócios da SET por sua fidelidade, con-
fiança e trabalho e damos nossas boas-vindas a todos 
os demais profissionais de tecnologia que trabalham em 
qualquer parte da cadeia do audiovisual digital. Excelente 
2016 para todos.

Boa leitura!
Liliana Nakonechnyj

Presidenta da SET

A
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R
ecentemente a Canon, Flori-
pa, Eurobrás, ARRI entre ou-
tros, confirmaram suas parti-
cipações no evento e agora 

unem-se às mais de 70 empresas e 
marcas confirmadas para a edição de 
2017.
A Feira do SET EXPO 2017 terá cerca 

de 7,0 mil2 de área líquida para os 
estandes, 11% a mais que a edição 
de 2016. Novamente o evento será 
realizado no Expo Center Norte, em 
São Paulo, e a Feira será no Pavilhão 
Vermelho.
A expectativa é de que a feira seja 

10% maior que a de 2016. As grandes 
novidades serão a maior abrangência 
da área do mercado de áudio, resul-
tado da parceria com a AES, e do se-
tor de startups.

Equipe da SET planeja SET EXPO’17
Em São Paulo, equipe da entidade 

deu início ao planejamento do SET 
EXPO 2017. A equipe tem recebido  
auxílio do gestor de projetos Otávio 
Nese, que está orientando a gestão 
das atividades e os principais pro-

cessos envolvidos na organização 
da feira, desde o pré-evento até o 
pós-evento.
Além disso, a equipe está fazendo 

um curso à distância sobre o mes-
mo tema, cujo objetivo é aprimorar o 
aprendizado. As aulas são quinzenais, 
na sede da empresa na capital paulis-

ta, e têm a duração de quatro horas.
“Esperamos que assim possamos 

otimizar o planejamento dos nossos 
eventos e que os processos se tor-
nem mais efetivos, sem deixar ne-
nhum campo de lado”, afirma o su-
perintendente da SET, Olímpio José 
Franco. n

Pavilhão do SET EXPO 2017 atinge 61% das vendas

Chamada para papers do SET EXPO 
começa em janeiro

A
partir de janeiro, es-
tará aberta a chama-
da de papers para o 
SET EXPO 2017. Os 

documentos devem corres-
ponder às áreas de atuação da 
SET, e devem ter no mínimo 
uma lauda.
Os papers aceitos nesta cha-

mada serão publicados no SET International Journal of 
Broadcast Engineering (SET IJBE) e os autores serão 
convidados a apresentar suas pesquisas no SET EXPO 
2017, que acontece de 21 a 24 de agosto, em São Paulo.
Tanto a publicação quanto a participação nesta edição 

do SET EXPO 2017 poderão ser gratuitas para os autores 
selecionados, conforme regulamento a ser publicado em 
janeiro.

IJBE
O SET IJBE é um periódico 

científico internacional, cujo 
principal objetivo é a difusão 
de conhecimento sobre enge-
nharia de comunicações, espe-
cialmente das áreas de broad-
cast e novas mídias.
Todos os artigos publicados 

recebem o Digital Object Identifier (DOI) da CrossRef, um 
cadastro na forma de um link persistente na web que 
permite a sua indexação pelos principais indicadores de 
impacto e de citações (como: Scopus, Web of Science, 
JCR, SciELO, etc.).
Para mais informações sobre formato e regras para 

submissão de arquivos, acesse a:
http://www.set.org.br/ijbe_/
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Anualmente a SET organiza cinco encontros regionais, o SET EXPO e o Seminário 
Sete e Trinta, na NAB Show, em Las Vegas
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tros, confirmaram suas parti-
cipações no evento e agora 

unem-se às mais de 70 empresas e 
marcas confirmadas para a edição de 
2017.
A Feira do SET EXPO 2017 terá cerca 

de 7,0 mil2 de área líquida para os 
estandes, 11% a mais que a edição 
de 2016. Novamente o evento será 
realizado no Expo Center Norte, em 
São Paulo, e a Feira será no Pavilhão 
Vermelho.
A expectativa é de que a feira seja 

10% maior que a de 2016. As grandes 
novidades serão a maior abrangência 
da área do mercado de áudio, resul-
tado da parceria com a AES, e do se-
tor de startups.

Equipe da SET planeja SET EXPO’17
Em São Paulo, equipe da entidade 

deu início ao planejamento do SET 
EXPO 2017. A equipe tem recebido  
auxílio do gestor de projetos Otávio 
Nese, que está orientando a gestão 
das atividades e os principais pro-

cessos envolvidos na organização 
da feira, desde o pré-evento até o 
pós-evento.
Além disso, a equipe está fazendo 

um curso à distância sobre o mes-
mo tema, cujo objetivo é aprimorar o 
aprendizado. As aulas são quinzenais, 
na sede da empresa na capital paulis-

ta, e têm a duração de quatro horas.
“Esperamos que assim possamos 

otimizar o planejamento dos nossos 
eventos e que os processos se tor-
nem mais efetivos, sem deixar ne-
nhum campo de lado”, afirma o su-
perintendente da SET, Olímpio José 
Franco. n

Pavilhão do SET EXPO 2017 atinge 61% das vendas

Chamada para papers do SET EXPO 
começa em janeiro

A
partir de janeiro, es-
tará aberta a chama-
da de papers para o 
SET EXPO 2017. Os 

documentos devem corres-
ponder às áreas de atuação da 
SET, e devem ter no mínimo 
uma lauda.
Os papers aceitos nesta cha-

mada serão publicados no SET International Journal of 
Broadcast Engineering (SET IJBE) e os autores serão 
convidados a apresentar suas pesquisas no SET EXPO 
2017, que acontece de 21 a 24 de agosto, em São Paulo.
Tanto a publicação quanto a participação nesta edição 

do SET EXPO 2017 poderão ser gratuitas para os autores 
selecionados, conforme regulamento a ser publicado em 
janeiro.

IJBE
O SET IJBE é um periódico 

científico internacional, cujo 
principal objetivo é a difusão 
de conhecimento sobre enge-
nharia de comunicações, espe-
cialmente das áreas de broad-
cast e novas mídias.
Todos os artigos publicados 

recebem o Digital Object Identifier (DOI) da CrossRef, um 
cadastro na forma de um link persistente na web que 
permite a sua indexação pelos principais indicadores de 
impacto e de citações (como: Scopus, Web of Science, 
JCR, SciELO, etc.).
Para mais informações sobre formato e regras para 

submissão de arquivos, acesse a:
http://www.set.org.br/ijbe_/
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Anualmente a SET organiza cinco encontros regionais, o SET EXPO e o Seminário 
Sete e Trinta, na NAB Show, em Las Vegas
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InterBEE fecha com chave de ouro rodada 
de eventos internacionais da SET em 2016

D
urante o mês de novembro, 
o Superintendente da SET, 
Olímpio José Franco, esteve 
no Japão para participar do 

InterBEE 2016. O evento foi realiza-
do entre os dias 16 e 18, no Makuha-
ri Messe (Chiba pref.), em Tóquio, e 
teve recorde de público, de acordo 
com a organização.
Estiveram presentes mais de mil 

companhias e organizações, distri-
buídas em quase dois mil estandes. 
Os expositores eram provenientes 
de 34 países e o público geral atin-
giu a marca de 38 mil visitantes nos 
três dias de evento.
Para a SET, o InterBEE foi um dos 

encontros mais frutíferos do ano. 
Olímpio teve uma agenda cheia du-
rante o evento. Além de negociar 
parcerias, visitou estúdios de emis-
soras de televisão comerciais e pú-
blicas, reuniu-se com representantes 
do mercado e da indústria japonesa 
e adquiriu informações importantes 
sobre o estágio atual do mercado de 
broadcast e media no Japão.

ITE
“Os japoneses do ITE (The Institu-

te of Image Information and Televi-

sion Engineering) 
concordaram em 
publicar nossos 
papers da revista 
acadêmica SET In-
ternational Journal 
of Broadcast Engi-
neering (IJBE), em 
troca, nós iremos 
publicar os papers   
da revista ITE - 
Transactions on 
Media Technology 
and Applications 
(MTA). Isso representa um significa-
tivo aumento na qualidade de nos-
so acervo em conteúdo científico”, 
enaltece o Superintendente da SET, 
Olímpio José Franco.

TV Asahi
“Encontrei-me com os representan-

tes da TV Asahi, a segunda maior TV 
comercial do Japão, que me mostra-
ram o serviço por streaming ABEMA. 
Ele dá acesso aos 30 programas da 
rede, e estes programas já incluem 
comerciais, que podem ser diferen-
tes entre a programação pelo ar e 
via satélite”, explica.
Na visita ao Science & Technical Re-

search Laboratories (STRL) da NHK, 
o superintendente assistiu a de-
monstrações de produção de vídeo 
em 8K, plano de trabalho para 8K 
e demonstração de produção usan-
do técnica de HDR. Olímpio conta 
que ainda são raros os receptores 
de satélite para 8K. “Isso reflete a 
opinião da TV Fuji em considerar a 
tecnologia em 8K um grande desafio 
no futuro”, analisa.

ARIB / Dibeg ( Association of Radio
Industries and Businesses / Digital
Broadcasting Expert Group)
Após reuniões na ARIB/Dibeg com 

participações adicionais do STRL- 
NHK, NHK, MIC (Ministry of Inter-

nal Affairs and Communications) e  
A-PAB, pode-se concluir que há um 
grande trabalho em  desenvolvimen-
to no Japão visando a introdução do 
UHDTV para as Olimpíadas de 2020 
em Tóquio.
“Tudo isto é parte de ação do go-

verno chamado de ‘Japan Revitaliza-
tion Strategy 2016’, que tem como 
objetivo alcançar 50% das residên-
cias no país com capacidade de as-
sistir TV em 4K/8K em 2020”, explica 
Olímpio. O governo japonês promo-
verá ações específicas pra receber 
o sinal, “começando com o servi-
ço de satélite aberto para broad- 
casting”, contou.

Outras parcerias
Por se tratar de um evento inter-

nacional, o Superintendente da SET 
teve a oportunidade de encontrar-
se com representante da IABM para 
avaliar a possibilidade de a institui-
ção Devoncroft realizar pesquisas no 
mercado brasileiro “semelhantes às 
que eles fazem para a NAB e IBC”, 
explica Olímpio.
“Sem dúvidas podemos dizer que 

o InterBEE é um dos eventos impor-
tantes quando falamos de broad-
cast no mundo. A SET agradece os 
parceiros e coloca-se à disposição 
para novos acordos com o mercado 
japonês”, finaliza Olímpio Franco. n

Feira japonesa coroa ano de realização da entidade
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por Fernando Moura*, em Amsterdã

Feira na capital holandesa reforça a necessidade de soluções ágeis, 
flexíveis, escaláveis e que sejam pelo menos híbridas para transitar 
uma etapa de profundas modificações na indústria audiovisual

Software começa 
a predominar nos 
corredores da RAI

Oaumento na tendência da indústria para as solu-
ções de software, mais uma vez, não passou des-
percebido aos players e aos visitantes do IBC 2016. 

Engenheiros de ambos os lados da indústria, os que de-
senvolvem tecnologia e os que a procuram, avançam para 

workflows mais voltados para este tipo de solução, claro 
que ainda com muitas nuances e equipamentos híbridos. 
Nesta segunda parte da fotorreportagem sobre o IBC 

2016, apresentamos mais um resumo da visita da Revista 
da SET ao maior evento de broadcast da Europa. n

*  Fernando Carlos Moura é professor do curso de Jornalismo da Escola  
de Comunicação e Educação da Universidade Anhembi Morumbi (UAM) 

Fotorreportagem 
Especial
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No Pavilhão do Futuro, a emissora pública japonesa NHK exibiu os conteúdos produzidos em 8K durante os Jogos 
Olímpicos Rio 2016

A Panasonic deu grande destaque a sua Varicam Pure 4K 
e a sua utilização nos Jogos Olímpicos Rio 2016, onde a marca 
foi patrocinadora oficial. Ainda destaque para o lançamento 
da câmera AG-UX180, modelo premium da companhia equipada 
com um sensor MOS, zoom óptico de 20x, gravação 4K/UHD 60p 
e uma distância focal de com 24mm
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Agora você pode supervisar quatro fontes SDI independentes em 
uma única tela. O novo Blackmagic MultiView 4 permite monitorar 
simultaneamente material audiovisual em vários formatos e 
defi nições, com etiquetas e medidores de áudio digitais ao lado de 
cada imagem. Com este modelo, você pode visualizar quatro sinais 
em formato HD 1080 usando um só monitor UHD.

Controle de imagens em alta resolução
O Blackmagic MultiView 4 não só é compatível com telas que 
oferecem uma resolução HD de 1080 pixeis, mas também com 
modelos que permitem visualizar conteúdos em defi nição UHD 
2160p. Quando o dispositivo é usado com este tipo de televisões, a 
nitidez das imagens é extraordinária, já que essa defi nição é quatro 
vezes maior do que o material em formato HD 1080. Portanto, você 
dispõe de quatro monitores independentes com qualidade 
excepcional em apenas uma tela.

Quatro monitores independentes 
Cada um dos quadrantes em que a tela é dividida funciona como um 
monitor independente graças à função de resincronização em cada 
entrada. Isto permite-lhe ver simultaneamente em um único televisor 
sinais com diferentes formatos e defi nições, tais como NTSC, PAL, 
720p, 1080i, 1080p e 2160p30.

Conexões profi ssionais
O Blackmagic MultiView 4 inclui quatro entradas 6G-SDI que 
suportam diferentes velocidades de transmissão, e as saídas 
derivadas também facilitam a conexão do dispositivo a qualquer tipo 
de equipamento SD, HD ou UHD. Além disso, a porta Ethernet 
possibilita ativar diferentes funções a partir de qualquer computador 
que faça parte da mesma rede. De forma alternativa, você pode 
instalar um Smart Panel Teranex Mini para ter acesso a vários 
controles facilmente.

No estúdio ou em locações
Ver várias imagens em uma única tela é extremamente útil em salas 
de controle que recebem diferentes sinais, ou ao fi lmar em locações 
quando o espaço é limitado e não há lugar para múltiplos monitores. 
Desta maneira, não é necessário portar numerosos dispositivos, 
dezenas de cabos e fontes de alimentação adicionais para ver todos 
os sinais de vídeo.

Monitoramento simultâneo de fontes em diferentes defi nições 
com o novo Blackmagic MultiView 4

www.blackmagicdesign.com/br

Blackmagic MultiView 4  US$495
Blackmagic MultiView 16  US$1,495
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Um dos destaques do IBC 2016 foi a produção ao vivo com um workflow completo baseado em IP e no transporte SMPTE ST 
2022-6, VSF TR03/ TR 04 e AES67

Mike Cronk, Chairman da AIMS (Alliance for IP Media  
Solutions) afirmou à Revista da SET que os workflows 
completos em IP são uma realidade da indústria audiovisual  
e que devem se massificar nos próximos anos nas emissoras 
de todo o mundo 

Peter Owen, Council do IBC, afirmou à Revista da SET  
que o evento foi um sucesso e que o mercado está mudando 
“para soluções na nuvem, baseadas em estruturas IP”, uma 
transformação que, segundo o executivo, deixou de ser uma 
tendência e se transformou “na realidade da indústria”    
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Como sempre, o estande da Adobe concentrou as atenções de muitos visitantes que queriam entender como funcionam 
as novas aplicações das plataformas da empresa  e como estas se conectam a nuvem

Novo híbrido de Tektronix para sua plataforma 
Prisma, uma solução para análise de sinais SDI/IP  
que é compatível com outros players do mercado,  
por exemplo, com  a Nevion, o que permite  
introduzir ao mercado uma plataforma  
interoperável  e flexível 

LQ Series para conexão IP com três modelos LQ-4WG2 
(2 x 4-wire + GPIO); LQ-R4WG8 (8 x 4-wire + GPIO); 
e LQ-R2W4-4WG4 (4 x 2-wire e 4 x 4-wire + GPIO)
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www.riedel.net

CONTROLECONTROLE
COMUNIQUE

INTERCOMEMEDIORNETCONTROL
JUNTOS EM UM UNICO DISPOSITIVO

RIEDEL amplia o portfolio de aplicativos do SMARTPANEL 
com o novo MEDIORNET CONTROL.  Faça cortes de Video, 
audio ou combine em macros... tudo usando seu Intercom.

