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NSET foi fundada em 25 de março de 1988 pelo engenheiro 
Adilson Pontes Malta, tornando realidade o sonho de um fó-
rum que pudesse congregar os profissionais de engenharia 

das diversas empresas de televisão para que, juntos, buscássemos 
soluções para os problemas que enfrentávamos no nosso dia-a-dia, 
trocando experiências, desenvolvendo conhecimento, aprimorando 
as tecnologias e elevando o nível dos serviços de áudio e vídeo 
oferecidos à população.
Na ocasião, um dos principais obstáculos para a introdução de no-
vas tecnologias na televisão era a obrigatoriedade de uso do PAL-M 
em toda a cadeira produtiva de vídeo, desde a captação das ima-
gens até a chegada ao televisor. O PAL-M, nosso padrão de TV 
analógica, havia sido adotado aqui para superar as instabilidades 
de cor existentes na fase inicial do NTSC, sistema usado nos Estados 
Unidos e carinhosamente apelidado de Never Twice the Same Color. 
Mas esse uso intensivo do PAL-M exigia que todos os equipamentos 
profissionais, inicialmente lançados em NTSC, fossem adaptados, o 
que os tornava mais caros e ainda atrasava, em anos, a chegada de 
desenvolvimentos ao Brasil.
O primeiro grupo de estudos da SET analisou o assunto e concluiu 
que não haveria prejuízo à qualidade percebida pelo telespectador 
se o NTSC fosse usado nos estúdios de TV e a transcodificação para 
PAL-M fosse feita por um único equipamento na entrada do trans-
missor de televisão. A recomendação nesse foi aceita pelo Ministério 
das Comunicações, e as emissoras puderam passar a oferecer todos 
os avanços, tão logo lançados nos EUA e no Japão.
Pouco depois, começamos os estudos da TV digital terrestre e, em 
1994, estruturou-se o Grupo SET-ABERT de TV Digital, coordenado 
pelo engenheiro Fernando Bittencourt. Entre 1999 e 2000, testes 
comparativos, em laboratório e em campo, em conjunto com a Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie e a supervisão da Anatel nos per-
mitiram concluir que o ISDB-T era superior e que permitiria a cada 
emissora oferecer alta definição e mobilidade em toda a sua área 
de cobertura. Nos anos que se seguiram, fomos incansáveis nas de-
monstrações das capacidades do sistema ISDB-T, da boa cobertura 
para celulares e da importância da alta definição.
Em 2006, nosso governo aceitou a recomendação feita pela SET, de 
braços dados à academia brasileira, de adoção do sistema ISDB-T com 

melhorias integradas. E o Brasil ganhou uma alta definição com quali-
dade ímpar, no mundo, de imagens e sons, e também a TV no celular.
Nosso fundador Adilson foi muito além da criação de grupos de es-
tudo, inaugurando encontros que se consagraram e se expandiram 
ao longo do tempo. Há exatos 4 anos, começou o SETEXPO, quando 
o então presidente Olímpio Franco encarou o desafio de aprimorar
a exposição de equipamentos, paralela ao congresso anual da SET.
Hoje, o SETEXPO é o maior evento do setor em toda a América Lati-
na, reunindo mais de 1500 congressistas e mais de 15 mil visitantes
e recebendo representantes de cerca de 40 países.
Neste meu último ano à frente da SET, sinto a avassaladora evolução
de tecnologias disruptivas, que reforçam o despertar da 4ª Revolu-
ção Industrial, anunciada por Klaus Schwab no Fórum Econômico
Mundial de 2016. Trata-se da integração dos domínios físico, digital
e tecnológico. À interligação de pessoas e máquinas, por uma inter-
net ubíqua e móvel, dotada de sensores menores e mais poderosos,
se soma a inteligência artificial e a aprendizagem da máquina, ou
computação cognitiva. A inteligência artificial nos oferece miríades
de possibilidades. Muito em breve, os botões e a digitação serão
passado, substituídos por interfaces de voz.
Após contribuir para o desenvolvimento da TV aberta e proporcio-
nar aos brasileiros uma primeira geração de TV digital sem par no
mundo, nós, profissionais de tecnologia, precisamos estar atentos à
influência dessa transformação digital nas vidas das pessoas, seus
hábitos de consumo, e lançar mão de tecnologias disruptivas e cog-
nitivas no nosso ecossistema, de forma a mantê-lo na vanguarda.
Passados 30 anos de sua fundação, a SET permanece um ponto de
encontro entre profissionais para intercâmbio de ideias, um lastro,
uma comunidade de pessoas que busca encontrar caminhos. Meu
desejo é que, lançando mão das tecnologias em rápida evolução,
promovendo autodesenvolvimento, renovação, inovação e empreen-
dendo, nós profissionais, possamos, juntos, na SET, continuar, por
muitos e muitos anos, fomentando os negócios da área no país e
garantindo que os brasileiros continuarão tendo acesso às melhores
experiências de mídia e entretenimento.

Conto com vocês!
Liliana Nakonechnyj

Presidente da SET

A
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por Fernando Moura e Tainara Rebelo
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SET elege nova diretoria e presidência 
para biênio 2019-2020

SET REGIONAISSET News

A
SET elegeu Carlos Fini como novo presidente 
na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia  
29 de agosto de 2018, durante o SET EXPO, em 
sessão presidida pelo Diretor Internacional da 

SET, Fernando Bittencourt. Esta é a primeira vez que Fini 
assume o cargo de presidente da SET.
A chapa única foi eleita em Assembleia Geral Ordinária 

que estabeleceu que para o biênio 2019-2020, o enge-
nheiro Carlos Fini seja o Presidente da Associação com o 
atual vice-presidente, Claudio Younis, como vice.
“É um orgulho entrar nesse time de presidentes da SET 

e, independente de posição e lugar, é um orgulho ver este 
Congresso realizado. Muito disso é fruto da sequência de 
trabalho de gestões bem-feitas. Espero que eu, Claudio 
e o novo Conselho consigamos nos aproximar  das con-
quistas  que todos os presidentes anteriores alcançaram 
com a SET, vamos lutar bravamente para isso”, afirmou o 
presidente eleito durante a Assembleia.
Junto à eleição para a nova diretoria da SET, também fo-

ram aprovados os novos membros para o Conselho Fiscal 
e as contas referentes a agosto de 2016 a agosto de 2018 
da Instituição. A nova presidência e os novos integrantes 

dos cargos assumirão em 1º de janeiro de 2019 e irão 
gerir a instituição até 31 de dezembro de 2020. Confira 
abaixo como ficou a nova formação. 