SMARTPANEL RSP-2318



IBC 2016

18   REVISTA DA SET  |  Dez/Jan 2017

                                                                Parte II

Edmar Moraes, Head of sales Latin America 
Media and Entertainment da Kaltura, afirmou à 
Revista da SET que a empresa busca se expandir 
a cada dia. Um dos desafios em Amsterdã foi 
o lançamento de uma nova aplicação OTT para 
os sistemas IOS e Android, além do Amazon 
Fire. O novo MediaGo possibilita que empresas 
de mídia criem serviços de OTT de forma 
rápida em qualquer dispositivo conectado

A For.a lançou no IBC 2016, o Mixer multiviewer MV-4200/4210/4220 
para 4K/HD com 12G-SDI to 3G-SDI x 4

O GV Node Real-Time IP Processing e Edge Routing Platform v 1.1 incluí matriz de áudio e vídeo híbrida de 2304 x 2304,  
MADI embed/de-embed suportando áudio SMPTE 2022-7
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para 4K/HD com 12G-SDI to 3G-SDI x 4

O GV Node Real-Time IP Processing e Edge Routing Platform v 1.1 incluí matriz de áudio e vídeo híbrida de 2304 x 2304,  
MADI embed/de-embed suportando áudio SMPTE 2022-7
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A Imagine 
Communications 

aposta definitivamente 
nas soluções IP, por isso 

montou um estande 
dedicado à ideia 

de que o “futuro da TV” 
passa por soluções IP

Cesar Donato, diretor Comercial 
da Foccus mostra no IBCC o novo 
e ZAO-S, transmissor de vídeo com 
codificação H.265 HEVC diretamente
da câmera com streaming 3G/4G 

Lawo apresentou a nova mesa mc²56xc, 
um console desenvolvido em versões de 32, 48,  
64 e 80 faders, com protocolo Ravenna/AES67
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Hitachi RCH-10M Robotic Câmera,  HD Multiformat 

Hitachi UHD4000 4K-HDTV com sensor 4MOS 
3840x2160 com HDR, transmissão óptica e um 

viewfinder especial a cores para 4K

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Sony apresentou a nova câmera HDC-4800, 
uma câmera UHD/HD com High-Frame-Rate, 
sensor S35mm CMOS, SloMo framerates 
com Wide Color Gammut (ITU-R BT2020) 
e suporte HDR (Hgh Dynamic Range)
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Pebble Beach introduziu à solução Dolphin 
a possibilidade de suporte para entradas 
e saídas IP/SDI,  e saída para 4K com decodificação 
H.264/H.265 SPTS em IP ou Quad SDI, 
explicou Paulo Martínez-Cleves, VP de Vendas 
para  América Latina 

No estande da Intelsat, destaque para a plataforma EpicNG com uma 
eficiência de 15-30% nos sinais 4K, possível pela parceria da empresa 
satelital com Newtec e Casablanca, explicou Carmen González, VP de 
Intelsat para América Latina e o Caribe. Ainda foi anunciado que o satélite 
Galaxy 13 da companhia hospedará os canais de distribuição HD 
e 4K UHD da NASA TV na América do Norte

O IBC 2016 mostrou que as soluções 
na nuvem chegaram para ficar 
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Sam aproveitou o IBC 2016 para lançar as versões 4K do switcher Kahuna e Kula, e um sistema de replay, LiveTouch 4K 

IBC 2016: Big Screen Keynote: O diretor de Hollywood e 
ganhador do Oscar, Ang Lee explicou a sua visão sobre a 
transformação do cinema digital e a utilização do HDR. Para 
entrar na palestra foi difícil, enormes medidas de segurança, 
mas valeu a pena. A foto, de sábado de 10 de setembro, no SET 
do IBC Info Channel, porque lá dentro da sala de conferências, 
nada de celular, nada de gravador, só anotações!

José Guerra Expósito, diretor de Negócios da Hispasat
afirmou à Revista da SET que os serviços satelitais cada dia são 
mais versáteis, porque o mercado se vai abrindo cada vez mais 
devido a realidade tecnológica. Por isso, as empresas precisam 
oferecer qualidade, flexibilidade e serviços web aos seus 
clientes integrando redes broadcast e broadband que serão 
essenciais para o futuro da televisão
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Após ser lançada mundialmente no SET EXPO, o IBC 2016 serviu de palco para apresentar a nova linha de produtos IP Series, 
uma linha com a qual a Newtek espera concorrer com grandes players do mercado. Desenvolvida pela empresa, a tecnologia 
NDITM que age como ambiente de produção e interconectado, mediante a utilização de entradas, saídas e ativos de mídia 
disponíveis e acessíveis para qualquer usuário em qualquer local da rede

A Amazon Web Services ganha, a cada ano, mais espaço no IBC: em 2016, 
destaque para o vídeo na nuvem onde o que importa é a “experiência 
audiovisual”  do espectador

Christopher Schouten, diretor 
de Marketing de NagraVision, empresa 
do grupo Kudelski, afirmou no IBC 
à Revista da SET que um dos maiores 
desafios dos próximos anos será a 
segurança dos conteúdos audiovisuais
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PRODUÇÃO AO VIVO

Exatamente o que você estava esperando ...

Conheça o GV Korona da Grass Valley, o mais novo Centro de Produção de Vídeo de 1 ME/2 ME baseado no K-Frame e 
projetado para pequenos espaços. Não se deixe enganar pelo tamanho, este switcher oferece a renomada performance 
da Grass Valley. É perfeito para produções pequenas e médias, se encaixa bem em qualquer orçamento e é ideal para 
espaços reduzidos como caminhões e flypacks.

E o melhor de tudo, se você já sabe como usar qualquer um dos nossos switchers, você sabe como usá-los todos.

Para mais informações visite grassvalley.com/gvkorona

 GV Korona. 
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2-Stripes
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Hertz da Silva anunciou no IBC 2016 que a Harmonic lançou 
uma plataforma completa de realidade virtual em 360 graus, 
uma opção para a indústria cada vez mais utilizada

A Vizrt apresentou a plataforma Viz piloto Edge, uma solução 
baseada editores HTML que, segundo Eduardo Mancz, suporta 
fluxos de trabalho Meta-graphics
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A NEP, como muitas empresas, apostam em grandes telas para mostrar os seus produtos. Neste caso, a produção multicâmera 
utilizando o conceito glass to glass da Grass Valley
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A Aja entrou no mundo do HDR com a apresentação de uma solução 
completa para este tipo de aplicação e afirmando que o futuro passa 
por soluções IP: “Este IBC é significativo porque apresentamos uma linha 
de produtos com soluções IP”, afirmou Nick Rashby, Presidente da AJA 
Video Systems, e destacou o Kumo 6464, 64x64 compact 3G-SDI Router 
com BNC-based, com 4RU e a hipótese de 64 entradas,  
além de outras 64 saídas, podendo ser utilizadas para 4K usando  
4 entradas e 4 saídas ao mesmo tempo. A nova matriz compacta 3G-SDI 
permite fazer o roteamento de vídeo com áudio embutido para saídas  
BNC com auto reclocking para taxas SDI, ideal para aplicações  
desde unidades móveis até ilhas de edição para instalações

Jason Barden, diretor de vendas para 
América Latina de Ross Video, mostrou à 
reportagem da Revista da SET, no estande 
da companhia canadense, a nova PIVOTCam, 
nova câmera robótica para estúdio, 
o equipamento com lente Cam-20 opera 
em 720P/1080i/1080P 3G 1080P 50 ou 59.94

A Gates Air apresentou o primeiro 
transmissor Nativo IP. Rich 
Redmond, CPO da GatesAir afirma 
que o Maxiva UAXTE integra o 
modulador de alta-performance 
(GatesAir Maxiva XTE), possui 
refrigeração a ar e permite 
transmitir sinais de TV Digital 
(ATSC, DVB-T/T2 e ISDB-Tb), 
incluindo o ATSC 3.0
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SET REGIONAIS

Radiodifusores, profissionais e entidades da indústria audiovisual 
do nordeste do país debatem e analisam durante dois dias
os principais temas que envolvem o setor 

Ceará debate futuro 
do broadcast brasileiro 
no SET Nordeste

A
SET realizou a edição 2016 
do SET Nordeste no audi-
tório da FIEC (Federação  
das Indústrias do Estado do  

Ceará), na capital cearense, para 
analisar, junto aos principais players 
do mercado, as novidades tecnoló-
gicas das indústrias de broadcast e 
novas mídias.
Dezenas de profissionais da indús-

tria audiovisual participaram ativa-
mente no Seminário de TV Digital, 
Pay TV, TV na internet, TV Everywhe-
re e Telecom, realizado na capital 
cearense e que contou com profis-
sionais vindos de vários estados da 
região.

A cerimônia de abertura foi presidi-
da por Ronald Almeida, membro do 
Comitê da diretoria Regional Nordes-
te da SET, e contou com a presença 
de João Guilherme Arrais Hermans, 
gerente Regional da Anatel nos Es-
tados do Ceará, Rio Grande do Nor-
te e Piauí; e Paulo André Holanda, 
diretor-regional do SENAI Ceará, que 
analisou as “Novas Tecnologias” e 
como elas se inserem no mercado de 
trabalho e comercial local e global.
Com palestras muito variadas, como 

de costume nos encontros regionais, 
a sessão da manhã começou com a 
palestra muito didática ministrada 
por Alex Santos (Seal Broadcast). 

Ele explicou os principais conceitos 
sobre automação, playout e master 
control que podem ser implementa-
dos nas emissoras e produtoras de 
conteúdos audiovisuais.
“Precisamos desenvolver proces-

sos de automatização cada vez mais 
azeitados e claros, para, assim, po-
der trabalhar e responder as deman-
das atuais”, afirmou.
Fabio Tsuzuki (Media Portal Solu-

ções) analisou a situação dos siste-
mas de storage e explicou “O que é 
Media Processing Workflow” e por-
que é necessário “projetar fluxos de 
arquivos” assumindo que este traba-
lho é “uma tarefa muito complexa”.

por Fernando Moura, em Fortaleza 
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Tsuzuki explicou que este tipo de 
aplicação é capaz de projetar fluxos 
de forma integrada com a infraestru-
tura. “Os fluxos são definidos através 
de uma interface gráfica onde (sic) é 
possível criar fluxos de transferên-
cias de arquivos, recuperação parcial 
de vídeos, conversão de formatos e 
análise de conteúdo.”
Miguel Filho (Sony) se debruçou 

sobre “Arquivamento Digital na era 
Beyond Definition”. O executivo 
trouxe à Fortaleza algumas das mais 
inovadoras tecnologias da empresa, 
que desde permitem realizar o arqui-

vamento digital. “A grande maioria 
do mercado brasileiro utiliza supor-
tes XDCAM, porque ela é uma mídia 
digital. O segundo suporte mais utili-
zado é a fita LTO”.
Ele lembrou que, com “as novas de-

mandas de UHD e Beyond Definition, 
o volume de dados para armazena-
mento passa a ser maior e surge o 
desafio de qual tecnologia adotar 
para guardar as informações de Ar-
quivo/Centro de Documentação”.
O executivo disse que a tecnologia 

da Mídia Óptica de Arquivo (Optical 
Disc Archive) “oferece uma série de 

vantagens diante de sua robustez 
e fácil implementação, viabilizando 
desde pequenos e simples arquivos 
até sistemas automatizados”.
Para Miguel Filho, a vantagem desta 

tecnologia é que “ela foi desenvol-
vida para ser utilizada em ambiente 
broadcast” e, por este motivo, tem as 
características adequadas para a in-
dústria broadcast. “Hoje, trabalhamos 
com a tecnologia, que está evoluindo 
para chegar em 2022 como um cartu-
cho que tenha a capacidade de ter 12 
discos de 1TB cada um.”
Ao final de sua apresentação, o exe-

cutivo questionou qual seria a melhor 
opção: utilizar o cartucho XDCAM ou 
um ODA, e argumentou que “é obvio, 
[a melhor opção] é o ODA que inclui 
em um cartucho 30 discos XDCAM re-
duzindo drasticamente os valores a 
serem investidos por uma emissora 
para realizar o arquivamento”.

Controle Mestre
Hertz da Silva (Harmonic) começou 

a sua apresentação explicando aos 
participantes que, após a compra de 
empresa Thompson pela Harmonic, 
realizou-se a fusão das companhias 
e, desde o dia 3 de setembro de 

Fabio Tsuzuki (Media Portal 
Soluções) analisou a situação 
dos sistemas de storage

Miguel Filho (Sony) trouxe 
à Fortaleza algumas das mais 
inovadoras tecnologias 
da empresa, que permitem realizar 
o arquivamento digital 

Alex Santos (Seal Broadcast) explicou os principais conceitos sobre automação,
playout e master control ©
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2016, a Thompson deixou de existir. 
As duas empresas, agora, são ape-
nas Harmonic.
Na palestra “iMCR: um novo conceito 

para o controle mestre”, o executivo 
da Harmonic analisou o que muda no 
workflow de uma emissora quando se 
introduz o conceito e a tecnologia IP, 
assumindo que, com o “iMCR, muda 
o paradigma e a forma de trabalhar 
dentro de uma emissora de TV”.
A nova concepção apresentada por 

Silva passa por um conceito de um 
controle mestre integrado no qual é 
possível trakear e integrar o controle 
mestre ao workflow, permitindo ope-
rar com um playout integrado, uti-
lizando um channel-in-a box, “com 
uma solução única que trabalha com 
software-based e que nos limita em 
algumas coisas, mas, como é uma 
solução de software, ela pode ir 
evoluindo à medida que as soluções 
apareçam”.
“O ponto de partida é o ICP, que 

depois pode permitir a uma gera-
ção ser mais flexível, fácil e  ágil, e 
trazer, com a inclusão do grafismo, 
uma hipótese de entrada de receita 
adicional com a introdução de publi-
cidade inserida localmente”, referiu, 
e reforçou que, como a solução se 
baseia em software, ela pode ser es-
calável e criar novas oportunidades 
de acordo com as necessidades e os 
requerimentos do usuário.

Valor do conteúdo ao vivo 
nos Jogos Olímpicos
Alberto Santana (Snell Advanced 

Media/SAM) abordou, no Auditório 
da FIEC, os “Hot Topics do Merca-
do: Virtualização, 4K, SDI para IP e 
Olímpiadas 2016”. O representante 
da SAM analisou a forma como hard- 
wares COTS são utilizados para a  
produção de vídeo ao vivo baseado 
em IP e aplicativos virtualizados que 
suportam os requisitos crescentes de 
transmissão de TV.
Para ele, “estas novas tecnologias 

oferecem soluções escaláveis para 
expandir a quantidade de canais, 
prevendo um futuro à prova de SD, 
HD e 4K” e vislumbrando como as 

mudanças no consumo de vídeo têm 
mudado as formas de “produção de 
conteúdo audiovisual” com cada dia 
maior demanda de “qualidade e con-
teúdos exclusivos”.
O executivo explicou que as deman-

das estão mudando e, com isso, é 
necessário desenvolver estratégias e 
novas formas de automação de con-
teúdos e de tráfico de dados “por-
que, hoje, independentemente do 
formato, o que importa é que eles 
possam ser interoperáveis”.
Antes de encerrar a sua apresenta-

ção, Santana explicou como a Globo-
sat, a ESPN Brasil, a TV Bandeirantes 
e a FOX Sports utilizaram equipa-
mentos da SAM durante os Jogos 
Olímpicos Rio 2016.
Abel Souza, (SES), ministrou a pa-

lestra “novas aplicações e utilização 
do satélite para os Jogos Olímpicos 
2016”, na qual mostrou desenvolvi-
mentos para TV via satélite da SES e 
apresentou como a companhia está 
preparada para oferecer suporte à 
clientes e parceiros na cobertura de 
grandes eventos.
Souza disse que uma das principais 

vantagens do satélite é o fato de a 
sua distribuição ser total. “Em al-
guns casos, [o satélite] cobre  100% 
do território do país, e tem um custo 
fixo, sendo para um ou para milhões 
de receptores.”
 “Para que o satélite se mantenha 

relevante, é preciso desenvolver ser-
viços e tecnologias novas que gerem 
valor ao satélite. Um desses desen-
volvimentos é a possibilidade de rea-
lizar multitelas via satélite utilizando 
a tecnologia SAT>IP onde é possível, 
através de um sinal de satélite em 
DTH, permitir que vários usuários de 
uma residência possam consumir di-
ferentes conteúdos em simultâneo”, 
argumentou o Business Director da 
SES para América Latina.
Outra tecnologia analisada foi o 

CDN Satelital, que permite, mediante 
um custo fixo, realizar uma distribui-
ção de sinais que, uma vez recebi-
dos, serão distribuídos por CDNs lo-
cais. O palestrante também destacou 
o Liquid VoD, uma solução de Video 

on Demand (VoD) que é distribuído 
via satélite, um serviço que não pre-
cisa de Internet, apenas uma antena 
receptora.
Finalmente, ele mostrou como os 

satélites NSS-806 e o SES-4 permiti-
ram, durante os Jogos Olímpicos Rio 
2016, que fossem utilizadas 23 mil 
horas de transmissão com 280 MHz 
total contratados e com uma audiên-
cia global de mais de 4 bilhões de 
telespectadores.