Novo Estatuto
Ainda no SET EXPO, em Assembleia geral Extraordinária, 

a SET aprovou o Novo Estatuto da Instituição, que agora 
passa a funcionar com um conselho deliberativo e um 
órgão colegiado, “para proporcionar mais agilidade e fa-
cilitar decisões estratégicas”, explica Liliana Nakonechnyj. 
Segundo o novo Estatuto, ao Presidente da SET compe-

te, entre outras coisas, “a representação ativa e passiva 
da entidade, em juízo ou fora dele, podendo delegar po-
deres ou outorgar mandatos para esse efeito; estabele-
cer objetivos, planos e programas de trabalho, atribuin-
do responsabilidades e prazos para que os conselheiros 
cumpram tarefas específicas (...) supervisionar a Diretoria 
Executiva no que tange aos atos normais da gestão finan-
ceira, incluindo abertura, encerramento e movimentação 
de contas bancárias, assinatura e endosso de cheques e 
títulos de crédito de qualquer natureza, bem como acei-
tação de título de débito de qualquer natureza, podendo, 
contudo, se assim deliberar o Conselho Deliberativo, de-
legar tais funções à Diretoria Executiva”.
Outro ponto importante do Estatuto e a Diretoria Exe-

cutiva da SET a qual “compete a gestão e administração 
da entidade e execução das diretrizes, orientações e de-
terminações do Conselho Deliberativo” que “será dirigida 
por um Diretor Geral, cuja contratação será proposta pelo 
Presidente da SET e referendada pelo Conselho Delibe-
rativo”, tendo como “competências, atribuições e prer-
rogativas do Diretor Geral são, dentre outras: Responder 
pela gestão das atividades administrativas e financeiras, 
pelo orçamento, planejamento e realização dos eventos 
internacionais, nacionais e pela movimentação bancária, 
relatórios contábeis e fiscais; elaborar o plano de car-
gos e salários e as atribuições dos demais executivos e 
colaboradores, que serão aprovados pelo Presidente da 
SET e referendados pelo Conselho Deliberativo; escolher 
outros executivos e demais colaboradores remunerados, 
subordinados a eles, desde que referendados pelo Presi-
dente do CD, sendo responsáveis pelo staff que contratar. 
Operacionalizar os eventos e dar apoio logístico a todas 
as demais atividades da entidade com a ajuda do staff, 
a partir das diretrizes recebidas do CD e dos comitês”, 
dentre outros. n

Engenheiro Carlos Fini, atual diretor de Tecnologia da SET, foi eleito Presidente 
da Associação com o atual vice-presidente, Cláudio Younis

Carlos Fini realizou na Assembleia o seu primeiro como Presi-
dente eleito da SET. A posse, em janeiro de 2019
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Switcher de Produção Streaming

O MCX-500 é um switcher de produção acessível e de fácil operação. Desenvolvido especialmente para produções via 
streaming, sua flexibilidade de funções e recursos faz com que seu evento seja transmitido de forma rápida e sem a 
necessidade de grandes equipes. Possui diversas entradas de vídeo que podem ser combinadas e também configura-
das através das entradas 3G-SDI, HDMI e Vídeo composto.

Onde comprar:  Revendas autorizadas Sony Brasil

merlindistribuidora.com.br
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Carlos Fini Claudio Eduardo Younis
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Carlos Fini Ivan Miranda

Luiz Bellarmino Polak Padilha David Estevam de Britto
Claudio Eduardo Younis José Carlos Aronchi de Souza

Claudio Borgo Luis Otavio Marchezetti
Mauro Alves Garcia Almir Antonio Rosa

Daniela Helena Machado e Souza José Salustiano Fagundes de Souza
Alberto Menoni Vinicius Augusto da Silva Vasconcellos

Raymundo Costa Pinto Barros Marcelo Santos Wance de Souza
Roberto Dias Lima Franco Valderez de Almeida Donzelli

José Antonio de Souza Garcia Paulo Henrique Corona Viveiros de Castro
Sergio Eduardo di Santoro Bruzetti José Chaves Felippe de Oliveira

José Eduardo Marti Cappia Marco Tulio Nascimento
José Raimundo Lima da Cunha Israel de Moraes Guratti

Marcio Rogério Herman Esdras Miranda de Araujo
Cristiano Akamine Carla Pagliari

Alexandre Barrocal Cintia Leite Nascimento
Eduardo de Oliveira S.Bicudo João Braz Borges

Rafael Leal Sandra Rogenfisch

Nova presidência e parte do conselho eleito em Assembleia no SET EXPO 2018
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Lançamento do novo SkyPanel S360-C, o maior e o mais luminoso refletor da ARRI jamais produzido.
O novo S360-C não é apenas poderoso, mas também está repleto de recursos incríveis, tornando-o um dos mais 

versáteis refletores do mercado. Dentre os recursos estão: controle total da cor, efeitos de luz em uma grande abertura, 
DMX sem fio integrado, garfo de fibra de carbono único e muito mais. O S360-C é incrível!
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SET EXPO 2018 sinaliza 
futuro do padrão ISDB-T

A
edição 2018 do SET EXPO 
reuniu em São Paulo as 
principais empresas do se-
tor de produção e transmis-

são audiovisual, e mais de 15 mil 
visitantes de mais de 37 países no 
Expo Center Norte, entre congresso 
e feira, superando as previsões e, de 
alguma maneira, visando a retomada 
da indústria.
Isso porque, segundo Liliana Nako-

nechnyj, presidente da SET, o setor 
audiovisual continua a ser um dos 
mais dinâmicos mercados do mundo, 
e, assim, o evento fornece os seus 
intervenientes ferramentas para se 
adaptar às mudanças no consumo e 
a forma de produção de conteúdos.
“Os expositores estão satisfeitos 

com o movimento do evento, que 
possibilitou a consolidação de diver-
sas oportunidades de negócios, in-
clusive com alguns fechamentos de 

importantes pedidos durante o show. 
Em um momento delicado do ponto 
de vista político e econômico, o SET 
EXPO 2018 mostrou a robustez deste 
mercado, fortalecendo as ações de 
relacionamento dos fornecedores”, 
avaliou Cláudio Younis, vice-presi-
dente da SET, entidade organizadora 
do evento.
Em um interessante keynote, o VP 

de Cloud da IBM para América Latina, 
Marcelo Porto disse, na cerimônia de 
abertura do SET EXPO, que os da-
dos são fundamentais e que cerca 
de 80% de tudo o que circula online 
está desestruturado. Daí a importân-
cia de ferramentas como a computa-
ção cognitiva, cujo exemplo da IBM é 
o Watson. “Plataformas como a nos-
sa surgiram para auxiliar os seres hu-
manos a utilizarem todo esse volume
de informação de forma não apenas
rápida, mas eficiente”.

De fato, disse Porto, hoje cerca de 
55% dos CXOs acreditam que a ca-
deia de valor será virtualizada. Tam-
bém sabemos que 51% das fronteiras 

por Fernando Moura, em São Paulo

Maior evento da indústria audiovisual da América Latina aumentou 
o seu volume de negócios e visitantes mostrando o início
da retomada do setor. TV aberta brasileira sinaliza convergência
com o broadband

SET REGIONAISSET Expo            
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Autoridades abrem formalmente 
a edição 2018 do SET EXPO 
em São Paulo, que reuniu 
mais de 15 mil pro�ssionais 
em seus três dias
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A presidente da SET, Liliana 
Nakonechnyj, lembrou na solenidade de 
abertura do SET EXPO 2018 alguns dos 
avanços que a associação ajudou a trazer 
para o Brasil, desde a implantação do 
PAL-M e a adaptação de equipamentos 
NTSC, o processamento digital 
na década de 1990 e a implantação 
da TV Digital
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A presidente da SET, Liliana 
Nakonechnyj, lembrou na solenidade de
abertura do SET EXPO 2018 alguns dos
avanços que a associação ajudou a trazer
para o Brasil, desde a implantação do 
PAL-M e a adaptação de equipamentos
NTSC, o processamento digital 
na década de 1990 e a implantação 
da TV Digital
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entre indústrias está desaparecendo. 
Mas talvez o mais impactante seja o 
fato de que 69% desses executivos 
entendam que mais do que a tecno-
logia por si só, é o ecossistema que 
traz impacto”.

Lançamento Mundial
A Ross Video lançou mundialmente 

a câmera PivotCam-SE no SET EXPO 
2018, um dispositivo que pode ser 
utilizado para realizar streaming em 
HD ou 4K. A escolha da empresa ca-
nadense de lançar em São Paulo uma 
nova câmera robótica mostra a impor-
tância da feira no contexto regional e 
mundial, já que a companhia anun-
ciou o novo equipamento não só para 
o mercado local, mas sim global.
A nova solução da Ross Video chega

ao mercado com sensor 1/2″ CMOS, 
saídas de vídeo em IP H.264 a 2160p 

29.97, 1080p 59.94, e em 3G SDI a 
1080p 59.94/50, 1080p 29.97/25, 
1080i 59.94/50, 720p 59.94/50, 720p 
29.97/25.
Um dos diferenciais da câmera, dis-

se James Barden, diretor de vendas 
da Ross Video para América Latina, é 
que possui um zoom óptico de 23x 
Optical, com 2x Lossless Digital Zoom 
e abertura (f=6.5-149mm/F1.5 – F4.8) 
o que “brinda excelente qualidade de
vídeo para pequenas produções”.
O lançamento foi “aqui porque o 

SET EXPO é muito importante para 
nós e é fundamental na estratégia da 
empresa na região onde crescemos 
nos últimos anos. Crescemos porque 
nosso serviço de pré-venda e pós-
venda está muito perto dos nossos 
clientes”.
Barden afirmou que este tipo de 

câmera somado às soluções de hard- 
ware da empresa criam “a possibi-
lidade de criar workflows flexíveis 
e com excelente custo/beneficio”  
que são muito importantes “para os 
broadcasters da região”.

Interconexão de estandes
A Newtek realizou uma experiên-

cia inédita no SET EXPO 2018 inter-
conectando cinco (5) estandes por 
fibra para demonstrar a interopera-
bilidade do seu protocolo NDI (Ne-
twork Device Interface). Para isso a 
empresa utilizou o software NewTek 
IP Series que permitiu a criação de 
um workflow de produção conectado 
por rede.

A interoperabilidade se deu entre 
equipamentos e soluções instalados 
nos estandes da CIS Group, seu novo 
parceiro na linha IP para o mercado 
brasileiro; a Broadmedia, a Floripa, a 
Digilab, que é membro da Merlin Dis-
tribuidora, um distribuidor autoriza-
do da marca no Brasil, e a Panasonic.
Filippo Ferlini, diretor de Vendas 

para América Latina da Newtek, disse 
à reportagem da Revista da SET que 
o principal desafio da indústria au-
diovisual passa pela automatização
e, neste sentido, o protocolo NDI
tem muitas oportunidades de uso na
televisão no Brasil e América Latina.
“A NewTek está procurando ativa-
mente qualquer parceiro para criar
diferentes opções para tornar isso
possível. Nossa abordagem é conver-
sar com os usuários e entender as
necessidades e limitações”.
O executivo disse à reportagem  

que o que se fez foi criar uma plata-
forma comum dentro do Expo Center 
Norte para “interconectar equipa-
mentos de diferentes companhias 
que pudessem enviar sinais de áudio 
e vídeo demonstrando assim a inte-
roperabilidade do NDI. Sabemos que 
é um protocolo estável e confiável, 
mas quando os clientes vêm e obser-
vam o seu funcionamento, fica mais 
fácil de entenderem”.
“Criamos uma plataforma comum 

entre diferentes companhias para o 
envio de sinais de áudio e vídeo atra-
vés de suas soluções, demonstrando 
assim a interoperabilidade do NDI”.
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O VP de Cloud da IBM para América 
Latina, Marcelo Porto, disse no seu 
kaynote na cerimônia de abertura 
do SET EXPO que os dados 
são fundamentais para as companhias, 
e é preciso organizá-los
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Equipe da Ross Video apresentou 
mundialmente a câmera 
PivotCam-SE
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SET Expo        

Balanço dos pro�ssionais
“De todas as feiras do setor esta 

é a melhor. Já fechamos alguns ne-
gócios”, comemorou Sérgio Coimbra, 
diretor executivo da expositora Ce-
revo Cinereal. O sentimento positivo 
foi dividido com outros nos estan-
des, como a Tecsys. “Ficamos sur-
presos com o movimento do público, 
principalmente pela situação econô-
mica. As pessoas vieram em busca 
de novos produtos, de negócios,” 
disse Herbe Zambrone Jr., diretor de 
Vendas da empresa.

“Foi o nosso nono ano seguido 
no SET EXPO e tivemos grande 
sucesso novamente, afinal é a 
principal janela de visibilidade 

do setor”, afirmou Fábio Eitelberg, 
diretor da UCAN. A alta e qualificada 
visitação também foi comentada pelo 
CEO da Omnistream, Hagay Avraham. 
“Estamos muito satisfeitos com o 
SET EXPO, tivemos o triplo de visi-
tantes que antecipamos e nem sa-
bemos como vamos fazer o follow-up 
com todos eles”.
“Participamos todo ano, pois nos-

sos clientes estão aqui. Neste ano 
queremos mostrar a ampliação do 
nosso teleporto no centro do Rio 
de Janeiro, estrutura com fibra ótica 

redundante e várias antenas aponta-
das para satélites no mundo inteiro. 
Estar aqui é deixar claro que confia-
mos no mercado. As empresas que 
não querem investir em infraestrutu-
ra agora podem usar a nossa”, afir-
mou Luiz Paulo, diretor comercial da 
STI Telecom.
Segundo a gerente de projetos, Sa-

mantha Brown, o Brasil é um merca-
do muito importante e, dentre todos 
os países da América Latina, ele é o 
único que possui transmissão digi-
tal, então estar no SET Expo é de 
extrema importância para a Lawo.  
O gerente geral da Lemo, Rogério Ro-
drigues, disse que a importância para 
a empresa de expor no SET EXPO é 
que na feira “nós ganhamos conheci-
mento do mercado e o mercado tam-
bém tem a chance de nos conhecer”.
Pela sua parte, Valber Mascarenhas, 

sócio e administrador da Nemal, afir-
mou que “o SET EXPO é a única feira 
expressiva do segmento e participa-
mos todos os anos. Trouxemos ca-
bos e conectores para áudio, vídeo e 
fibras, além de câmeras com padrão 
SMPTE. A grande novidade é o pat-
che para vídeo que traz amplificador, 
divisor de sinal e restaurador de si-
nal que trabalha até 12G, e que já 
começa a ser solicitado no mercado 
brasileiro”.
Bart Van Utterbeeck, gerente ge-

ral da Newtec para a América Lati-
na, disse que o “SET EXPO sempre 
foi importante para nós, pois nossa 
origem foi o broadcast, mas já faz 
alguns anos que estamos migrando 
para mercado de dados, assim como 
toda a cadeia de broadcast”.
Guilherme Branco, diretor regional 

da Phase, estava otimista e disse 
que “o SET EXPO ficou acima da nos-
sa expectativa, mesmo com os acon-
tecimentos do mercado”, sentimento 
compartilhado por Sidney Brito, di-
retor de vendas da SDB Multimídia, 
quem afirmou que “o movimento foi 
muito satisfatório, pois a maioria dos 
visitantes realmente está envolvida 
com projetos e desenvolvimento de 
tecnologias dentro de suas respecti-
vas empresas”. n