Grafismo em grandes formatos 
de vídeo
Juliano Milanez (AVID) analisou 

workflows gráficos para jornalismo e 
entretenimento na palestra “Unida-
des Gráficas avançadas e dinâmicas 
para diversas demandas”. Para ele, a 
demanda gráfica atual das TV’s e dos 
veículos de comunicação digital vem 
sendo mais exigente e requisitando 
dos fornecedores mais ferramentas, 
com menos complexidade operacio-
nal e com alto índice de rendimento.
“Hoje, o grafismo deixou de ser 

apenas uma tarja de GC, o grafis-
mo, agora, abrange muitas situações 
desde interatividade, cenários vir- 
tuais, e, assim, é possível trazer um 
engajamento com o público desde 
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Alberto Santana (SAM) explicou  
que as demandas estão mudando e,  
com isso, é necessário desenvolver  
estratégias e novas formas  
de automação de conteúdos e de 
tráfico de dados
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o grafismo (sic)”, comentou o Sales 
Manager da AVID.
Para o executivo, as possibilidades 

gráficas atuais são quase infinitas, 
mas, “é preciso prestar atenção para 
não poluir a tela e os conteúdos dis-
ponibilizados”, já que é preciso es-
colher a ferramenta adequada “para 
que o resultado seja satisfatório na 
entrega do produto final e no enga-
jamento do público”.
“A apresentação de notícias mudou 

porque temos a imersão dentro dela. 
O grafismo ajuda a criar cenários e 
a criar formas de apresentação mais 
imersivas e reais”, concluiu Milanez.

Sistemas irradiantes
A transmissão mediante o uso de 

antenas foi um dos temas do en-
contro regional da SET em palestra 
ministrada por José Roberto Elias (IF 
Telecom).
“Diferentemente do que muita gente 

diz, as antenas não vão a acabar. São 
dispositivos que sempre serão neces-
sários. O ser humano é um ser mó-
vel e, para ter sinais fixos ou móveis, 
precisamos de antenas”, defendeu  o 
gerente comercial da IF Telecom, na  
comunicação “Sistemas irradiantes: 
otimizando a relação custo/beneficio”.
O palestrante abordou, também, 

aspectos técnicos e econômicos 
quanto às escolhas de antenas de 
FM (migração AM/FM) e TV Digital e 
mostrou alternativas econômicas que 

levam em conta o máximo desempe-
nho para o projeto de uma emissora 
de broadcast.
Para Elias, a questão passa pela 

otimização de recursos com uma 
“solução balanceada, que possa ser 
econômica, mas continue asseguran-
do a recepção, pelo que é fundamen-
tal a análise completa do projeto. De 
tudo, o mais importante é a confiabi-
lidade de operação de uma estação”.
Nesse sentido, o executivo afirmou 

que os projetos devem ter eficiên-
cia na sua irradiação com uma boa 
“parametrização dos equipamentos 
transmissores”. Isso é possível em 
TV Digital, por exemplo, utilizando 
ferramentas de simulação e tendo 
em conta que podem existir proble-
mas de cobertura.
Elias explicou as diferenças entre 

as antenas que podem ser utilizadas 
para transmissão de TV Digital, indi-
cou as diferenças e as virtudes entre 
elas na hora de realizar uma transmis-
são e mostrou como são encontradas 
e minimizadas “as deformações dos 
diagramas de radiação, uma situação 
inevitável na prática, mas que pode 
ser minimizada dependendo da insta-
lação da antena e do projeto”.

Cinema digital 4K
Yuri Henrique Nieto (Canon) trouxe 

à Fortaleza as principais novidades 
da câmera Canon EOS C700, que se-
gundo ele é “um marco na história da 

Cinematografia digital”. Apresentada 
ao mercado em Setembro de 2016, 
Nieto explicou que a câmera é mo-
dular, grava 4K 60p/50p e conta com 
funções exclusivas, como Dual Pixel 
AF, Canon Log Gamma e “compatibi-
lidade total com as bem sucedidas 
e já consagradas lentes EF. O mais 
importante é que ela foi concebida 
para ser uma câmera de produção ci-
nematográfica modular que pode ser 
montada com acessórios da Canon e 
de outros players da indústria, além 
de poder ser utilizada como câmera 
ENG, mudando a ideia de câmeras 
desta linha de produtos”.
O equipamento é uma nova opção 

para a linha Cinema EOS da Canon 
e permite a incorporação de aces-
sórios como unidades de operação 
remota que possibilitam a operação 
simultânea. Pode, ainda, utilizar o 
viewfinder HD, permitindo ao “ope-
rador trabalhar em um novo ENG de 
forma fácil e ergonômica. Também é 
possível que a lente se alimente di-
retamente do dispositivo, uma coisa 
que antes era impossível”, ressaltou 
o executivo de Contas de Vídeo Pro-
fissional na Canon.
Outra das mudanças incorporadas 

na Canon EOS C700 é a gravação 
multiformato Aple ProRes que vai 
desde 4K até Full HD, e ainda oferece 
suporte para streaming por IP, “mu-
dando o conceito e transformando a 
câmera em um dispositivo que pode 
ser utilizado também em sistemas de 
gravação de externa para TV”.

Satélite no apagão analógico 
Ricardo Calderon (Eutelsat) mi-

nistrou a palestra “A tecnologia de 
satélite acelerando a digitalização”, 
na qual afirmou que o satélite “pode 
ajudar a acelerar o processo de swit-
ch-off da TV analógica no Brasil”.
Em sua comunicação, o executivo 

apresentou a experiência da Eutelsat 
em outros mercados de tecnologia 
de distribuição de sinais digitais via 
satélite e afirmou que este é “o meio 
mais rápido e eficaz na implantação 
de redes de distribuição de televi-
são”.
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André Felipe Seixas Trindade (ABRATEL/ SET) 
afirmou em Fortaleza que experiência de Rio 
Verde (primeira cidade de América Latina 
a ter o sinal analógico desligado) serviu 
para mudar algumas coisas e melhorar outras 
no cronograma do switch-off brasileiro
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O maior desafio do mercado broad- 
cast brasileiro, na opinião de Cal-
deron, é garantir o switch-off com 
orçamentos limitados e precisando 
alcançar locais de difícil acesso. “O 
principal desafio é como evitar a ex-
clusão digital, isto é, como fazer para 
que menos gente fique sem TV”. 
Uma solução apontada pelo execu-
tivo seria “a distribuição via satélite, 
com uma única fonte com distribui-
ção e custo beneficio viável, ampla 
cobertura, independência de infraes-
trutura, independência de fronteiras, 
e capacidade de manusear vários for-
matos de vídeo”.
Com um estudo de caso na Europa, 

mais precisamente na França, o dire-
tor de Vendas da Eutelsat explicou 
como o governo do país criou um 
serviço via satélite free-to-view, que 
possibilitou enviar sinal de TV Digital 
via satélite aos telespectadores que 
não tinham recepção de TV Digital 
Terrestre.
O executivo comentou o funciona-

mento do satélite Eutelsat 65 West 
e indicou como, a partir de um canal 
de BTS comprimido, o equipamento 
consegue alimentar em HD a “rede 
de distribuição digital de uma emis-
sora”.

Intercom para Broadcast
Amauri Ramos (RTS, Telex & Bos-

ch Conference Systems) apresentou 
a palestra “Sistemas inovadores de 
intercom para broadcast”, na qual 
mostrou um panorama dos sistemas 
de intercomunicação modernos, que 
“trazem vantagens em sua instalação, 
manutenção e operação, consideran-
do a dinâmica do dia a dia de emisso-
ras, estúdios, produtoras e OBVans”.
A palestra também analisou no-

vidades em conectividade IP para 
as soluções de Intercom, trazendo 
seus diferenciais competitivos e in-
tegração com outras plataformas de 
áudio, mostrando como estas contri-
buem na comunicação dos diferentes 
setores de uma emissora.
O gerente de Marketing e Vendas 

da empresa fez um resumo da his-
tória dos sistemas de interconexão e 
avaliou a evolução dos métodos de 
conexão Intercomunicação. “Hoje, a 
conexão de redes IP possui maior 
flexibilidade para se ajustar a dife-
rentes redes existentes, trabalhando 
com a solução Omneo e com áudio 
Dante em AES67. Assim, um único 
cabo de rede permite ter 64 portas 
de comunicação.”
Um sistema inovador, na opinião do 

palestrante, deve ser “retrocompatível 
para que o investimento do cliente 
seja durável e este possa utilizar al-
guma parte do equipamento  que já 
possui e, dessa forma, rentabilize ain-
da mais com os investimentos realiza-
dos, mesmo que este tenha 20 anos”.

Sinais para RTVs
Sérgio Luis Nogueira Martines (SM 

Facilities) na palestra “Soluções de 
baixo custo para RTVs: entregan-
do valor e garantindo qualidade”, 
o executivo afirmou que “transmitir 
com maior potência já não garante 
qualidade em um sistema de TV Di-
gital”, e questionou: “O que é valor? 
E, nesse sentido, o que garante a 
cobertura de entrega de valor? Qual 
é a percepção do dono sobre esse 
valor?”.
Com o desafio do switch-off, con-

siderou Martines, as empresas têm 

buscado a redução dos custos de 
investimento para a implantação da 
TV Digital nas cidades do interior, a 
fim de viabilizar seus projetos e, ao 
mesmo tempo, manter a qualidade 
para garantir a operação após a im-
plantação. Isto, afirmou, é “possível 
com métodos de gestão modernos, 
focando no planejamento e em exe-
cução ágil, reduzindo os custos sem 
comprometer a qualidade das insta-
lações”.
O diretor Executivo da SM Facilities 

argumentou, ainda, que, em TV, o 
mais importante é que o sistema fun-
cione “porque a empresa quer sinal 
funcionando. Hoje, o que importa é a 
diminuição dos custos operacionais 
e dos investimentos com otimização 
da estrutura. É fundamental ter mé-
todos de gestão eficientes que en-
treguem os projetos e os resultados, 
priorizando o que realmente gera o 
resultado”, argumentou.

Transmissões em Grandes 
eventos esportivos
Armando Moraes (EVS), apresentou 

a comunicação “Soluções avançadas 
para transmissões de eventos espor-
tivos a vivo”. O executivo mostrou 
alguns dos desenvolvimentos forne-
cidos pela EVS para as transmissões 
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Sérgio Martines (SM Facilities) disse 
que com o desafio do switch-off, 
as empresas têm buscado a redução 
dos custos de investimento 
para a implantação da TV Digital 
nas cidades do interior 

Armando Moraes (EVS) mostrou 
as principais soluções da companhia 
e explicou como ela está 
desenvolvendo produtos para 
acompanhar os novos padrões de 
consumo de conteúdos esportivos
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O maior desafio do mercado broad- 
cast brasileiro, na opinião de Cal-
deron, é garantir o switch-off com 
orçamentos limitados e precisando 
alcançar locais de difícil acesso. “O 
principal desafio é como evitar a ex-
clusão digital, isto é, como fazer para 
que menos gente fique sem TV”. 
Uma solução apontada pelo execu-
tivo seria “a distribuição via satélite, 
com uma única fonte com distribui-
ção e custo beneficio viável, ampla 
cobertura, independência de infraes-
trutura, independência de fronteiras, 
e capacidade de manusear vários for-
matos de vídeo”.
Com um estudo de caso na Europa, 

mais precisamente na França, o dire-
tor de Vendas da Eutelsat explicou 
como o governo do país criou um 
serviço via satélite free-to-view, que 
possibilitou enviar sinal de TV Digital 
via satélite aos telespectadores que 
não tinham recepção de TV Digital 
Terrestre.
O executivo comentou o funciona-

mento do satélite Eutelsat 65 West 
e indicou como, a partir de um canal 
de BTS comprimido, o equipamento 
consegue alimentar em HD a “rede 
de distribuição digital de uma emis-
sora”.

Intercom para Broadcast
Amauri Ramos (RTS, Telex & Bos-

ch Conference Systems) apresentou 
a palestra “Sistemas inovadores de 
intercom para broadcast”, na qual 
mostrou um panorama dos sistemas 
de intercomunicação modernos, que 
“trazem vantagens em sua instalação, 
manutenção e operação, consideran-
do a dinâmica do dia a dia de emisso-
ras, estúdios, produtoras e OBVans”.
A palestra também analisou no-

vidades em conectividade IP para 
as soluções de Intercom, trazendo 
seus diferenciais competitivos e in-
tegração com outras plataformas de 
áudio, mostrando como estas contri-
buem na comunicação dos diferentes 
setores de uma emissora.
O gerente de Marketing e Vendas 

da empresa fez um resumo da his-
tória dos sistemas de interconexão e 
avaliou a evolução dos métodos de 
conexão Intercomunicação. “Hoje, a 
conexão de redes IP possui maior 
flexibilidade para se ajustar a dife-
rentes redes existentes, trabalhando 
com a solução Omneo e com áudio 
Dante em AES67. Assim, um único 
cabo de rede permite ter 64 portas 
de comunicação.”
Um sistema inovador, na opinião do 

palestrante, deve ser “retrocompatível 
para que o investimento do cliente 
seja durável e este possa utilizar al-
guma parte do equipamento  que já 
possui e, dessa forma, rentabilize ain-
da mais com os investimentos realiza-
dos, mesmo que este tenha 20 anos”.

Sinais para RTVs
Sérgio Luis Nogueira Martines (SM 

Facilities) na palestra “Soluções de 
baixo custo para RTVs: entregan-
do valor e garantindo qualidade”, 
o executivo afirmou que “transmitir 
com maior potência já não garante 
qualidade em um sistema de TV Di-
gital”, e questionou: “O que é valor? 
E, nesse sentido, o que garante a 
cobertura de entrega de valor? Qual 
é a percepção do dono sobre esse 
valor?”.
Com o desafio do switch-off, con-

siderou Martines, as empresas têm 

buscado a redução dos custos de 
investimento para a implantação da 
TV Digital nas cidades do interior, a 
fim de viabilizar seus projetos e, ao 
mesmo tempo, manter a qualidade 
para garantir a operação após a im-
plantação. Isto, afirmou, é “possível 
com métodos de gestão modernos, 
focando no planejamento e em exe-
cução ágil, reduzindo os custos sem 
comprometer a qualidade das insta-
lações”.
O diretor Executivo da SM Facilities 

argumentou, ainda, que, em TV, o 
mais importante é que o sistema fun-
cione “porque a empresa quer sinal 
funcionando. Hoje, o que importa é a 
diminuição dos custos operacionais 
e dos investimentos com otimização 
da estrutura. É fundamental ter mé-
todos de gestão eficientes que en-
treguem os projetos e os resultados, 
priorizando o que realmente gera o 
resultado”, argumentou.