A SET Innovation Zone anunciou no SET EXPO o resultado do Desa�o SETup 2018. 
Venceram a Chili Gum, plataforma que transforma dados estruturados em vídeos 
personalizados; a Sling Musical, plataforma digital de música, produtores e artistas 
independentes; e a Xtream Solution, empresa de acervos de vídeos com 
reconhecimento facial e busca de áudios por texto.  As três vencedoras participarão 
do Desa�o Like a Boss na CASE 2018 – Conferência Anual de Startups
e Empreendedorismo, que acontece nos dias 29 e 30 de novembro, em São Paulo, 
e concorrerão a uma vaga no programa de aceleração da Dream2B, no Canadá

A integradora de sistemas CIS 
Group apresentou a sua nova 
equipe no Brasil. Felipe Andrade, 
novo diretor de Vendas para o 
Brasil; Felipe Domingues que 
assume o cargo de Arquiteto 
de Soluções, Alberto 
Santana, Country Manager, 
e Eliana Córdoba 
que desempenhará tarefas 
de O�ce Manager no país
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Aplataforma Globoplay é a responsável pela 
implementação de uma nova forma de inte-
gração entre o broadcast e o broadband que se 
constitui em uma evolução do padrão ISDB-T 

de TV Digital com um novo framework avançando, de 
alguma forma, para um formato de HybridCast. Assim, 
transcorridos 18 anos do século XXI é possível inferir 
que, ao contrário das profecias de alguns intelectuais, a 
TV não vai acabar, mas sim vai se transformar. A trans-
formação passa por uma experiência em múltiplas telas 
ou plataformas, na qual o conteúdo continuará a ser 
preponderante para os serviços de TV aberta, seja por 
espectro ou streaming.

Raymundo Barros, diretor de Tecnologia da Rede Glo-
bo, anunciou em conversa com jornalistas durante o SET 

EXPO 2018, que a Globo avançou para a digitalização e 
que desenvolveu um novo framework que permitirá aos 
espectadores que tenham a aplicação do Globoplay em 
suas TVs conectadas poderão comutar automaticamen-
te o sinal de TV aberta para broadband e, assim, usufruir 
dos conteúdos que a emissora produz em 4K, de forma-
tos exclusivos ou diferenciados e até de interações com 
canal de retorno via Internet. “Queremos dar ao espec-
tador uma experiência integrada de TV”.

A primeira experiência é com uma plataforma pro-
prietária desenvolvida junto à Mirakulo e embarcada 
na Smartv, modelo L55S4900FS, da TCL Corporation, 
empresa chinesa que produz TVs e as vende no Brasil. 
As telas chegarão às lojas brasileiras com uma nova apli-
cação nativa que permitirá que a Globo avance para um 

Emissora fechou pareceria com a TCL que afirma que este pode 
ser o começo da TV 2.0  com o desenvolvimento de um framework 
que pode dar um novo rumo ao Ginga

Globo anuncia integração 
de broadcast e broadband 
na TV dos brasileiros

Raymundo Barros (Globo) disse que a empresa “reconhece o televisor como uma plataforma “, por isso quer oferecer 
ao espectador uma experiência integrada de TV
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modelo híbrido e crie uma sinergia entre o broadcast e 
o broadband, decisão pioneira na TV brasileira. Isso por-
que, como Barros disse na coletiva de imprensa, a Glo-
bo lançou o Globoplay em 2016 e desde lá tem tentado 
adaptar-se às mudanças tecnológicas. “Já estamos em 
quase todos os devices conectados ou mídia centers. 
Criamos entre marcas, modelos e �rmwares mais de mil 
versões do Globoplay que estamos gerenciando para 
que a plataforma seja compatível com todos os dispo-
sitivos”, isso porque, segundo o executivo, “a cada novo 
modelo de TV, as marcas mudam certas especi�cações 
que in�uenciam no uso do aplicativo”.

Tudo, disse Barros, porque a Globo reconhece o tele-
visor como uma plataforma, e por isto, ampliou o seu 
relacionamento com os seus fabricantes que, no caso 
da TCL, serviu para embarcar o desenvolvimento de “um 
Globoplay nativo. o que não é muito diferente do que a 
Net�ix faz. São acordos que iremos construindo com os 
parceiros de tal maneira que a experiência do Globoplay 
nestas plataformas continue evoluindo. A discussão não 
é um modelo que opere stand-alone, porque isso seria 
basicamente mais um Net�ix, Youtube, Hulu, Amazon 
Prime. O que nós desenvolvemos é um Globoplay que 
fala com a TV aberta, e no qual a experiência de assistir 
televisão pelo ar ao vivo, Live, ela é integrada com a ex-
periência de consumir conteúdos pelo canal broadband
de uma forma absolutamente �uida”.

Ante a pergunta da Revista da SET se este era um passo 
para uma nova forma de transformação e distribuição 
que poderia indicar o avanço para o HybridCast, Barros 
disse que “a transformação digital da Globo passa pela 

integração das experiências over-the-ar com over-the-
internet, ou seja, é a combinação de ambas ofertas, por-
que estas, hoje, são apartadas e complementares. Agora 
com esta nova versão do Globoplay elas serão comple-
mentares e integradas”.

Isso porque, segundo o diretor de Tecnologia da Rede 
Globo, “temos espaço no padrão ISDB-T para evoluir 
para um novo framework, um frame de dados”, que foi 
desenvolvido pela Mirakulo, empresa carioca. 

Upgrade do Ginga
Na opinião de David Britto Jr., engenheiro sênior de 

software da Mirakulo, “o SET EXPO é um elo importante 
para unir os fabricantes de TV e as emissoras, principal-
mente para atrair o interesse de compradores interna-
cionais e, por isso, é importante mostrar que o padrão 
Ginga segue evoluindo e conta, cada vez mais, com no-
vas possibilidades”.

A Mirakulo demonstrou no SET EXPO 2018 a evolução 
do AstroTV, seu middleware Ginga, apresentando cená-
rios de uso híbridos que foram amplamente debatidos 
no âmbito do Fórum SBTVD e se tornaram base do pa-
drão de receptores do Ginga Per�l D. Esse novo padrão 
permite combinar a experiência de se assistir TV linear 
(broadcast) com as muitas possibilidades de interativi-
dade e personalização de conteúdo oferecidas pela in-
ternet (broadband), explicou Britto Jr.

Por meio de uma solução que integra a interatividade 
Ginga (DTVi) a diferentes serviços web, ao assistir TV o 
telespectador passa a ver conteúdo ofertado de acordo 
com seu per�l ou relacionado ao programa que estiver 
passando. Participação em enquetes, votações, oferta 
de conteúdo relacionado ou personalizado são algumas 
das muitas possibilidades que essa evolução do Ginga 
oferece. 

A aplicação é, para os seus desenvolvedores, o “embrião 
do pro�le D” do Ginga que está a ser debatido 
no Fórum SBTVD

No estande da Mirakulo destaque para o Globoplay 
embarcado nas TVs da TCL
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modelo híbrido e crie uma sinergia entre o broadcast e 
o broadband, decisão pioneira na TV brasileira. Isso por-
que, como Barros disse na coletiva de imprensa, a Glo-
bo lançou o Globoplay em 2016 e desde lá tem tentado
adaptar-se às mudanças tecnológicas. “Já estamos em
quase todos os devices conectados ou mídia centers.
Criamos entre marcas, modelos e �rmwares mais de mil
versões do Globoplay que estamos gerenciando para
que a plataforma seja compatível com todos os dispo-
sitivos”, isso porque, segundo o executivo, “a cada novo
modelo de TV, as marcas mudam certas especi�cações
que in�uenciam no uso do aplicativo”.

Tudo, disse Barros, porque a Globo reconhece o tele-
visor como uma plataforma, e por isto, ampliou o seu 
relacionamento com os seus fabricantes que, no caso 
da TCL, serviu para embarcar o desenvolvimento de “um 
Globoplay nativo. o que não é muito diferente do que a 
Net�ix faz. São acordos que iremos construindo com os 
parceiros de tal maneira que a experiência do Globoplay 
nestas plataformas continue evoluindo. A discussão não 
é um modelo que opere stand-alone, porque isso seria 
basicamente mais um Net�ix, Youtube, Hulu, Amazon 
Prime. O que nós desenvolvemos é um Globoplay que 
fala com a TV aberta, e no qual a experiência de assistir 
televisão pelo ar ao vivo, Live, ela é integrada com a ex-
periência de consumir conteúdos pelo canal broadband 
de uma forma absolutamente �uida”.

Ante a pergunta da Revista da SET se este era um passo 
para uma nova forma de transformação e distribuição 
que poderia indicar o avanço para o HybridCast, Barros 
disse que “a transformação digital da Globo passa pela 

integração das experiências over-the-ar com over-the- 
internet, ou seja, é a combinação de ambas ofertas, por-
que estas, hoje, são apartadas e complementares. Agora 
com esta nova versão do Globoplay elas serão comple-
mentares e integradas”.

Isso porque, segundo o diretor de Tecnologia da Rede 
Globo, “temos espaço no padrão ISDB-T para evoluir 
para um novo framework, um frame de dados”, que foi 
desenvolvido pela Mirakulo, empresa carioca. 

Upgrade do Ginga
Na opinião de David Britto Jr., engenheiro sênior de 

software da Mirakulo, “o SET EXPO é um elo importante 
para unir os fabricantes de TV e as emissoras, principal-
mente para atrair o interesse de compradores interna-
cionais e, por isso, é importante mostrar que o padrão 
Ginga segue evoluindo e conta, cada vez mais, com no-
vas possibilidades”.

A Mirakulo demonstrou no SET EXPO 2018 a evolução 
do AstroTV, seu middleware Ginga, apresentando cená-
rios de uso híbridos que foram amplamente debatidos 
no âmbito do Fórum SBTVD e se tornaram base do pa-
drão de receptores do Ginga Per�l D. Esse novo padrão 
permite combinar a experiência de se assistir TV linear 
(broadcast) com as muitas possibilidades de interativi-
dade e personalização de conteúdo oferecidas pela in-
ternet (broadband), explicou Britto Jr.

Por meio de uma solução que integra a interatividade 
Ginga (DTVi) a diferentes serviços web, ao assistir TV o 
telespectador passa a ver conteúdo ofertado de acordo 
com seu per�l ou relacionado ao programa que estiver 
passando. Participação em enquetes, votações, oferta 
de conteúdo relacionado ou personalizado são algumas 
das muitas possibilidades que essa evolução do Ginga 
oferece. 

A aplicação é, para os seus desenvolvedores, o “embrião 
do pro�le D” do Ginga que está a ser debatido 
no Fórum SBTVD

No estande da Mirakulo destaque para o Globoplay 
embarcado nas TVs da TCL
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As TVs da TCL
A TCL já tinha se acercado à Globo e, mais precisa-

mente ao Globoplay no ano passado, quando lançou 
a TV P2 Ultra HD, que foi a primeira a vir com o botão 
exclusivo para a plataforma no controle remoto. O era 
compatível com DTVi (decodi�cador digital para re-
cepção de TV aberta com suporte à interatividade do 
padrão Ginga do ISDB-T), e o dispositivo tinha WiFi in-
tegrado.

O novo modelo, o L55S4900FS, é um LED TV 55 po-
legadas, Full HD que possui Wi-Fi Integrado e Wireless 
Display; PVR Ready; processador QUAD Core; e App TV 
Store. O formato da tela é 4:3, 16:9, Zoom Alongado, 
Zoom Amplo, Zoom Amplo 2 e Zoom 2. E para rodar o 
framework chega com DTVi, decodi�cador digital para 
recepção de TV aberta com suporte à interatividade 
integrado.

Em entrevista à Revista da SET, João Rezende, geren-
te de produtos, rea�rmou a parceria e disse que o rela-
cionamento é de longa data. “Desde o lançamento da 
marca TCL no Brasil temos uma forte parceria com o 
Globoplay, e desenvolvemos um botão no controle re-
moto para acesso rápido aos conteúdos do APP. Aceitar 
o desa�o de criar junto com a Globo o que podemos
chamar de “TV 2.0” e ser a pioneira nesta inovação 
foi um caminho natural dentro da nossa parceria.  
Buscamos sempre novos caminhos para melhorar a ex-
periência dos consumidores para utilizar uma smarTV 
da forma mais natural e simples possível”.

A parceria é natural e necessária, comentou Rezende.  
“A smarTV já é parte do dia a dia dos consumidores no 

Brasil. Atualmente o mercado de smarTVs representa 
mais de 80% de todo o volume de TVs vendidas no país. 
O potencial para consumo de mídia nas TVs ainda está 
muito focado em utilizar aplicativos para consumir víde-
os e músicas, porém acreditamos que pode haver uma 
maior integração entre diversos tipos de mídias”.

Por isso, avança o executivo, “podemos esperar no fu-
turo uma integração dos conteúdos de TV aberta que 
tem características de massi�cação, combinado com 
interações via APP de forma personalizada, seja por re-
gião, faixa etária, hábito de consumo etc. Tudo isso irá 
acontecer de uma forma natural fazendo com que o 
consumidor não sinta diferença entre utilizar o aplica-
tivo ou assistir aos conteúdos por transmissão por ar”. 

Para Rezende, o Globoplay vai ao encontro dos desejos 
do espectador e da emissora. “Agora podemos utilizar a 
interação do App com o sinal aberto durante um pro-
grama com votação. Enquanto o programa acontece e 
o apresentador abre a votação para um determinado
tema, um “pop-up” aparece na tela para que o consumi-
dor possa escolher direto na TV em qual opção ele quer
votar. Até agora, isso só poderia ser feito com o consu-
midor acessando um smartphone ou computador, mas
esta nova versão do aplicativo do Globoplay pode per-
mitir esse modelo de interação, entre muitas outras op-
ções de interação”. n

A TCL desenvolveu um botão no controle remoto 
para acesso rápido aos conteúdos do Globoplay

João Rezende (TCL) 
a�rma que o Globoplay 
embarcado é uma 
espécie de “TV 2.0”
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As TVs da TCL
A TCL já tinha se acercado à Globo e, mais precisa-

mente ao Globoplay no ano passado, quando lançou
a TV P2 Ultra HD, que foi a primeira a vir com o botão
exclusivo para a plataforma no controle remoto. O era
compatível com DTVi (decodi�cador digital para re-
cepção de TV aberta com suporte à interatividade do
padrão Ginga do ISDB-T), e o dispositivo tinha WiFi in-
tegrado.