Transmissões em Grandes 
eventos esportivos
Armando Moraes (EVS), apresentou 

a comunicação “Soluções avançadas 
para transmissões de eventos espor-
tivos a vivo”. O executivo mostrou 
alguns dos desenvolvimentos forne-
cidos pela EVS para as transmissões 
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Sérgio Martines (SM Facilities) disse 
que com o desafio do switch-off, 
as empresas têm buscado a redução 
dos custos de investimento 
para a implantação da TV Digital 
nas cidades do interior 

Armando Moraes (EVS) mostrou 
as principais soluções da companhia 
e explicou como ela está 
desenvolvendo produtos para 
acompanhar os novos padrões de 
consumo de conteúdos esportivos
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dos megaeventos que se realizaram 
no país entre 2014 e 2016 e apon-
tou as mudanças com as quais as 
emissoras tiveram que lidar neste 
contexto.
O aumento no número de câme-

ras para mostrar os vários ângulos 
de um mesmo evento – incluindo 

câmeras com altos frame rates para 
geração dos Super Slow Motions – 
“gerou a necessidade de mais canais 
de gravação dentro do já apertado 
espaço das Unidades Móveis, ao 
que se junta a necessidade de in-
serir gráficos, metadados e efeitos 
em real time, para atender não só 
ao Broadcast, mas também à grande 
demanda de conteúdos para vários 
dispositivos em Multi-Plataformas”, 
ressaltou Moraes.
No Mundial 2014, foi possível ren-

tabilizar os conteúdos em diversas 
plataformas, explicou o gerente de 
Projetos da EVS no Brasil. Ele afir-
mou, ainda, que as soluções da com-
panhia, em termos de transmissões 
esportivas ao vivo – eventos tão ou 
mais complexos do que as super pro-
duções de concertos, shows musicais 
e de entretenimento – têm feito com 
que a empresa desenvolva produtos 
que possam atender a estas exigen-
tes necessidades de uma indústria 
em transformação.
Antes de encerrar a sua exposição, 

Armando Moraes mostrou as princi-
pais soluções da companhia e expli-

cou como ela está desenvolvendo 
produtos para acompanhar os novos 
padrões de consumo de conteúdos 
esportivos: “Tivemos que colocar os 
equipamentos em unidades móveis 
cada vez menores que precisam de 
soluções integradas e que ocupem 
menos espaço”, concluiu.

Rentabilização de conteúdos com
uma TV segmentada em ISDB-t
Ernesto Riedel (YOUCAST), apre-

sentou a explanação, “Opções para 
transmissão via satélite de conteú-
dos ISDB-T considerando  eficiência 
e monetização”. O gerente de Ven-
das Broadcast da YOUCAST analisou 
o mercado digital, explicou as mu-
danças com as receitas publicitárias 
neste contexto e mostrou como o 
mercado brasileiro pretende avançar 
em termos de publicidade na TV. 
“Com um cenário muito bom e um 

crescimento de 8%, a televisão se-
gue sendo o meio mais eficaz de en-
volver a audiência. Para as marcas, é 
o melhor lugar para se estar e, para 
os broadcasters, continua sendo a 
maneira mais eficaz de rentabilizar 
os investimentos”, afirmou.
O executivo argumentou, ainda, que 

o conteúdo local de TV oferece uma 
maneira fácil e eficiente para envol-
ver os telespectadores com uma TV 
segmentada que possa valorizar os 
conteúdos das emissoras. “O conteú-
do segmentado valorizará os nossos 
produtos. Se conseguirmos persona-
lizar a experiência, poderemos renta-
bilizar o investimento.”
Ele ainda mostrou a plataforma 

OneBeam em sua apresentação, uma 
solução “agnóstica” desenvolvida 
pela Enensys, empresa do grupo, 
pensada para “transmissão de conte-
údos ISDB-T em total compatibilida-
de com o DVB-S/S2, respeitando as 
disposições de redes SFN e os con-
teúdos formatados em MPEG-2 TS na 
interface aérea. Toda a sinalização 
BTS e a base de tempo estão inseri-
das em um PID otimizando a banda 
satelital e dando múltiplos usos a 
um link satelital entre as diferentes 
normativas”, concluiu. n
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SESSÃO SET: Espectro da radiodifusão: Panorama Mundial, 
switch-off e GIRED

A sessão analisou o processo de desligamento analó-
gico no país e no mundo. O primeiro a conversar com os 
profissionais presentes no auditório da FIEC (Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará), em Fortaleza, foi An-
dré Felipe Seixas Trindade (ABRATEL/ SET), na palestra 
“Desafios do desligamento da TV analógica: Comunicação 
voluntária, digitalização das estações e as fases de rema-
nejamento e mitigação”.

Um dos principais pontos abordados por Seixas foi 
a possibilidade de antecipação individual do desliga-
mento onde o radiodifusor pode, a seu critério, iniciar o 
desligamento da transmissão do sinal analógico caso já 
esteja digitalizado.

A experiência de Rio Verde (primeira cidade da Amé-
rica Latina a ter o sinal analógico desligado), segundo 
o representante da ABRATEL, serviu para mudar algu-
mas coisas e melhorar outras no cronograma do switch- 
off brasileiro. “Nas cidades onde não existe necessidade 
de desligar, o processo foi adiado até 2023. E que sejam 
desligadas até 2018 as capitais e os principais centros 
urbanos.”

Seixas explicou que, após Rio Verde, mudou o concei-
to de aferição dos 93%. “A premissa para o cálculo de 
atingimento das condições para desligar a transmissão 
analógica foi revisada. Consideramos que, com as novas 
características, o nosso verdadeiro piloto será Brasília, 
onde já temos mais de 85% de cobertura”.

Outro tema abordado pelo executivo da ABRATEL fo-
ram as campanha de desligamento analógico que de-
vem ser feitas pelas emissoras que ainda emitem sinal 
analógico e pretendem aderir ao “apagão”.

O que estão fazendo as emissoras de TV?
Patricia Garcia Freire (Globo) mostrou “os esforços que 

estão sendo feitos pela emissora no processo de desli-
gamento do sinal, que incluem a digitalização das esta-
ções analógicas, as ações de comunicação obrigatória e 
voluntária para a conversão da população e uma refle-
xão sobre como preparar a população para as fases de 
remanejamento de canais e mitigação de interferências”.

A especialista em Estratégia e Regulatório da Globo 
lembrou que existem 547 estações digitais no país e 

Uma das preocupações quanto ao desligamento do sinal analógico no Brasil é o fato de as campanhas 
de comunicação do governo e das emissoras, muitas vezes, não alterarem os comportamentos dos moradores 
das cidades em que será realizado o “apagão”: “As pessoas sabem o que vai acontecer, mas não mudam 
o seu comportamento”, afirmou um dos palestrantes no SET Nordeste 2016

Gunnar Beckids afirmou que o Seja:Digital está trabalhando no remanejamento de frequências  que pode ser realizado 
de duas formas, uma quando o canal não está no ar, mas tem outorga, e a outra o remanejamento por projeto
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afirmou que “o desligamento é mais do que o ‘apagão’, 
ele tem que incluir o remanejamento e a mitigação des-
se desligamento”. O maior desafio da emissora, segundo 
a palestrante, ocorrerá entre 2019-2023: “como cobrir  
57 milhões de habitantes no país se, para chegar aos te-
lespectadores restantes, haverá o compartilhamento de 
equipamentos com as prefeituras?”, questionou.

A funcionária da Globo destacou, ainda, que o rema-
nejamento de sinais e a liberação da faixa de 700 MHz 
liberará o espectro radioelétrico na faixa dos canais 52 a  
69 de UHF e, com isso, o mercado terá de pensar em 
“ações de comunicação para que a população realize a 
ressintonia dos canais, informe-se sobre os novos canais e 
saiba como encontrá-los na nova disposição de espectro”.

Antes de encerrar, Patricia falou dos problemas de mi-
tigação e afirmou que o desligamento analógico se divi-
de em três fases de trabalho e de comunicação para que 
os telespectadores possam saber como percorrer esses 
três momentos e, ao fim, “continuar vendo TV que é o 
que nos queremos”.

A visão do EAD – Seja.Digital
Gunnar Bedicks, CTO da EAD – Associação Administra-

dora do Processo de Redistribuição e Digitalização de 
Canais de TV e RTV, explicou “as atividades desenvolvidas 
pela SEJA:Digital no processo de liberação da faixa de 700 
MHz”.

Em sua palestra, Bedicks apresentou as atividades 
que a Seja:Digital vem desenvolvendo para promover 
o desligamento do sinal analógico de TV no Brasil, in-
cluindo a distribuição dos kits de recepção de TV digital, 
o remanejamento dos canais de TV e RTV na faixa de  
700 MHz, a ativação do LTE 4G e a mitigação das possí-
veis interferências.

O executivo disse que “este é um processo conjunto 
para que o desligamento tenha sucesso e mostre como 
podemos avançar de forma definitiva e comemorar que 
a TV Digital está implantada [no Brasil]”.

“O nosso primeiro desafio é o de cobertura, isto é, como 
vamos fazer para vencer a chegada do sinal digital a al-
gumas regiões. A não existência de sinal faz com que não 
atinjamos os 93%. Caminhamos neste desafio que não é 
fácil”, considerou. “A parte mais importante são as campa-
nhas de comunicação. O que está sendo feito é extrema-
mente importante para que as famílias tenham consciên-
cia do que vai ocorrer, e para que nós possamos chegar às 
pessoas e, com isso, entregar os kits de antenas.”

A grande preocupação, disse o executivo, é que a “in-
formação não muda comportamentos. As pessoas sa-
bem o que vai acontecer, mas não mudam o seu com-
portamento. O nosso desafio é como fazer para mudar o 
comportamento. Em Rio Verde, distribuímos 16 mil Kits 
e havia 25 mil famílias com direito a esse equipamento. 
Em Brasília, temos que distribuir 362 mil kits. Já distribu-
ímos mais de 258 mil”.

Outro ponto referido pelo executivo foi a “credibilida-
de do processo”. Para ele, se o público não acredita, o 
processo não pode ir para frente. O remanejamento dos 
canais de TV e RTVs é fundamental, disse Beckids. “Esta-
mos trabalhando no remanejamento que pode ser rea-
lizado de duas formas, uma quando o canal não está no 
ar, mas tem outorga. A segunda, o remanejamento por 
projeto, no qual remanejamos o canal e fazemos o pro-
jeto para que o canal migre e saia da faixa de 700 MHz. 
Este é um dos trabalhos do Seja:Digital. O radiodifusor 
não precisa investir nesse ponto”, ressaltou.

Medições de sinais digitais
Para finalizar a mesa, Eduardo de Oliveira Bicudo (Sys-

tec/EBcom/SET) realizou a “comparação da medição de 
campo tradicional e do Drive Test” na palestra “metodo-
logia de testes para avaliação da recepção do sinal de TV 
Digital ISDB-Tb”.

“O problema da recepção é um dos grandes problemas 
da migração. Por isso, é importante a medição de cam-
po. Como é realizada a medição da TV Digital, a medição 
simultânea de canais e o tempo de medidas”, afirmou 
Bicudo.

Outro dos temas abordados foi o que acontece na in-
dústria audiovisual com a chegada do mundo digital 
com uma “TV doméstica que deixa de ser apenas entre-
tenimento e passa a ser, também, uma TV conectada”.

Neste contexto, a “TV aberta entra em concorrência 
com a TV paga”, segundo o palestrante. “Acredito que 
as [emissoras] que não se adaptarem a trabalhar com 
outras mídias terão um futuro difícil, porque existe uma 
mudança de hábitos de consumo do telespectador com 
um aumento na exigência por qualidade.” n

Patricia Freire (Globo) destacou que o remanejamento 
de sinais e a liberação da faixa de 700 MHz liberará 
o espectro radioelétrico na faixa dos canais 52 a 69 de UHF
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Patricia Freire (Globo) destacou que o remanejamento 
de sinais e a liberação da faixa de 700 MHz liberará 
o espectro radioelétrico na faixa dos canais 52 a 69 de UHF
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Transmídia, Big Data, transmissões via satélite e master control 
debatidos em Fortaleza

“Big Data, sensoriamento, IOT, StartUps, drones, mobile, 
wearables, realidade virtual e transmídia” foram os temas 
da instigante palestra de Rodrigo Arnaut no Auditório 
da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, em For-
taleza, onde se realiza o SET Nordeste 2016.

Vice-diretor de TV por Assinatura e Novas Mídias da 
SET, Media Engineer no Esconderijo.xyz, professor na 
FAAP, e presidente do grupo EraTransmidia, Arnaut trou-
xe à capital cearense uma visão 360 do mundo do Big 
Data, do sensoriamento, da IoT (Internet of Things), das 
startups, dos drones, das aplicações mobile, do weara-
bles e da Realidade Virtual, comentando as oportunida-
des de inovação tecnológica na garantia da qualidade 
do conteúdo e de produção de TV.

Para o presidente do grupo EraTransmidia, a análise 
dos “big dados” e das tecnologias presentes em todos 
dispositivos conectados é fundamental, porque vive-
mos em um mundo de múltiplas plataformas de mídias 
(Apps mobile, OTT, VOD, IPTV, smartTVs, Ginga iDTV, 
Portais web, webTV, podcasts, Games) e em uma nova 
realidade da produção audiovisual.

Assim, os desafios de gestão da inovação com empre-
endedores, makers, criativos, visionários e startups são 
fundamentais no mundo convergente no qual estamos 
inseridos e no qual o “Big Data está presente em todos 
os âmbitos da vida, de alguma forma. O Big Data e seu 

volume é tudo o que temos em ter-
mos de dados porque com ele as 
organizações coletam dados de uma 
grande variedade de fontes que 
definem o sensoriamento de cada 
equipamento que traz o conceito de 
internet das coisas (IoT)”, ponderou 
Arnaut.

Arnaut disse, ainda, que a Internet 
das Coisas avança como “um mode-
lo de negócios complexo, com um 
mercado cada vez maior em termos 
de negócios e que, em 2020, terá mais de 50 bilhões de 
devices móveis no mundo, dos quais um terço serão dis-
positivos que contenham telas que podem exibir e rece-
ber conteúdos audiovisuais”.

Para finalizar, o executivo destacou que, em realidade 
virtual, “usar óculos de VR é como sonhar acordado”, isso 
porque o usuário “está imerso na tela e não sai dela, tudo 
que ele vê é através dos óculos. Na VR, temos imersão 
em ambientes além do mundo real. Mas, neste mundo, 
temos Realidade Aumentada (RA) com um uso de obje-
tos gráficos sobrepostos em imagens reais; e Realidade 
Mixada (MR), unindo imersão com objetos associados 
ao ambiente virtual e simulando que estes objetos estão 
no mesmo plano, sejam reais ou não”. n

Rodrigo Arnaut

SESSÃO SET: Sentidos e desafios de OTT
A manhã do segundo dia do SET Nor-

deste 2016 começou com uma interes-
sante e reflexiva palestra ministrada por 
Vitor Chaves de Oliveira (Engenharia – 
Coach IT Group Inc./UNISAL/DeVry Me-
trocamp/SET) que afirmou que “a quali-
dade se dá em base a processos”.

A “Sessão SET: Sentidos e desafios de OTT 
para profissionais: Broadcast tradicional e 
Broadcast streaming” analisou como os 
diversos meios de conteúdo “habitam 
num ambiente cada vez mais disrupti-
vo, mas não destrutivo”. Nesse ponto, o 

palestrante explicou aos ouvintes como congregar tec-
nologia, talento criativo, novos hábitos e direcionamento 
mercadológico.

O futuro passa pela convergência e pelos ciclos de vida 
dos conteúdos, na opinião de Oliveira. “A convergência é 
um caminho sem volta, porque nesse ciclo, a qualidade 
cada vez é mais importante. Hoje estamos no mundo IP, 

um mundo no qual o debate constante se dá entre qua-
lidade e expectativa.”

Devemos, segundo o palestrante, pensar cada vez mais 
nas ferramentas de criação de conteúdos, entendendo 
que as técnicas que promovem a colaboração de arte e 
tecnologia “dão vida ao produto audiovisual. O que traz 
qualidade [aos conteúdos] são as pessoas, enquanto a 
tecnologia evolui”, ressaltou.

Oliveira pontuou, ainda, que a gestão de conteúdos se 
torna cada dia mais importante no mundo OTT e afir-
mou que,”nesse mundo, a automatização é fundamental 
pensando em integração com softwares”.

Antes de encerrar a sua participação, o acadêmico des-
tacou que a comercialização de conteúdos que procu-
ram, basicamente, a “busca de ganhar dinheiro, sabendo 
que a distribuição e a entrega de conteúdo são funda-
mentais para o sucesso, pensando em serviços que 
sejam flexíveis e possam funcionar em IP. Assim, o que 
importa é a busca por orientação à conexão em uma 
tecnologia orientada à aplicação”, concluiu. n

Vitor Chaves 
de Oliveira
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SESSÃO SET: Radiodifusão sonora presente e futuro

A última sessão do SET Nordeste contou com a parti-
cipação de Carmen Lúcia Rocha Dummar Azulai, presi-
dente da ACERT (Associação Cearense de Emissoras de 
Rádio e Televisão); Fernando Ximenes, engenheiro da 
Gram-Eollic; e Eduardo Cappia, diretor da EMC/SET, que 
moderou e participou dos debates sobre “Radiodifusão 
sonora, migração AM-FM, EFM e desafios atuais da ra-
diodifusão”.

Iniciando as explanações, Carmen Lúcia afirmou que 
o maior desafio da ACERT é continuar trabalhando para 
dar opção de escolha aos ouvintes. “Com a Internet, eles 
passam a interferir muito mais em nosso conteúdo, e fa-
zem com que os nossos produtos sejam mais plurais e 
enriqueçam a indústria.”

Em Fortaleza, afirmou a presidente da ACERT, a Voz do 
Brasil está “fora de moda e empobrece o rádio, porque a 
obrigatoriedade prioriza a uns e delega aos outros, sen-
do um problema para a pluralidade de opiniões”. Carmen 
alertou, também, que quanto menos habitantes têm 
uma população “maior é o preço de taxas por habitantes, 
sendo assim, uma rádio de Fortaleza paga seis vezes mais 
do que uma rádio de São Paulo, isso porque a taxa é feita 
pensando na potência do transmissor e não na cobertu-
ra, por ouvintes. Todos temos de pedir um modelo que 
seja igualitários e não como este, que é diferenciado”.

Ela argumentou, ainda, que, para a rádio não desapare-
cer, é preciso que a indústria saiba como garantir mobili-
dade na recepção: “deveríamos pensar em como faremos 
para ter acessibilidade nos receptores de rádio, estejam 
no celular ou nas outras plataformas, é uma iniciativa 
que tem que vir das rádios. Se não fizermos algo, no futu-
ro, teremos que desligar os transmissores, não pela falta 
de qualidade, mas, sim, porque não teremos ouvintes”.

Após as considerações da presidente da ACERT, Eduar-
do Cappia explicou como a rádio está migrando de AM 
para FM e mostrou como as primeiras emissoras estão 

operando após a migração. Na palestra “Migração: pri-
meiras emissoras no AR”, ele também analisou as classifi-
cações das emissoras e abordou conceitos de cobertura 
e de eficiência de sistemas.

“Deixando a faixa AM, o rádio confirma o seu momento 
atual de credibilidade e amplia cobertura em FM”, des-
tacou Cappia, afirmando que o desafio, na região, está 
em como receber a faixa estendida FM, (76 a 88 MHz) na 
Grande Fortaleza.“A migração não vai resolver o proble-
ma do rádio. Ela coloca um novo desafio. A mudança é 
positiva, mas o problema continua sendo o conteúdo. 
O Ceará é pioneiro na migração no estado, com a Rádio 
Progresso, de Juazeiro do Norte, a mais de 500 quilôme-
tros de Fortaleza, a primeira emissora a fazer a migração 
da AM para FM.”

Cappia lembrou que mais do 25% das emissoras, “hoje, 
migrariam para a Faixa Estendida podendo chegar a 345 
estações em regiões de alta densidade populacional, 
o que é um imenso desafio; um desafio que passa por 
cumprir o cronograma e trabalhar para que dê certo a 
migração. Já não temos de ter projetos que trabalham 
com potência, mas sim com áreas de cobertura das 
emissoras de rádio e com eles, o contorno protegido de 
cobertura. Precisamos deixar de pensar em potência e 
passar a pensar em classe de emissora”.

O executivo disse que, para migrar, é preciso planejar o 
processo e pensar na “otimização da instalação” da emis-
sora, a partir de parâmetros corretos que diminuam os 
problemas futuros de cobertura. As FMs precisam “ter 
um produto novo, com novas funcionalidades e requeri-
mentos, que passam de um produto AM de 10 KHz para 
um produto FM de 200 KHz”, frisou Cappia.

O maior consumo de rádio pelo ar está no carro e no 
celular, lembrou. “Temos de ver como ter receptores que 
captem a faixa estendida. Já há algumas montadoras 
de carros que estão desenvolvendo centrais multimídia 
que ofereçam acesso a esta faixa”, concluiu o represen-
tante da SET. n

SET Nordeste 2016 debate o presente e futuro da rádio brasileira e indica que a migração não vai resolver 
o problema do rádio
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A
capital amazonense Ma-
naus foi o palco do quar-
to encontro regional da 
SET em 2016, o SET Nor-

te 2016, realizado em novembro.  
O evento, o mais antigo dos SET re-
gionais, foi, mais uma vez, transmiti-

do ao vivo via streaming, no site da 
SET (set.org.br), em parceria com a 
equipe da Rede Amazônica (afiliada 
da Globo no Norte do país). 
Na abertura dos seminários, o orga-

nizador do SET Norte e diretor regio-
nal da entidade, Nivelle Daou Júnior, 

lembrou que as formas de consumir 
conteúdo estão mudando em um 
contexto de evolução tecnológica e 
de convergência midiática. “Vamos 
falar do mercado de radiodifusão, 
das tendências em novas tecnologias 
e de como a própria TV aberta vem 

por Gabriel Cortez e Fernando Moura
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Novas tecnologias exigem cada vez maior capacidade  
de armazenamento, interoperabilidade e inovação nas emissoras,  
em uma indústria que avança para níveis de qualidade técnica  
e operacional cada dia mais sofisticados e integrados. O desligamento 
analógico no Brasil, a migração do rádio AM para FM e algumas 
formas alternativas de energia também estiveram na pauta  
do encontro realizado em Manaus: especialista do setor energético 
aponta risco de apagão elétrico entre 2021 e 2023

SET Norte 2016 
analisa tendências 
da indústria broadcast 
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A
capital amazonense Ma-
naus foi o palco do quar-
to encontro regional da 
SET em 2016, o SET Nor-

te 2016, realizado em novembro.  
O evento, o mais antigo dos SET re-
gionais, foi, mais uma vez, transmiti-

do ao vivo via streaming, no site da 
SET (set.org.br), em parceria com a 
equipe da Rede Amazônica (afiliada 
da Globo no Norte do país). 
Na abertura dos seminários, o orga-

nizador do SET Norte e diretor regio-
nal da entidade, Nivelle Daou Júnior, 

lembrou que as formas de consumir 
conteúdo estão mudando em um 
contexto de evolução tecnológica e 
de convergência midiática. “Vamos 
falar do mercado de radiodifusão, 
das tendências em novas tecnologias 
e de como a própria TV aberta vem 

por Gabriel Cortez e Fernando Moura
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e operacional cada dia mais sofisticados e integrados. O desligamento 
analógico no Brasil, a migração do rádio AM para FM e algumas 
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se transformando nos últimos anos. 
Os hábitos do telespectador vêm se 
modificando ao longo do tempo e a 
indústria também está cada dia mais 
voltada ao 4K, ao IP e à virtualização 
dos fluxos de trabalho. Esta transi-
ção será discutida aqui”, pontuou.
Na opinião de Daou Júnior, a TV 

aberta vai sair fortalecida do swit-
ch-off analógico, uma vez que a TV 
Digital irá aumentar a sua capacida-
de de expansão no mercado com o 

desligamento. “As lutas regulatórias 
também são importantes e serão 
abordadas. As tecnologias evoluem. 
Quando estivermos transmitindo em 
4K, é importante que o espectro es-
teja preservado. Outro ponto são os 
mochilinks, que têm mudado toda a 
base do nosso jornalismo. Hoje, com 
muito menos equipamentos, se faz 
uma transmissão ao vivo de uma 
sala como a que estamos promoven-
do aqui. Precisamos estar atentos a 
todas essas transformações. Eu es-
pero que vocês aproveitem bastante 
para se informarem e se atualizarem 
nesses dois dias de evento”, ponde-
rou o diretor da SET Regional Norte 
e vice-presidente de tecnologia da 
Rede Amazônica, antes de oficializar 
o início das atividades.
Mário Costa, secretário geral da 

Rede Amazônica, também discursou 
na abertura do SET Norte, e lem-
brou que já estão trabalhando para 
o desenvolvimento de surpresas e 
novidades para o SET Norte 2017.  
“A nossa obrigação é deixar um mun-
do melhor para as futuras gerações. 
Desejo para os senhores dois dias de 
intensos trabalhos e ressalto que já 
estamos trabalhando para organizar 
o evento do ano que vem com no-

vidades. Tenho certeza que será um 
excelente aprendizado”, exclamou.
A organização do encontro exibiu, 

ainda, um vídeo encaminhado pelo 
então diretor (veja requadro abai-
xo) e presidente da Rede Amazôni-
ca, Phelippe Daou, com palavras de 
incentivo e de agradecimento aos 
participantes, aos palestrantes e aos 
realizadores do SET Norte. “Desejo 
que vocês se sintam à vontade neste 
evento, assim como se sentiram nos 
últimos anos. Nós queremos estar 
de mãos dadas com vocês, sempre 
ombreados com os companheiros do 
Brasil inteiro, e quem sabe também 
observando todas essas questões 
que vêm sendo apresentadas e dis-
cutidas para que o nosso sistema 
de radiodifusão seja mais operante. 
Que, no próximo ano, estejamos jun-
tos para festejar muitos dos novos 
acontecimentos que já estamos pla-
nejando”, disse.
Nas próximas páginas, a Revista da 

SET brinda os leitores com um resu-
mo das principais discussões e das 
principais tendências apontadas pe-
los especialistas do setor nos dois 
dias do evento realizado no centro 
de Convenções Estúdio 5, que se lo-
caliza no Distrito Industrial da capital 
amazonense.

Nivelle Daou Júnior discursou 
na abertura do SET Norte 2016 

Equipe da Rede Amazônica transmitiu as palestras ao vivo via streaming em Manaus

“A nossa obrigação é deixar um mundo 
melhor para as futuras gerações”, 
afirmou Mário Costa, na cerimônia 
de abertura do evento
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Arquivamento digital 
na Era Beyond Defintion
Erick Soares (Sony), na palestra 

“Arquivamento digital na Era Beyond 
Defintion”, afirmou que há uma gran-
de preocupação no mercado broad-
cast em relação a como preservar 
os conteúdos e os dados que estão 
sendo produzidos. “Não só o mer-
cado broadcast, mas o mercado de 
TI e o mercado de telecomunicações 
têm sinalizado uma preocupação em 
relação à preservação da informa-
ção a longo prazo. A própria Oracle, 
em pesquisa realizada entre 2012 e 
2013, apontou que uma das grandes 
preocupações dos executivos têm a 
ver com isso, com essa dinâmica de 
preservar informação em longa data, 
que é relativamente recente no mer-
cado de TI, mas já vem sendo uma 
constante em outras indústrias”, 
ponderou.
Na opinião do palestrante, com o 

volume de informações crescendo 
em um ritmo exponencial, surge uma 

necessidade de armazenamento em 
mídias ópticas. “A mídia óptica acaba 
sendo robusta e interessante, pois 
reduz os riscos de desgaste. Em-
presas como a Amazon e o Google 
já estão investindo em tecnologias 
próprias de armazenamento óptico. 
Quando não há uma necessidade 
muito grande de preservação de lon-
go tempo, as tecnologias magnéticas 
ainda são muito utilizadas”, lembrou. 
Soares ressaltou, ainda, que a tec-

nologia de armazenamento por disco 
óptico desenvolvida pela Sony foi 
destaque neste ano na revista Forbes 
e argumentou que, com o crescimento 
no volume de dados gerado pela tran-
sição do HD para o 4K, a necessidade 
de arquivamento deve crescer no mer-
cado broadcast. “Talvez não exista 
uma única tecnologia que atenda às 
diversas necessidades das emissoras. 
Muitas querem se livrar das antigas 
fitas magnéticas, das fitas de dados 
e do disco rígido, que é uma mídia 
magnética. Todas essas tecnologias 
caem no risco de apagarem as infor-
mações, por conta da perda de mag-
netismo. O armazenamento óptico 
é uma mídia que tem uma série de 
vantagens e vem em uma evolução 
constante nos últimos anos.”
Já existem discos de 500 GB e 1TB 

de armazenamento, contou o pales-
trante. “É uma tecnologia que tem 
grande capacidade de armazenamen-
to. As robóticas podem crescer com a 
tecnologia ODA. Um rack pode arma-
zenar até 1.7 PB de armazenamento. 
É um enorme volume de informação. 
Em comparação com a tecnologia 
XDCAM, uma nova mídia ODA de 3.3 
TB pode custar R$ 1,4 mil reais, en-

quanto para armazenar esse mesmo 
conteúdo em XDCCAM, você precisa-
ria de 66 XDCAM de 500GB, que cus-
tariam R$ 13 mil reais”, comparou. 
“As soluções de arquivamento 

ODA baseadas em tecnologia óptica  
XDCAM já consagrada no ambiente 
broadcast são a melhor opção”, ava-
liou, “com um excelente custo bene-
fício, longa durabilidade, compatibi-
lidade total com futuras gerações de 
discos ópticos, vantagem do acesso 
randômico aliado à durabilidade e 
formato totalmente aberto e com-
patível com qualquer plataforma”, 
acrescentou.

Transmissões esportivas ao vivo
Armando Moraes (EVS), na palestra 

“Soluções avançadas para transmis-
são de eventos esportivos ao vivo”, 
explicou como os servidores da com-
panhia belga se adequaram a esse 
tipo de transmissão e afirmou que 
“as demandas em transmissões es-
portivas têm crescido muito, com ne-
cessidade de trabalhar com mais ca-
nais, grafismos em real time e slow 
motion, além de aplicações multimí-
dia. O servidor que tínhamos antes 
da Copa do Mundo 2014 utilizava 
oito canais para transmitir de uma 
arena. Para a Olimpíada, lançamos 
o XT-3 com a possibilidade de tra-
balhar com doze canais (oito entra-
das e quatro saídas). Mesmo assim, 
a exigência continua grande e os 
nossos clientes estão pedindo mais 
canais, por conta das câmeras de 
alto frame rate. Além disso, no NAB 
do ano que vem, teremos opções 
de trabalhar em 4K com até seis ca-
nais”, adiantou. 
Quando se fala em produção, um 

case destacado pelo representante 
da EVS foi o de um cliente que fez 
a cobertura da Olimpíada e precisou 
gravar 40 sinais simultaneamente. 
“Esses sinais gravando no servidor 
XS foram, por streaming, pelo sis-
tema da AVID, enquanto o material 
estava chegando, sem precisar es-
perar o arquivo todo. Isso propicia 
uma vantagem muito grande a quem 
trabalha com esportes ao vivo”, pon-
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Erick Soares (Sony) 
comparou as tecnologias 
de armazenamento óptico 
XDCAM e ODA e afirmou 
que “uma nova mídia ODA 
de 3.3 TB pode custar 
R$ 1,4 mil reais, enquanto 
para armazenar esse 
mesmo conteúdo 
em XDCCAM, você 
precisaria de 66 XDCAM 
de 500 GB, que custariam 
R$ 13 mil reais” 

Os certificados de participação no SET 
Norte 2016 estão liberados no Portal 
da SET (set.org.br) para quem realizou 
o registro no site da entidade e retirou 
a credencial no local do evento
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derou. “A partir do ano que vem, 
também, teremos um cliente no Sul 
trabalhando com esse workflow.” Na 
parte de grafismos e replays, “as exi-
gências também aumentaram. Com a 
nossa linha de produtos Epsio, con-
seguimos soluções de zoom de até 
300 vezes entrando em 4K e saindo 
em HD sem granulações e sem perda 
de qualidade. Também temos capaci-
dade de recepção de metadados com  
o Epsio FX-Reveal, que possibilita 
usar esses metadados e real time na 
tela”, explicou Moraes.
O palestrante apresentou, ainda, 

o que a EVS tem produzido na área 
de multimídia e afirmou que preci-
sam atender, além da televisão, ou-
tras plataformas. “Em um carro de 
transmissão de futebol, por exemplo, 
temos hoje 20 câmeras chegando 
na transmissão de um jogo. Coloca-
mos esse material à disposição na 
nuvem e o usuário pode acessar, on 
demand. É a nossa solução C-Cast 
3.3, que foi utilizada por várias emis-
soras na transmissão da Euro 2016, 
disputada na França, e já foi testa-
da no Brasil pelo Globoesporte.com. 
Também estamos trabalhando com 
soluções IP e 4K em parceria com a 
Alliance for IP Media Solutions”.