O novo modelo, o L55S4900FS, é um LED TV 55 po-
legadas, Full HD que possui Wi-Fi Integrado e Wireless
Display; PVR Ready; processador QUAD Core; e App TV
Store. O formato da tela é 4:3, 16:9, Zoom Alongado,
Zoom Amplo, Zoom Amplo 2 e Zoom 2. E para rodar o
framework chega com DTVi, decodi�cador digital para
recepção de TV aberta com suporte à interatividade
integrado.

Em entrevista à Revista da SET, João Rezende, geren-
te de produtos, rea�rmou a parceria e disse que o rela-
cionamento é de longa data. “Desde o lançamento da 
marca TCL no Brasil temos uma forte parceria com o 
Globoplay, e desenvolvemos um botão no controle re-
moto para acesso rápido aos conteúdos do APP. Aceitar 
o desa�o de criar junto com a Globo o que podemos 
chamar de “TV 2.0” e ser a pioneira nesta inovação 
foi um caminho natural dentro da nossa parceria.
Buscamos sempre novos caminhos para melhorar a ex-
periência dos consumidores para utilizar uma smarTV 
da forma mais natural e simples possível”.

A parceria é natural e necessária, comentou Rezende. 
“A smarTV já é parte do dia a dia dos consumidores no 

Brasil. Atualmente o mercado de smarTVs representa 
mais de 80% de todo o volume de TVs vendidas no país. 
O potencial para consumo de mídia nas TVs ainda está 
muito focado em utilizar aplicativos para consumir víde-
os e músicas, porém acreditamos que pode haver uma 
maior integração entre diversos tipos de mídias”.

Por isso, avança o executivo, “podemos esperar no fu-
turo uma integração dos conteúdos de TV aberta que 
tem características de massi�cação, combinado com 
interações via APP de forma personalizada, seja por re-
gião, faixa etária, hábito de consumo etc. Tudo isso irá 
acontecer de uma forma natural fazendo com que o 
consumidor não sinta diferença entre utilizar o aplica-
tivo ou assistir aos conteúdos por transmissão por ar”. 

Para Rezende, o Globoplay vai ao encontro dos desejos 
do espectador e da emissora. “Agora podemos utilizar a 
interação do App com o sinal aberto durante um pro-
grama com votação. Enquanto o programa acontece e 
o apresentador abre a votação para um determinado 
tema, um “pop-up” aparece na tela para que o consumi-
dor possa escolher direto na TV em qual opção ele quer 
votar. Até agora, isso só poderia ser feito com o consu-
midor acessando um smartphone ou computador, mas 
esta nova versão do aplicativo do Globoplay pode per-
mitir esse modelo de interação, entre muitas outras op-
ções de interação”. n

A TCL desenvolveu um botão no controle remoto 
para acesso rápido aos conteúdos do Globoplay

João Rezende (TCL) 
a�rma que o Globoplay 
embarcado é uma 
espécie de “TV 2.0”
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Pinnacle Broadcast e Blackmagic apresentaram 
a Pocket Cinema Camera 4K

No SET EXPO destaque para o lançamento o�cial da 
nova Pocket Cinema Camera 4K, e o �uxo de trabalho 
da Ursa Broadcast e seus acessórios de comunicação por 
�bra óptica com seu novo painel de controle de câmera. 

A Pocket já está disponível para venda no Brasil e é 
uma câmera digital cinematográ�ca portátil com sensor 
4/3 HDR completo, dois ISO nativos com sensibilidade 
máxima de até 25600 para desempenho com pouca 
iluminação, além de 13 stops de faixa dinâmica. “Com a 
nova câmera, o uso de gravadores externos, agora é coisa 
do passado, já que inclui uma porta de expansão USB-C 
única, que permite aos clientes gravar usando os gra-
vadores SD/UHS-II e CFast internos ou diretamente nas 
mesmas unidades externas que serão usadas na edição 
e correção de cores”, a�rmam os seus desenvolvedores.

A Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K que inclui um 
sensor 4/3 HDR completo de resolução nativa 4096 x 
2160 “foi desenvolvido para corresponder a lentes MFT 
(Micro Quatro Terços), assim o fator de corte é reduzido, 

oferecendo aos clientes um ângulo de visão mais am-
plo”. Possui  um monitor de tela de toque de 5 polega-
das, gravação em ProRes de 10 bits e RAW de 12 bits, 
LUTs 3D, 4 microfones internos integrados, entrada de 
áudio miniXLR com alimentação fantasma, controle de 
câmera sem �o via Bluetooth, e saída de monitoramento 
HDMI para o set.

Outros destaques
No estande, ainda fo-

ram demonstrados o 
novo ATEM Television 
Studio Pro 4K , edição e 
correção de cores com 
o software DaVinici Re-
solve 15, e o �uxo de
trabalho para produção
e transmissão por Web
Live Streaming.

Além destes lançamentos estiveram em exposição: 
Marshall Pro-AV, com câmeras PTZ e Mini Câmeras.  
Da Hollyland, microlinks de vídeo Tx+Rx. Telikou, in-
tercoms com e sem �o. SKB Cases para montagem ou 
transporte padrão rack 19”. E-Image - Tripés, Monopés, 
Bolsas e Re�etores de LED.

Fabio Angelini, engenheiro de vendas da Pinnacle, 
a�rmou que “foi muito positivo apresentar pela primei-
ra vez ao mercado brasileiro o novo sistema para pro-
dução, gravação e transmissão, On Air Mix. Um sistema  
tudo-em-um. Switcher de vídeo com entradas variáveis 
em SDI, HDMI e NDI, e alguns recursos importantes 
como 6x canais para sobreposição (overlay)  além de  
2x camadas especiais para Picture-in-Picture. Gera-
dor de caracteres multilayers com inserção de relógio,  
temperatura com tarjas e  logos em movimento; e 
playout de vídeos com geração de relatórios, associado a  
encoder para streaming para 2x canais simultâneos”.

Assistência técnica no Brasil
Ainda, e também, pela primeira vez no mercado, disse 

Angelini, a Blackmagic Design apresentou “a nova assis-
tência técnica autorizada no Brasil em parceria com a 
Pinnacle Broadcast. A partir de agora os equipamentos 
Blackmagic Design poderão ser enviados para reparo ou 
manutenção em assistência técnica no país. Os clientes 
que tenham dúvidas ou precisem de suporte ou assis-
tência técnica poderão aproveitar sua visita á feira e le-
var seus equipamentos para manutenção”. n

©
 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
: S

ET

Empresa australiana agora conta com suporte técnico no Brasil prestado pela integradora

Visitante da feira experimenta  Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 4K no estande da Pinnacle Broadcast 
em São Paulo
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A Riedel se apresentou no SET EXPO com a Alliance Technologies 
que desde julho representa a gama completa de soluções  
de comunicação e distribuição de sinais da empresa alemã  
para clientes brasileiros de mídia e broadcast. Na feira, a Alliance 
mostrou aos seus clientes que ela é responsável pelo suporte  
ao cliente e atuará como um centro de serviços certi�cado  
para as soluções da Riedel
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Pela primeira vez a Verizon Digital Media Services se 
apresentou no SET EXPO 2018 apresentando soluções que 
podem melhorar o desempenho, a segurança e a qualidade 
de vídeos, sites e aplicativos. Jossi Fresco Benaim, diretor 
regional América Latina da Verizon Digital a�rmou que o 
objetivo principal é conhecer o mercado broadcast da região