Novos paradigmas tecnológicos
da televisão
Salustiano Fagundes (SET/HDX), na 

palestra “Os novos paradigmas tec-
nológicos da televisão: bigdata, sen-
soriamento, IOT, startups, drones, 
mobile, wearables, realidade virtual 
e transmídia”, indicou que a indús-
tria se aproxima de um momento em 
que não se falará mais de Gigabytes 
e de Terabytes, mas sim, de Zettaby-
tes e de Pentabytes. “O diferencial 
hoje é, além de estar em todas as 
plataformas, saber trabalhar com os 
dados que são gerados pelo acesso 
dessas plataformas. Um ponto que o 
Netflix percebeu muito rapidamente 
foi o trabalho com os algoritmos. As 
pessoas querem acessar conteúdos 
on demand, mas é preciso conhe-
cer a audiência. Estamos começando 
uma nova etapa de investimentos 

nos algoritmos, com o objetivo de 
fidelizar o público.”
O palestrante apresentou algumas 

empresas que já prestam serviço de 
monitoramento de dados na Web, 
como o sistema de monitoração de 
notícias Klipbox, e expôs uma pes-
quisa que prevê 50 bilhões de dis-
positivos conectados à internet em 
2020. “Isso vai trazer consequências 
em diversas áreas, desde casas inte-
ligentes, roupas inteligentes, cidades 
inteligentes, enfim, há uma série de 
áreas em que o IoT já é uma reali-
dade.” 
Os drones, a realidade virtual (isto 

é, a imersão em ambientes além do 
mundo real), a realidade aumentada 
(o uso de objetos gráficos sobrepos-
tos em imagens reais) e a realidade 
mista (o uso de imersão com obje-
tos gráficos associados ao ambiente 
virtual) são outros aspectos que de-
vem ser considerados no ambiente 
broadcast, na opinião do expositor. 
“O número de empresas grandes que 
estão investindo em realidade vir-
tual, cada uma em sua área, desde 
Samsung, Google, Facebook, estú-
dios de cinema, etc., está constituin-
do um ecossistema que mostra não 

ser uma onda passageira. É algo que 
vem para ficar e se complementar à 
produção em broadcast”, lembrou. 
A grande sacada das empresas de 

vídeo, na opinião de Salustiano, “é 
entregar experiências em coisas do 
cotidiano que ampliem a compreen-
são do que está na tela. A televisão 
está mudando, a forma de se fazer 
televisão está mudando, e a forma 
de distribuir conteúdos está mudan-
do”, concluiu. 
Ernesto Riedel (YouCast), abordou 

as “Opções para transmissão via sa-
télite de conteúdos ISDB-T conside-
rando eficiência e monetização” em 
sua palestra no SET Norte e lembrou 
que as receitas com publicidade na 
internet têm crescido, mas, ainda 
assim, a televisão não tem perdido 
market share.
“Quando uma empresa quer lançar 

um produto e marcar presença no 
mercado, a televisão continua sen-
do o meio mais eficaz de envolver o 
publico, por conta das grandes audi-
ências e da credibilidade do veículo 
em si. Além disso, é preciso pensar 
que o conteúdo local, segmentado 
e personalizado é mais relevante e 
mais atraente em meio às notícias 
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“A grande sacada 
é entregar 
experiências em 
coisas do cotidiano 
que ampliem a 
compreensão do 
que está no vídeo”, 
afirmou Salustiano 
Gomes em relação 
às experiências 
com VR nos 
conteúdos 
audiovisuais

A uma plateia 
atenta, e às 
câmeras da Rede 
amazônica, 
Ernesto Riedel 
(Enesys) lembrou 
que as receitas 
com publicidade 
na internet têm 
crescido, mas a 
televisão não tem 
perdido market 
share
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derou. “A partir do ano que vem, 
também, teremos um cliente no Sul 
trabalhando com esse workflow.” Na 
parte de grafismos e replays, “as exi-
gências também aumentaram. Com a 
nossa linha de produtos Epsio, con-
seguimos soluções de zoom de até 
300 vezes entrando em 4K e saindo 
em HD sem granulações e sem perda 
de qualidade. Também temos capaci-
dade de recepção de metadados com  
o Epsio FX-Reveal, que possibilita 
usar esses metadados e real time na 
tela”, explicou Moraes.
O palestrante apresentou, ainda, 

o que a EVS tem produzido na área 
de multimídia e afirmou que preci-
sam atender, além da televisão, ou-
tras plataformas. “Em um carro de 
transmissão de futebol, por exemplo, 
temos hoje 20 câmeras chegando 
na transmissão de um jogo. Coloca-
mos esse material à disposição na 
nuvem e o usuário pode acessar, on 
demand. É a nossa solução C-Cast 
3.3, que foi utilizada por várias emis-
soras na transmissão da Euro 2016, 
disputada na França, e já foi testa-
da no Brasil pelo Globoesporte.com. 
Também estamos trabalhando com 
soluções IP e 4K em parceria com a 
Alliance for IP Media Solutions”.

Novos paradigmas tecnológicos
da televisão
Salustiano Fagundes (SET/HDX), na 

palestra “Os novos paradigmas tec-
nológicos da televisão: bigdata, sen-
soriamento, IOT, startups, drones, 
mobile, wearables, realidade virtual 
e transmídia”, indicou que a indús-
tria se aproxima de um momento em 
que não se falará mais de Gigabytes 
e de Terabytes, mas sim, de Zettaby-
tes e de Pentabytes. “O diferencial 
hoje é, além de estar em todas as 
plataformas, saber trabalhar com os 
dados que são gerados pelo acesso 
dessas plataformas. Um ponto que o 
Netflix percebeu muito rapidamente 
foi o trabalho com os algoritmos. As 
pessoas querem acessar conteúdos 
on demand, mas é preciso conhe-
cer a audiência. Estamos começando 
uma nova etapa de investimentos 

nos algoritmos, com o objetivo de 
fidelizar o público.”
O palestrante apresentou algumas 

empresas que já prestam serviço de 
monitoramento de dados na Web, 
como o sistema de monitoração de 
notícias Klipbox, e expôs uma pes-
quisa que prevê 50 bilhões de dis-
positivos conectados à internet em 
2020. “Isso vai trazer consequências 
em diversas áreas, desde casas inte-
ligentes, roupas inteligentes, cidades 
inteligentes, enfim, há uma série de 
áreas em que o IoT já é uma reali-
dade.” 
Os drones, a realidade virtual (isto 

é, a imersão em ambientes além do 
mundo real), a realidade aumentada 
(o uso de objetos gráficos sobrepos-
tos em imagens reais) e a realidade 
mista (o uso de imersão com obje-
tos gráficos associados ao ambiente 
virtual) são outros aspectos que de-
vem ser considerados no ambiente 
broadcast, na opinião do expositor. 
“O número de empresas grandes que 
estão investindo em realidade vir-
tual, cada uma em sua área, desde 
Samsung, Google, Facebook, estú-
dios de cinema, etc., está constituin-
do um ecossistema que mostra não 

ser uma onda passageira. É algo que 
vem para ficar e se complementar à 
produção em broadcast”, lembrou. 
A grande sacada das empresas de 

vídeo, na opinião de Salustiano, “é 
entregar experiências em coisas do 
cotidiano que ampliem a compreen-
são do que está na tela. A televisão 
está mudando, a forma de se fazer 
televisão está mudando, e a forma 
de distribuir conteúdos está mudan-
do”, concluiu. 
Ernesto Riedel (YouCast), abordou 

as “Opções para transmissão via sa-
télite de conteúdos ISDB-T conside-
rando eficiência e monetização” em 
sua palestra no SET Norte e lembrou 
que as receitas com publicidade na 
internet têm crescido, mas, ainda 
assim, a televisão não tem perdido 
market share.
“Quando uma empresa quer lançar 

um produto e marcar presença no 
mercado, a televisão continua sen-
do o meio mais eficaz de envolver o 
publico, por conta das grandes audi-
ências e da credibilidade do veículo 
em si. Além disso, é preciso pensar 
que o conteúdo local, segmentado 
e personalizado é mais relevante e 
mais atraente em meio às notícias 
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“A grande sacada 
é entregar 
experiências em 
coisas do cotidiano 
que ampliem a 
compreensão do 
que está no vídeo”, 
afirmou Salustiano 
Gomes em relação 
às experiências 
com VR nos 
conteúdos 
audiovisuais

A uma plateia 
atenta, e às 
câmeras da Rede 
amazônica, 
Ernesto Riedel 
(Enesys) lembrou 
que as receitas 
com publicidade 
na internet têm 
crescido, mas a 
televisão não tem 
perdido market 
share
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locais, que são uma fonte confiável 
de informação. A TV personalizada 
é a forma mais fácil de aumentar a 
sua monetização”, afirmou. Pensan-
do nisso, explicou Riedel, a Enensys 
desenvolveu uma arquitetura típica 
de inserção de publicidade em redes 
SFN (Single Frequency Network) e um 
sistema para transmissão de conteú-
dos ISDB-T em total compatibilidade 
com o DVB-S/S2; uma aplicação que 
respeita as disposições de redes SFN 
e os múltiplos conteúdos formatados 
em MPEG-2 TS na interface aérea. 

Novas aplicações via satélite
para broadcast
Abel Souza (SES), na palestra “No-

vas aplicações via satélite para broa-
dcast”, mostrou as inovações desen-
volvidas pela companhia em meio às 
mudanças nas formas de consumir e 
de transmitir conteúdos audiovisuais. 
“Uma das coisas que percebemos nas 
novas maneiras de assistir TV é que as 
pessoas gostam de assistir os conteú-
dos onde quiserem. Por isso, desen-
volvemos o SAT>IP, um decoder que 
recebe e distribui sinal para todos os 
ambientes da casa. Outra novidade 
que estamos desenvolvendo  é o CDN 
(Content Delivery Network) Satelital, 
em meio a uma realidade em que os 
conteúdos são cada vez mais digitais, 
uma das oportunidades que vemos é 
fazer uma CDN para mandar um con-

teúdo para diversos pontos. Conse-
guimos, também, evoluir com os hea-
dends in the sky, que fazem com que 
uma única antena receba todos os ca-
nais combinados que o telespectador 
solicitar. A MultTV é um cliente nosso 
que tem utilizado esses pacotes de 
entrega com headends”, explicou.
O palestrante lembrou ainda que o 

satélite continua sendo uma ótima 
opção para broadcast tradicional, 
apesar de muita gente questionar se 
essa tecnologia “vai ‘morrer’, porque 
tem fibra chegando em todo lugar”. 
A grande vantagem da distribuição 
por satélite, segundo ele, é a ampla 
cobertura dos dispositivos. “Com 
três satélites, você consegue cobrir 
o mundo todo. Para o Brasil e para a 
América Latina, a SES tem hoje o SES-
6 e o NSS-806 fazendo distribuição. 
Quando se fala em contribuição, os 
satélites também são uma ótima op-
ção. Para o Brasil, temos o SES-4 e o 
próprio NSS 806. Os HTS (High Trou-
ghput Satelites) também têm sido 
utilizados com o reuso de frequên- 
cias e spot beams menores, sendo 
possível reduzir os preços e melhor 
aproveitar o sinal”, considerou. 

A tecnologia satelital acelerando 
a digitalização
Ricardo Calderon (Eutelsat), na pa-

lestra “A tecnologia de satélite ace-
lerando a digitalização”, afirmou 
que o satélite “pode ajudar a ace-
lerar o processo de desligamento da 
TV analógica no Brasil”. Os desafios 
do país, na opinião do palestrante, 
são: garantir um switch-off oportuno 
com um orçamento limitado; alcan-
çar locais de difícil acesso a fim de 
melhorar a cobertura das redes de 
TV Digital; alocar espectro suficiente 
para todos os serviços futuros; e, o 
principal, evitar a exclusão da TV Di-
gital, uma vez que, a partir de 2023, 
espera-se que mais de 50 milhões 
de brasileiros não tenham acesso ao 
sinal digital.
O palestrante acredita na transmis-

são de TV Digital via satélite como 
solução a essas demandas. “No Bra-
sil, a Eutelsat está disponibilizando 

um novo satélite na posição orbital 
65 W, uma posição orbital brasileira, 
com direito de exploração concedido 
a duas operadoras, ampla abrangên-
cia (engloba toda a faixa das ban-
das C e Ku padrão planejada, além 
da banda Ka), posição tradicional 
e consolidada, excelente visibili-
dade (todas as capitais brasileiras 
com ângulos de elevação superior a  
50 graus) e posição estratégica para 
distribuição nas Américas. Na antena 
central, é um satélite que só precisa 
de 17,8 Watts de potência operacio-
nal”, explicou.

Eficiência Energética x MER x 
área de cobertura
Glenn Zolotar (Hitachi Kokusai Li-

near), na apresentação “Eficiência 
Energética x MER x área de cobertu-
ra”, afirmou que melhorar a eficiência 
energética dos transmissores é uma 
forma de fazer economia e reduzir 
custos em uma emissora. “Eficiência 
energética é a relação entre a energia 
consumida da rede elétrica e a ener-
gia efetivamente transmitida na forma 
de sinal. Os transmissores Classe AB 
têm uma eficiência que fica entre 9% 
e 16%”, ressaltou o palestrante. “Essa 
eficiência total, é importante dizer, 
deve ser medida após o Filtro de Saí-
da. Os Classe AB trabalham abaixo da 
faixa P1dB. Com a pré-correção, é pos-
sível corrigir as distorções e ter uma 
MER alta, tipicamente 40dB”, disse.
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Ricardo Calderón (Eutelsat) acredita 
que os satélites podem ajudar 
as emissoras brasileiras e o governo 
a evitarem perdas de áreas 
de cobertura com o desligamento 
do sinal analógico em curso no país

Abel Souza (SES) lembrou que o satélite 
continua sendo uma ótima opção para 
broadcast tradicional, apesar de muita 
gente questionar se essa tecnologia 
“vai ‘morrer’, porque tem fibra chegan-
do em todo lugar” 
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Para melhorar a eficiência dos 
transmissores, a tecnologia Doherty 
tem sido amplamente empregada, 
lembrou Zolotar. “Um transmissor 
que usa amplificação Doherty tem 
uma MER (Modulation Error Ratio) 
mais baixa do que um de Classe AB, 
em compensação, ele apresenta um 
menor custo de operação devido a 
um consumo reduzido de energia 
elétrica. A eficiência pós-filtro de um 
transmissor Doherty fica entre 20% 
e 30%, tipicamente. Em um ano, é 
possível fazer uma economia de R$ 
42 mil reais utilizando um transmis-
sor E-Compact Alta Potência ISDB-T 
de 2400 Watts após o filtro ao in-
vés de um transmissor Classe AB de 
2400 Watts”.
Além da economia direta, segundo 

o palestrante, há também uma eco-
nomia indireta com os transmissores 
Doherty, porque, para transmissores 
de mesma potência, em relação ao 
Classe AB, há uma redução de 30 a 
40% na dissipação térmica, o que trará 
uma economia de energia com a utili-
zação de ar condicionado. Essa menor 
dissipação térmica também permite 
que se coloquem mais transistores em 
um módulo de amplificação gerando 
uma economia de espaço, devido à 
maior densidade de potência.
Por trabalhar mais próximo da re-

gião de saturação, os transmissores 
Doherty tendem a ter uma MER mais 
baixa quando comparados aos Clas-

se AB. “Normalmente, opera-se com 
MER de 35 dB a 38 dB, podendo 
também alcançar 40 dB. Além dis-
so, a MER está diretamente ligada à 
área de cobertura de um transmissor. 
Em uma área de cobertura com raio 
de 10 Km, temos redução de 69m 
ao reduzir a MER de 40 dB para 35 
dB, e redução de 12m para MER de  
38 dB”’, explicou. 
Esta relação de MER e eficiência, 

na opinião de Zolotar, deve ser ana-
lisada para cada aplicação já que 
existem casos em que uma MER de 
35dB atende perfeitamente as neces-
sidades do radiodifusor e existem 
casos em que uma MER maior se faz 
necessária. “Quando consideramos 
redes SFN, Gap Fillers ou aumen-
to na margem de confiabilidade do 
sistema, uma MER mais alta pode 
fazer sentido. Se queremos uma 
MER maior, a eficiência será menor.  
Se queremos uma eficiência maior, a 
MER do transmissor deve ser menor. 
É uma decisão que deve ser analisa-
da caso a caso. Com a nossa linha 
E-compact, conseguimos ajustar o 
ponto de operação do transmissor 
para priorizar MER ou eficiência ener-
gética”, concluiu.

Integração e automatização 
em debate
Os sistemas interoperáveis e as pla-

taformas de software abertas foram 
apontados como possibilidades de 
expansão aos negócios no setor de 
broadcast por palestrantes no segun-
do dia do SET Norte. Fredy Litowsky 
(Avid), na palestra “Tecnologias e 
novas plataformas para produção de 

áudio e vídeo”, lembrou que a em-
presa trabalha para desenvolver uma 
plataforma unificada e está certifican-
do parceiros que queiram gerar API 
em comum com a plataforma da em-
presa. “A Avid sempre foi conhecida 
como uma empresa muito proprietá-
ria, muito dedicada, mas, perceben-
do as tendências de mercado, resol-
vemos mudar e criar uma plataforma 
única, que permita serviços como 
produção de áudio e vídeo, soluções 
de market place (lojas virtuais de 
aplicativos), etc. Uma plataforma que 
terceiros podem utilizar para disponi-
bilizar serviços. O nosso objetivo é ter 
uma única infraestrutura que permita 
serviços e licenças necessárias a uma 
produção, não interessando onde 
você esteja”, explicou.
O palestrante contou, ainda, que é 

uma arquitetura com vários serviços 
conectados a um mesmo barramen-
to. “A ideia é ter um workflow habili-
tador de eventos que nada mais é do 
que um barramento comum a todos. 
Somente uma estrutura muita aberta 
pode permitir isso, uma solução que 
consiga integrar soluções de tercei-
ros a sua plataforma. Assim, conse-
guimos atender as necessidades dos 
clientes conforme as suas deman-
das.” Alex Santos (Seal Broadcast & 
Content), na comunicação “Soluções 
de automação exibição/MCR (Contro-
le Mestre)”, explicou o que é Arqui-
tetura Orientada ao Serviço (SOA), 
conceito com o qual a integradora 
trabalha em projetos de automação 
e virtualização de workflows.
“A SOA nada mais é do que criar 

sistemas interoperáveis, uma aborda-
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Glen Zolotar (Hitachi Kokusai Linear) 
afirmou que melhorar a eficiência 
energética dos transmissores é uma 
forma de fazer economia e reduzir 
custos em uma emissora

Fredy Litowsky 
(AVID) lembrou 
que a Avid 
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gem arquitetural corporativa que per-
mite a criação de serviços de negócio 
que podem facilmente ser reutiliza-
dos e compartilhados entre aplica-
ções e empresas”, afirmou. A compa-
nhia tem como um de seus parceiros 

a empresa portuguesa WTvision, com 
a qual desenvolveu o sistema de au-
tomação de playout ChannelMaker, 
que “permite controlar a programa-
ção e os conteúdos do seu canal de 
televisão e pode ser implementado 
como channel-in-a-box, multi-siste-
ma e para inserção de publicidade 
localizada. É capaz de realizar ges-
tão de alinhamento e scheduling, 
oferece possibilidade de inserção de 
grafismos de forma integrada aos ví-
deos e pode integrar equipamentos 
adicionais para maior nível de au-
tomação, como switchers e routers.  
É uma solução customizável, de ar-
quitetura modular e escalável”.
Há cerca de 10 anos, cinco canais da 

Globo Internacional usam playout e 
soluções da WTvision. A Seal surgiu 
em 1989 e foi responsável por trazer 
a tecnologia de código de barras ao 
Brasil. Desde 2014, a companhia tra-
balha como integradora de broadcast, 
com matriz em São Paulo e escritórios 

no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Ho-
rizonte e Florianópolis. A companhia 
tem a Fox Sports, no Rio de Janeiro, 
como um de seus principais traba-
lhos. “Nós fomos os responsáveis por 
entregar praticamente tudo para eles, 
desde infraestrutura, câmeras, siste-
mas de armazenamento, tudo”.
Eliezer Reis (Snews), na palestra 

“Integração de sistemas: otimização 
do tempo e agilidade de processos”, 
mostrou as soluções de integração 
da companhia para veículos de co-
municação e contou que, além de de-
senvolver softwares, hoje a empresa 
também cuida da infraestrutura dos 
projetos. “A Snews é uma empresa 
brasileira, desenvolvedora de sof-
tware, que está há quase 20 anos no 
mercado de radiodifusão em busca 
de melhores soluções para veículos 
de comunicação. Hoje, de um dispo-
sitivo mobile, você consegue acessar 
o seu servidor e assistir um vídeo, ou 
gravar algo da rua e mandar para a 
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Desligamento analógico é tema de palestras em Manaus

Na  comunicação “Desligamento do sinal analógico – ex-
periências de Brasília e mudanças normativas para o Brasil”, 
André Felipe Seixas Trindade (SET/ABRATEL)  afirmou que 
haverá a interrupção das transmissões analógicas, em 31 de 
dezembro de 2018, mesmo que a meta de 93% de residên-
cias preparadas para receber o sinal digital não seja atingi-
da. “A condição dos 93% continua mantida. Na prática, so-
bretudo aqui no Norte, a dificuldade para atingir essa meta 
será maior, uma vez que 65% das residências ainda tem TV 
de tubo.” Ainda assim, o palestrante acredita que houve um 
aperfeiçoamento do processo com a portaria 6.580/2015, 
que estabeleceu, até o fim de 2018, o desligamento de to-
das as capitais e centros urbanos no país, bem como das lo-
calidades necessárias para viabilizar a utilização da subfaixa 
de 700 MHz pelas operadoras de telecomunicações. 

“Nas demais localidades, o desligamento pode ser feito 
até dezembro de 2023, o que foi acatado pelo Ministério. A 
gente acredita que até 2023 o processo seja concluído em 
100% das cidades, já que o tempo de vida útil de um televi-
sor é de aproximadamente dez anos. Se o seu transmissor 
analógico queimar antes de 2023 e você quiser interromper 
a transmissão analógica, avise o Ministério em que data a 
transmissão será encerrada. Sugerimos também uma revi-
são das premissas para o cálculo de atingimento das condi-

ções para desligar a transmissão analógica (93%). O GIRED 
pode aconselhar o desligamento com menos de 93% por 
unanimidade”, comentou.

Gunnar Bedicks (Seja Digital) apresentou as “Atividades 
desenvolvidas pela Seja Digital no processo de liberação da 
faixa de 700 MHz” e afirmou que o aspecto mais importante 
com o qual os broadcasters precisam lidar é que não have-
rá cobertura de sinal digital em muitos lugares que, hoje, 
contam com sinal analógico. “Temos falado de critérios téc-
nicos, de comunicação, mas o ponto mais importante que 
precisamos avançar e trabalhar em conjunto é que não há 
cobertura de sinal digital em muitas áreas que serão desli-
gadas”, disse.  Os grandes desafios do projeto de desliga-
mento no país, na visão de Bedicks, são o orçamento curto, 
o acesso da população de menor renda aos equipamentos, 
os problemas de cobertura de TV Digital, a formação de an-
tenistas e a complementaridade de comunicação.

O palestrante lembrou que há uma determinação do 
Governo para que a faixa de 700 MHz seja entregue às 
operadoras de telecomunicação até dezembro de 2018 
e explicou como a cobertura foi pensada no Japão e na 
Inglaterra. A grande diferença dos processos de desliga-
mento inglês e japonês para o processo de desligamento 
brasileiro é a meta de cobertura. “O Brasil não tem meta 

Alex Santos (Seal Broadcast & Content), 
na comunicação “Soluções de automação 
exibição/MCR (Controle Mestre)”
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ções e empresas”, afirmou. A compa-
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a empresa portuguesa WTvision, com 
a qual desenvolveu o sistema de au-
tomação de playout ChannelMaker, 
que “permite controlar a programa-
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televisão e pode ser implementado 
como channel-in-a-box, multi-siste-
ma e para inserção de publicidade 
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tão de alinhamento e scheduling, 
oferece possibilidade de inserção de 
grafismos de forma integrada aos ví-
deos e pode integrar equipamentos 
adicionais para maior nível de au-
tomação, como switchers e routers.  
É uma solução customizável, de ar-
quitetura modular e escalável”.
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em 1989 e foi responsável por trazer 
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rizonte e Florianópolis. A companhia 
tem a Fox Sports, no Rio de Janeiro, 
como um de seus principais traba-
lhos. “Nós fomos os responsáveis por 
entregar praticamente tudo para eles, 
desde infraestrutura, câmeras, siste-
mas de armazenamento, tudo”.
Eliezer Reis (Snews), na palestra 

“Integração de sistemas: otimização 
do tempo e agilidade de processos”, 
mostrou as soluções de integração 
da companhia para veículos de co-
municação e contou que, além de de-
senvolver softwares, hoje a empresa 
também cuida da infraestrutura dos 
projetos. “A Snews é uma empresa 
brasileira, desenvolvedora de sof-
tware, que está há quase 20 anos no 
mercado de radiodifusão em busca 
de melhores soluções para veículos 
de comunicação. Hoje, de um dispo-
sitivo mobile, você consegue acessar 
o seu servidor e assistir um vídeo, ou 
gravar algo da rua e mandar para a 
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pode aconselhar o desligamento com menos de 93% por 
unanimidade”, comentou.

Gunnar Bedicks (Seja Digital) apresentou as “Atividades 
desenvolvidas pela Seja Digital no processo de liberação da 
faixa de 700 MHz” e afirmou que o aspecto mais importante 
com o qual os broadcasters precisam lidar é que não have-
rá cobertura de sinal digital em muitos lugares que, hoje, 
contam com sinal analógico. “Temos falado de critérios téc-
nicos, de comunicação, mas o ponto mais importante que 
precisamos avançar e trabalhar em conjunto é que não há 
cobertura de sinal digital em muitas áreas que serão desli-
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mento no país, na visão de Bedicks, são o orçamento curto, 
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emissora. A integração vem sendo o 
nosso foco nos últimos três ou qua-
tro anos.”
O palestrante apresentou um proje-

to de integração realizado para uma 
emissora boliviana que precisava 
gravar todo seu conteúdo, com inte-
gração desde o ingest até a exibição. 
O sistema contou com 2 playouts, 
2 ingests, 12 ilhas de edição, swit-
cher de vídeo, servidor MAM, stora-
ge, tudo integrado. “A nossa solução 
é totalmente adaptativa. Utilizamos 
uma biblioteca LTO da Oracle que 
suporta até 200 TB. O MAM nosso 
não é somente para arquivos, mas 
também oferece possibilidade de 
oferecer ativos tanto para o playout, 
quanto para as ilhas, quanto para os 
jornalistas, em tempo real”, explicou.

O que é Media Processing 
Worklfow?
Fabio Tsuzuki (MediaPortal) apre-

sentou o conceito de Media Proces-

sing Workflow em sua explanação 
no SET Norte 2016 e contou a expe- 
riência de implantação dessa infra-
estrutura na TV Cultura. “Media Pro-
cessing Workflow são fluxos em que 
você trabalha os arquivos de vídeo. 
Quando se fala em Media Processing 
Worklfow, estamos falando em infra-
estrutura”, lembrou. Os sistemas de 
MAM (Media Asset Management), 
integrados com o processamento 
de mídia, sistematizam o processo 
de documentação, arquivamento, 
conversão, transferência de arqui-
vos, publicação e gestão de acervos 
públicos, considerou ainda Tsuzuki, 
mostrando um acervo completo de 
arquivos na nuvem oferecido pela 
MediaPortal. “O que nos motivou a 
criar esse sistema foi justamente o 
uso da nuvem. Ela permite fazer pro-
vas de conceito e criar e testar flu-
xos de forma rápida e eficiente sem 
a necessidade de adquirir toda uma 
infraestrutura.”

O palestrante elencou, ainda, o que 
considera os diferenciais de suas 
soluções: fluxo integrado com a in-
fraestrutura; possibilidade de com-
partilhar a infraestrutura entre jorna-
lismo e pós-produção; interface web 
orientada; datacenter in-house ou na 
nuvem; alto grau de customização 
com novas integrações; e dimensio-
namento conforme a carga.

Lentes para câmeras 
de broadcast
Mudando um pouco o foca das pa-

lestras do evento, Henrique Camar-
go, diretor de tecnologia da Rede 
Amazônica, apresentou a comuni-
cação “Lentes para câmeras broa-
dcast”, na qual afirmou que exis-
tem quatro aspectos básicos a se 
considerar quando vamos comprar 
uma lente: o sensor da câmera, a 
distância focal, a abertura e a rela-
ção custo benefício. “Antigamente, 
as câmeras eram muito caras. Uma 

André Felipe Seixas  
Trindade (SET/ 
ABRATEL) afirmou que 
haverá a interrupção das 
transmissões analógicas, 
em 31 de dezembro de 
2018, mesmo que a meta 
de 93% de residências 
preparadas para receber 
o sinal digital não seja 
atingida

de cobertura estabelecida para o encerramento do sinal. 
Isso ficou faltando e estamos vivendo esse problema hoje. 
No Reino Unido, 98,5% dos domicílios deveriam ter sinal 
digital antes de o switch-off ser realizado. No Japão, 100%. 
Aqui, estamos começando a pensar nisso apenas agora, 
após já termos vendido a faixa. Em Brasília, temos 17 si-
nais analógicos no ar e 12 digitais. Os canais analógicos 
que não digitalizaram serão desligados e ficarão fora do 
ar agora em novembro. Em Goiás, já fizemos uma prévia 
de medições para o desligamento que ocorrerá em maio 
de 2017.”

Metodologia de testes para avaliação 
da recepção do sinal de TV Digital ISDB-T
Em sua palestra, Eduardo Bicudo (SET/Systec/EBcom) 

apresentou uma “Metodologia de testes para avaliação da 
recepção do sinal de TV Digital ISDB-T”, na qual afirmou que 

a televisão no Brasil é gênero de primeira necessidade. 
“Ninguém fica sem”, frisou, “por isso, a nossa proposta é 
identificar os problemas de cobertura da TV Digital, estu-
dar locais para instalação de Gap Fillers ou SFN, analisar 
o sinal digital na borda de cobertura e realizar medições 
de campo utilizando a metodologia de radiais. Fazemos 
um drive test com o carro em movimento e temos a pos-
sibilidade, então, de medir oito canais simultâneos, reali-
zando uma análise pontual”, explicou.

A metodologia proposta por Bicudo utiliza círculos con-
cêntricos no planejamento da medida de campo por ra-
diais sobre o mapa das cidades. “A partir da torre de trans-
missão, é traçado o círculo a cada 3 Km, de acordo com a 
área geográfica da cidade. Cada ponto de intersecção en-
tre o círculo e a radial é um ponto da medida ponto a ponto.  
Na medida em movimento (Drive Test), o carro procura an-
dar sobre a radial. Em relação ao drone, é um equipamen-
to que nos oferece uma tecnologia de apoio para análises 
técnicas, tanto uma análise subjetiva das antenas das ca-
sas, quanto uma análise de estruturas de torres.”