Os executivos da TVU a�rmaram em São Paulo que existem 
muitas soluções de mochilas para streaming no mercado, mas 
que as produzidas pela marca são as únicas que permitem 
utilizá-las como um sistema de produção que permite a 
automação da metadata e a utilização dos jornalistas no 
processo de escrita das matérias em campo, e a transmissão 
simultânea com diferentes tamanhos de banda

 A equipe da SNews trouxe como grande novidade  
para o SET EXPO 2018 a viabilização prática das ferramentas 
de inteligência arti�cial no work�ow para jornalismo

Rodrigo 
Campos, 
diretor-geral 
da Eutelsat 
no Brasil, 
acredita que 
o que resta da 
interiorização 
da TV Digital 
no país pode 
ser migrado 
utilizando 
soluções 
satelitais 

como as utilizadas na França, mas para isso a indústria  
precisa amadurecer a ideia e trabalhar em conjunto
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TECSYS

A Tecsys do Brasil apresentou o TS 6200 MULTICAST 
ISDB-T, um sistema para compartilhamento de infra-
estrutura de transmissão para fornecer uma solução, 
compacta, robusta e econômica aos radiodifusores.  
Em entrevista à reportagem da Revista da SET, Tom 
Jones Moreira, a�rmou que a solução é “escalável até  
8 transmissores independentes em um único rack.  
E que esse sistema permite a combinação de até  
8  transmissores de 50W RMS, com GPS integrado , �l-
tro de máscara crítica e antena de Multicanal, IRD com  
4 tuners e suporte a criptogra�as:  Conax, BISS e, IRDETO  
além da descompressão de BTS de qualquer fabricante 
homologado pelo Fórum ISDBT, oferecendo assim, inte-
roperabilidade , e�ciência e desempenho, além de su-
porte a redes MFN/SFN”.

O sistema de transmissão multicanal ISDBT “permitirá 
que a sua operação ganhe em economia e robustez, be-
nefícios, aliados a uma interface grá�ca de con�guração 
simples e e�ciente, com o suporte de pré e pós venda 
mais elogiado do Brasil”. n
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A EVS 
apresentou 
a sua nova 
plataforma 
VIA que está 
montada sobre 
três pilares,  
o VIA Flow, 
o VIA Mind e o 
VIA Opengate, 
que segundo 
os executivos 
da empresa 
permite 

trabalhar com vídeo UHD-4K via IP, assim como a integração  
da nova plataforma aos serviços modulares e serviços da empresa

Mario Giannini (Arri Brasil) a�rmou que o 
mercado da marca no país tem crescido com 
a venda e aluguer de assessórios da marca  
e que as câmeras Alexa se transformaram  
no carro-chefe da companhia na região  
pela sua versatilidade e qualidade

Adobe se apresentou 
no SET EXPO e teve uma grande  
concorrência nos seus workshops



Bitmovin

A empresa californiana Bitmovin se apresentou pela 
primeira vez no SET EXPO com o objetivo de conhecer 
o mercado e “fazer-se conhecer”, disse Germano Fronza,
arquiteto de Soluções da empresa, à reportagem da Re-
vista da SET.

Pela sua parte, Thomas McCarthy, diretor de ven-
das da América Latina, contou que os fundadores da  
Bitmovin são os mesmos criadores do padrão de vídeo  
MPEG-DASH e explicou que a empresa trabalha com três 
frentes: players, encoding e analytics. A opinião do dire-

tor é a de que “o mercado de streaming 
está crescendo, então estamos no SET 
Expo não só para fazer novos negócios, 
mas também para expandir os negócios”.

Na feira foram apresentadas diversas so-
luções com destaque para playouts para 
plataformas móveis. Entre as soluções, 
destaque para o Containerized Video  
Encoding, uma plataforma baseada em 
Kubernetes, que permite executar o  
software de codi�cação da empresa no 
Google Cloud e em um datacenter. Ain-
da, “inovações tecnológicas de codi�ca-
ção em codi�cação por Título, Streaming 
Multi-Codec, adaptação por Cena e nos-
sa mais recente, inteligência arti�cial (AI) 
para codi�cação”, explicou Fronza. n
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YoungArts

YoungArts apresentou o Vídeoworks TV HD, um sof-
tware para a automação de emissoras de televisão em 
que a tela principal do software processa todos os co-
mandos e a programação. Entretanto, a execução do 
conteúdo é realizada por uma aplicação extremamente 
leve, chamada V-Kernel. Com esta arquitetura, garanti-
mos que cada aplicação esteja usufruindo dos recursos 
de hardware que utilizam sem que concorram entre si.

A solução é compatível com Windows 7, 8 e 10 (64 
Bits). Permite integração com switches via protocolo de 
comunicação e reprodução em SD, HD, Full HD, 4K. Edi-
ção de entrada e saída de vídeos e a possibilidade de 
importação de roteiros comerciais. Reproduz a progra-
mação SD e HD simultaneamente utilizando duas saídas 
independentes via placa de vídeo.

A empresa apresentou ainda um gerador de caracteres 
incorporado geral (logo, hora certa, reprise, ao vivo) e 
gerador de caracteres por arquivo (logo, hora certa, re-
prise, ao vivo). Sistema “espelho” para ir ao ar em caso 
de pane na máquina principal. Para utilizar esta função 
é necessário um segundo computador. Geração de rela-
tórios e comprovantes de exibição, além de controle de 
playout e reprodução independente através da arquite-

tura cliente x servidor; e reprodução e gravação ao mes-
mo tempo na máquina principal, utilizando o software 
HD Recorder. n
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YoungArts apresentou o Vídeoworks TV HD, um sof-
tware para a automação de emissoras de televisão em 
que a tela principal do software processa todos os co-
mandos e a programação. Entretanto, a execução do 
conteúdo é realizada por uma aplicação extremamente 
leve, chamada V-Kernel. Com esta arquitetura, garanti-
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incorporado geral (logo, hora certa, reprise, ao vivo) e 
gerador de caracteres por arquivo (logo, hora certa, re-
prise, ao vivo). Sistema “espelho” para ir ao ar em caso 
de pane na máquina principal. Para utilizar esta função 
é necessário um segundo computador. Geração de rela-
tórios e comprovantes de exibição, além de controle de 
playout e reprodução independente através da arquite-

tura cliente x servidor; e reprodução e gravação ao mes-
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Os cartoes  AJA Kona® define o padrão creative para software digital E/S, com ampla compatibilidade, confiabilidade e uma 
ampla  opções de ferramentas para integração com terceiros, o controle e a configuração no Novo macOS®, Windows® e 

Linux®. para 2018 - multi-canal HDMI ingerindo, compactando  interoperabilidade 3G-SDI I/O, e IP ST 2110 SMPTE

Exibir Capturar, Transmitir

KONA HDMI    

4K, and HD Multi-Channel HDMI Capture

KONA 4K HDMI e HD captura Multicanal HDMI, 
Kona oferece a potência de que necessita para 

ingestao de streaming HDMI, jogos, mapeamento 
de projeção, VR, e transmissão de eventos ao vivo. 
Com base em poderoso hardware 2,0, 8-lane PCIe,

Kona oferece em único canal  de entrada HDMI 
4K/UltraHD 60p HDMI 2,0 ou 4-Canais de 2K/HD 

Capture para eficiente flexibilidade.