Em São Paulo, em julho de 2016, a equipe de Bicudo mediu 
11 canais digitais e 1 canal analógico. “Percorremos 1.376,4 
Km e medimos 218.303 pontos e clusterização de 10m. 
Cada ponto medido corresponde a um raio de cinco me-
tros. A altura da antena monopólio do solo é de 2,3 metros. 
Em laboratório, é realizado o modelamento de canal, consi-
derando a recepção fixa com a antena à 10 metros do solo.  
A duração dos testes de campo é de 60 horas”, lembrou. n
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câmera de externa, sem VT, custa-
va cerca de 80 mil dólares. Esse 
custo caiu muito. Existem câme-
ras muito boas por até 10 mil dó-
lares. Isso obrigou os fabricantes 
de lentes a produzirem diferentes 
linhas, para diferentes aplicações.  
O fabricante de lentes está sempre 
de olho no que o fabricante de câ-
meras está fazendo. Normalmente, 
essas lentes que o fabricante de 
câmera oferece junto com a câmera 
é uma lente de uma linha mais em 
conta. O radiodifusor precisa saber 
se esse pacote irá atendê-lo. Cada 
fabricante tem um código de mode-
los, que vem no manual das lentes 
e facilita identificarmos o que elas 
nos proporcionam”, comentou. n

Migração AM-FM: 223 novos contratos assinados 
Eduardo Cappia (EMC/SET) 

apresentou a comunicação “Mi-
gração: novas 350 emissoras FM” 
na “Sessão SET: Radiodifusão 
sonora, migração AM-FM e de-
safios da radiodifusão” na tarde 
do primeiro dia do SET Norte 
2016. O representante da SET 
informou que, no último dia  
07 de novembro, 223 contratos 
de migração foram assinados 
pelo Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Comuni-
cações e lembrou que outros  
55 contratos já haviam sido assi-
nados em maio, totalizando 328 novos canais.

“Essas quase 350 novas emissoras de FM no país [preci-
samente, 328] representam mais investimentos no setor, 
desde empregos, soluções tecnológicas, instalações in-
fraestruturais, antenas, etc. Com isso, nós estamos ten-
tando reativar a economia. Só em investimento de in-
fraestrutura, a expectativa é de cerca de meio bilhão de 
reais com essas novas outorgas. Em menos de três anos, 
estamos fazendo uma revolução pioneira no mundo em 
termos de substituição de AM por FM”, exclamou.

“O decreto 8.139, de 07 de novembro de 2013, que deu 
início à migração completou três anos”, afirmou Cappia. 
O grande desafio, segundo ele, foi acomodar as 1.388 
emissoras de onda média que optaram pela migração. 
De acordo com levantamento de setembro deste ano, 

1.032 emissoras haviam sido 
atendidas na canalização, faltan-
do 356 restantes e chegando, 
assim, a uma taxa de 74, 35% 
dos canais atendidos em FM 
88 – 108 MHz. “A migração não 
é gratuita. Ela foi onerosa, esta-
belecida pela portaria nº 6.467. 
As emissoras classe C tem a co-
bertura assegurada por apenas  
7,5 Km. Em São Paulo temos 
emissoras de classe E1 que não 
atingem”, disse.

O representante da SET apre-
sentou, também, em sua pa-

lestra, a ferramenta digital Cloud RF, capaz de fazer 
previsões de contornos e de intensidade de campo 
com acerto de quase 90%. “É uma ferramenta in-
glesa, cujo servidor você coloca crédito e consegue 
fazer cerca de vinte predições”, explicou, insistindo 
que os radiodifusores devem passar a pensar no con-
ceito de classe, e não mais no conceito de potência. 
“Só a migração consegue colocar o áudio nos ce-
lulares. Essa também é uma grande vantagem. Es-
tamos trabalhando com um conceito de evolução!  
Os nossos ouvintes, agora, estão no carro e no celular. 
Os empresários devem estar atentos a isso Os rádios 
nos carros, a partir de 2017, passarão a motar os seus 
veículos de linha de 65 – 108 MHz. Hoje, 74% dos emis-
sores ligam o rádio no carro”, concluiu. n

Eduardo Cappia (EMC/SET)
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“Se o PIB do Brasil crescer cerca de 2% ao ano, temos o risco 
de um apagão entre 2021 e 2023”, afirma palestrante em Manaus

Renato Rogério Fiore (IBS Energy) afirmou, em con-
ferência realizada no SET Norte 2016, que há o risco de 
vivermos um apagão de energia entre 2021 e 2023 se o 
PIB do Brasil crescer 2% ao ano nos próximos anos. O ex-
positor apresentou, também, projeções que indicam um 
aumento no preço da energia em 2017 e 2018, motivado 
por decisões políticas erradas tomadas em 2013, quando 
o Governo reduziu as tarifas cobradas da população em 
cerca de 20%.

A energia no Brasil é predomi-
nantemente gerada por fontes 
hidrelétricas, que são responsá-
veis por 72,3% do fornecimento 
do país. Isso representa um ris-
co aos radiodifusores em casos 
de falta de chuvas nas regiões 
Sudeste e Centro-oeste, onde 
se concentram as principais 
usinas, explicou Fiore. “Para que 
a magia da televisão funcione, 
precisamos de energia. Não 
adianta ter alta tecnologia se 

você tem distúrbios que queimem o seus equipamentos 
ou se falta energia para que eles funcionem”, comentou. 

As empresas precisam pensar em soluções integradas 
de energia, segundo o palestrante. “É preciso fazer uma 
auditoria das contas de energia, fazer projetos técnicos 
de elevação de classe de tensão, assim como uma reclas-
sificação tarifária (ou seja, mudar o horário de funciona-
mento da empresa). Monitoramentos e gerenciamentos, 
definindo horários de desligamento dos aparelhos remo-
tamente, também podem ser uma solução.”

Fiore defendeu a implantação de um mercado livre de 
energia no país, em que possa haver uma livre escolha 
do gestor de energia, com negociação de preços, flexibi-
lidade de contratação e redução de custos, e uma gestão 
customizada de energia, com planejamento do consumo. 
Até 2030, teremos um sistema de energia que poderemos 
comprar da fornecedora que quisermos, na visão dele. “O 
que ocorreu com o mercado telecom vai acontecer com 
a energia. No mercado regulado, ou cativo, como temos 
hoje, a compra de energia é apenas da concessionária 
local, não é possível negociar preços, o consumidor está 
sujeito às condições do fornecedor local e a contratação 
não pode ser customizada. No mercado livre, é feito um 
contrato bilateral com o novo fornecedor (operador ou 
agente), havendo possibilidade de negociar preços, pra-
zos e indexação. Torna-se possível a empresa negociar 
com o fornecedor e modelar a contratação”, explicou.

Em relação à energia eólica, que representa menos de 
1% da matriz energética brasileira, o palestrante comen-
tou que existem atrasos em obras de transmissão da 
energia captada nas novas usinas construídas no Nordes-
te do país entre 2004 e 2008. A energia solar, em sua opi-
nião, seria extremamente viável, “o problema é importar 
os painéis solares para uso industrial. Há uma fábrica no 
Nordeste sendo construída, na Paraíba, para suprir essa 
demanda a partir de 2023 e reduzir os custos dos painéis 
no mercado do país. A previsão é que, até 2030, a gente 
continue dependendo de energia hidrelétrica em 50%. O 
Governo [presidido por Michel Temer] está definindo a 
sua matriz energética em eólica e energia de biomassa”.

Energia alternativa
Roberto Lavor (QLuz Eco Energia) criticou o investimen-

to do Estado nessa única fábrica de painéis de energia 
solar [citada por Renato Fio-
re], que, na visão dele, pode 
criar um monopólio no se-
tor, e comentou a respeito 
do cenário de mercado glo-
bal de energia fotovoltaica 
até 2018, mostrando que 
há uma tendência mundial 
de evolução da capacida-
de instalada acumulada 
até 2018. “Na China, não há 
mais fios nas ruas. A ilumi-
nação é toda solar. Há uma 
imensa quantidade de universidades especialistas nesse 
tipo de energia. Na Alemanha, durante ¾ do ano, eles têm 
pouco sol, mesmo assim, investem pesado em tecnolo-
gia. Há estudos que mostram que a Alemanha vai chegar 
a 2030 apenas utilizando energia alternativa. Não se faz 
nada mais lá sem pensar em eficiência energética. Por 
aqui, temos muita abundância e pouco trabalho neste 
sentido. Ainda temos uma dependência grande de ener-
gia hidrelétrica, apesar de a média anual de insolação no 
Brasil ser muito alta. Temos quatro vezes mais insolação 
do que na Europa”.

A energia fotovoltaica pode ser usada em diversas situ-
ações e é uma solução alternativa que deveria ser incen-
tivada. “O difícil é o governo atrapalhando como sempre, 
com impostos e poucos investimentos em pesquisas. No 
Amazonas, não existem políticas de incentivo. Em São 
Paulo, as concessionárias estão em dificuldades operacio-
nais. Mesmo assim, não há uso de soluções alternativas”, 
considerou o palestrante. n

A previsão foi feita na palestra “Novas formas de fornecimento de energia no mercado livre” no SET Norte 2016

Roberto Lavor 
(QLuz eco energia) 

Renato Rogério Fiore 
(IBS Energy) 
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Phelippe Daou morre aos 87 anos

Daou estava internado no Hospital Sírio Libanês, em 
São Paulo, para uma cirurgia. Ele morreu de falência 
múltipla dos órgãos. Era viúvo e deixa dois filhos, Cláu-
dia Daou Paixão e Silva, e Phelippe Daou Jr.

O presidente da Rede Amazônica era filho de Nazira 
Chamma Daou e do comercian-
te José Nagib Daou. Formado 
na Faculdade de Direito do 
Amazonas, iniciou sua carreira 
jornalística como repórter do 
Jornal do Comércio. Um ano 
mais tarde, foi contratado pela 
empresa Archer Pinto, que nes-
sa época era proprietária de 
“O Jornal e Diário da Tarde”. Lá 
exerceu diversas funções reda-
cionais, e trabalhou na Rádio 
Rio Mar.

O deslanche foi em 1968, 
quando junto a Milton Cordei-
ro e Joaquim Margarido, criou a 
Amazonas Publicidade, a gêne-
se da Amazonas Distribuidora 
Ltda e Rádio TV do Amazonas 
S.A., que são parte, entre outras 
emissoras, da Rede Amazônica 
de Televisão que nasceu no dia 
1 de setembro de 1972.

A parceria da Rede Amazônica com a SET foi funda-
mental para que a entidade realizasse pela primeira 
vez em 1998, um SET Regional. Hoje, o SET Regional 
Norte é o mais antigo dos regionais da entidade e um 
dos mais populares.

O presidente e fundador da Rede Amazônica, Phelippe Daou, grande apoiador do SET Norte e precursor da televisão 
no norte do país, faleceu na quarta-feira, 14 de dezembro aos 87 anos

Phelippe Daou durante inauguração da primeira sede 
da TV Amapá

O executivo Phelippe Daou durante a inauguração da Rede 
Amazônica, acompanhado pelo jornalista José Augusto 
Roque da Cunha,  no dia 1º de setembro de 1972
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A Rede Amazônica divulgou nota de pesar pela morte 
de Phelippe Daou, na qual afirmou que o “Doutor Phe-
lippe”, como era conhecido, “ao longo de sua trajetória, 
pessoal e profissional, acumulou amigos e admirado-
res. Defensor árduo da Amazônia, de sua cultura, de 
sua história e de seu povo. Respeitado e extremamente 
querido por todos que tiveram a honra de conhecê-lo. 
Dr. Phelippe está partindo, mas nos deixa a certeza de 
que sua trajetória é uma história de admiração, respei-
to, honestidade, generosidade e sucesso”.

Último SET Regional de que participou
Na sua última participação em um SET Norte, em no-

vembro de 2015, Phelippe Daou, afirmou na cerimônia 
de abertura que o Amazonas também tem pressa. “Mas 
nossa pressa em Manaus não se assemelha à do paulis-
ta quando anda na rua, mas temos as nossas pressas.  

A Amazônia despertou o interesse das pessoas, mas 
não aquele entusiasmo de quem vai para uma gran-
de viagem, não vinham para ficar. Por este motivo nós 
queríamos que fizessem aqui reuniões como se faziam 
no Rio de Janeiro e São Paulo. O dia da primeira versão 
desta reunião em Manaus (1998) nos fez lembrar um 
fato que sempre recordo. Nós vínhamos de fundar uma 
retransmissora em Solimões, nesse momento estava o 
saudoso ministro João de Oliveira quem fez muita coi-
sa pela Amazônia. Quando acabou a inauguração uma 
senhora de idade disse-lhe: ‘agora somos gente’. Eu 
repetiria que a vossa presença nos faz crer que vocês 
acreditam na Amazônia, isso é bom, porque se vocês 
pensam na Amazônia, ela está cumprindo na área de 
televisão etapas que quem não convive com a TV não 
sabe o que acontece”.

Ainda referiu que a “Rede Amazônica não é operado-
ra só da Capital, somos operadores do Estado do Ama-
zonas, de Roraima, do Acre, do Amapá. Chegamos a 
muitos, por isso a Amazônia se sente muito orgulhosa 
quando se encontra com vocês, porque trazem o que 
há de melhor, e nós, apesar da fraqueza econômica, 
queremos acompanhar esses avanços tecnológicos”.

O radiodifusor finalizou a sua emocionada apresenta-
ção afirmando: “nossa missão é abraçada com carinho 
e amor. Sejam felizes e pensem na Amazônia como 
uma terra de oportunidades”. n

Olímpio Franco discursa na abertura do SET Norte 2015 enquanto Phelippe Daou e Nivelle Daou (SET/Rede Amazônica) 
escutam atentamente as referências do então presidente da SET sobre a colaboração inestimável da Rede Amazônica
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queríamos que fizessem aqui reuniões como se faziam 
no Rio de Janeiro e São Paulo. O dia da primeira versão 
desta reunião em Manaus (1998) nos fez lembrar um 
fato que sempre recordo. Nós vínhamos de fundar uma 
retransmissora em Solimões, nesse momento estava o 
saudoso ministro João de Oliveira quem fez muita coi-
sa pela Amazônia. Quando acabou a inauguração uma 
senhora de idade disse-lhe: ‘agora somos gente’. Eu 
repetiria que a vossa presença nos faz crer que vocês 
acreditam na Amazônia, isso é bom, porque se vocês 
pensam na Amazônia, ela está cumprindo na área de 
televisão etapas que quem não convive com a TV não 
sabe o que acontece”.

Ainda referiu que a “Rede Amazônica não é operado-
ra só da Capital, somos operadores do Estado do Ama-
zonas, de Roraima, do Acre, do Amapá. Chegamos a 
muitos, por isso a Amazônia se sente muito orgulhosa 
quando se encontra com vocês, porque trazem o que 
há de melhor, e nós, apesar da fraqueza econômica, 
queremos acompanhar esses avanços tecnológicos”.

O radiodifusor finalizou a sua emocionada apresenta-
ção afirmando: “nossa missão é abraçada com carinho 
e amor. Sejam felizes e pensem na Amazônia como 
uma terra de oportunidades”. n

Olímpio Franco discursa na abertura do SET Norte 2015 enquanto Phelippe Daou e Nivelle Daou (SET/Rede Amazônica) 
escutam atentamente as referências do então presidente da SET sobre a colaboração inestimável da Rede Amazônica
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Broadband, Telecomunicações e Segurança.

VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTA. PROJETOS COMPLETOS, 
TREINAMENOS, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS CRIATIVOS.

V O C Ê  S A B I A ?
Que o aumento do número de 
programas ao vivo requer, cada 
vez mais, interatividade em 
tempo real? O que antes só era 
visto em ambientes de esporte 
e, eventualmente, jornalismo. 
Hoje pode ser encontrado em 
produções em estúdio que estão 
adotando fluxos de trabalho 
personalizados, com flexibilidade 
e dinâmica próprios.

As soluções da EVS oferecem essa flexibilidade em ambientes onde 
gravação, compartilhamento, colaboração e exibição coexistem de 
maneira integrada e transparente, viabilizando enriquecimento do 
conteúdo nas mais distintas plataformas de visualização. 

Entre em contato com a Video Systems e saiba como  
a marca com presença em mais de 100 países pode contribuir para  

a evolução do seu fluxo de trabalho!