KONA 1

Custo Efetivo, 3G-SDI I/0

Kona 1 oferece poderosas ferramentas captura e 
reprodução de 3G-SDI com playback de 16 canais 

de áudio incorporado, LTC, e suporte para até  
2K/HD 60p.

Suporte Desktop AJA pelo software aberto com 
ampla compatibilidade de software de terceiros no 
Mac e Windows, com um poderoso kit SDK OEM 

para ingerir e e playout  e custo eficaz.

KONA IP com ST 2110

Junte-se a o caminho IP com 2110

O broadcast IP acelera a novos níveis de 
interoperabilidade com SMPTE ST 2110.

Capacidade KONA IP é 10 GigE, ,com o local, de 
monitorização  HDMI a integração de software que 

você já utiliza.

Encontre mais em | www.aja.com

O Poder e Flexibilidade KONA para HDMI, SDI e IP



Sony

A Sony apresentou, como todos os anos, um grande 
leque de produtos para diversos setores da indústria au-
diovisual. Entre os destaques para câmeras de estúdio, 
a HXC-FB80, sistema de câmera de estúdio Full HD, que 
serve como modelo de entrada para a produção ao vivo 
HD, 4K e HD HDR, que conta com 3 sensores CMOS FULL 
HD de 2/3 de polegadas e interface de �bra padrão Neu-
trik em distâncias de até 600 metros, bem como a opção 
de suporte a �bras no padrão SMPTE. 

A câmera também permite conexões de longa distân-
cia utilizando �bras ópticas monomodo em até 10km. 
“Com isso esse modelo pode ser utilizado em diver-
sas aplicações que requerem essa �exibilidade, desde 
estúdios remotos a aplicações em unidades móveis. 

A adoção da plataforma 3G aprimora o recursos da HXC-
FB80 em processamento de sinal 1080/50p e 59.94p ao 
mesmo tempo em que alcança um baixo consumo de 
energia. Além disso, juntamente com a unidade de con-
trole de câmera 4K/HD HXCU-FB80, a HXC-FB80 oferece 
uma útil expansibilidade, incluindo aprimoramento 4K 
e suporte a HD HDR (HLG, Hybrid Log- Gamma), propor-
cionando uma solução à prova de futuro”, a�rmam os 
executivos da Sony.

A solução wireless foi apresentada com a camcorder 
PXW-X320, que é uma solução extensa e que também 
está presente na linha PXW-X70, PXW-Z90, PXW-Z190, 
PXWZ280, PXW-Z150, PXW-X400, PXW-Z450 e PXW-X500.

A solução sem �o oferece alta qualidade para produção 
ao vivo com baixo custo. Esses �uxos de trabalho são ba-
seados em arquivos e�cientes que suportam os requisi-
tos de produção de notícias através de adaptadores ou 
kits já instalados nas novas camcorders — podendo re-
transmitir vídeo e áudio diretamente de locais remotos 
através de redes 4G/LTE e Wi-Fi.

Entre os produtos que fazem parte desse �uxo de tra-
balho está a estação de rede PWS-110RX1, que é com-
patível com as câmeras de vídeo Sony XDCAM, que 
incorpora algorítmos originais Sony que se ajustam au-
tomaticamente à largura de banda e tamanhos de bu�er 
para coincidir com as características da transmissão sem 
�o, além de contar com sistema de QoS proprietário.

Outro destaque no SET EXPO foi o monitor OLED 4K 
BVM-X300 master de 30 polegadas. Esse monitor OLED 
TRIMASTER EL de alto desempenho inclui “desempenho 
de contraste inigualável, reprodução de cores, resposta 
rápida de pixels e ângulos de visualização amplos líder 
do setor. Além disso, o BVM-X300 é compatível com o 
modo High Dynamic Range (HDR) e com uma ampla 
gama de cores em conformidade com DCI-P3 e com a 
maioria dos padrões ITU-R BT.2020. Com esses recursos 
e essas qualidades incríveis, esse monitor é uma ferra-
menta ideal para uma ampla gama de aplicações, como 
ajuste de cores e CQ (controle de qualidade) no �uxo de 
trabalho de produção 4K”. n
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© 2018 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid, the Avid logo Avid NEXIS, MediaCentral, and Media Composer are 
either registered trademarks or trademarks of Avid Technology, Inc. in the United States and/or other countries.

SUA  PLATAFORMA
PARA  A  N U V E M

Novos fluxos de trabalho, capacidades e oportunidades.
Nossos fluxos de trabalho baseados em nuvem oferecem à empresas inovadoras novas 

oportunidades para criar, gerenciar, distribuir e monetizar seu conteúdo de uma 
forma muito mais eficiente e rentável.

Com a plataforma MediaCentral® baseada em nuvem e um conjunto 
 das melhores ferramentas do mercado, como nosso software de edição não 
linear de vídeo Media Composer®, o sistema inteligente de armazenamento 

compartilhado Avid NEXIS® e o poderoso sistema de gerenciamento de 
conteúdos MediaCentral® | Editorial Management, a Avid permite aumentar o

poder criativo e operacional de seu negócio, criando fluxos de trabalho
mais eficientes e lucrativos.

AVID: MUITO ALÉM DA NUVEM



Voiceinteraction

IF Telecom 

A VoiceInteraction Brasil teve como principal objetivo 
no SET EXPO levar ao mercado as novas versões dos soft- 
wares da marca. Durante o evento, os visitantes acom-
panharam as demonstrações em real time do Audimus.
Media, Audimus.Server, e do Media Monitoring   System. 
As soluções apresentam nova interface visual e funcio-
nalidades aprimoradas, mantendo o mesmo nível de 

excelência que a empresa tem oferecido a seus clientes 
ao longo dos anos. 

A Audimus.media é, segundo João Paulo Neto, diretor 
geral da empresa portuguesa, um software inovador para 
produção de legendas ao vivo com elevado rigor e preci-
são, que todos os dias chegam a mais de 250 milhões de 
pessoas em todo o mundo. Pela sua parte, o MMS Bro-
adcast é uma plataforma totalmente automatizada para 
monitoramento de transmissão, programação de TV com 
gravação legal permitindo controle de qualidade geral, 
criando arquivos audiovisuais de grande porte (pesqui-
sáveis) com diferentes propósitos (auditoria, reemissão). 
Finalmente, o Audimus.server é um software de transcri-
ção automática que produz uma transcrição completa de 
arquivos áudio ou vídeo, em tempo inferior à duração de 
um arquivo. De integração simples e �exível com o seu 
�uxo de trabalho e estrutura atuais, alcança a excelência 
de uma transcrição otimizada à sua situação particular.

A empresa, disse Neto, também introduziu no mercado 
o Automatic Closed Caption, que permitirá que um nú-
mero maior de pessoas tenha acesso à totalidade de seu 
conteúdo por meio de softwares de reconhecimento de 
fala que facilitam a geração de CC para os produtores. n

Empresa de Valinhos, no inte-
rior de São Paulo, lança antenas 
Slot Cilíndricas Elípticas em mais 
uma edição do SET EXPO 2018. No  
Expo Center Norte a IF Telecom de-
monstrou suas linhas de produtos 
e acessórios em radiodifusão, com 
ênfase em compartilhamento de 
sites, através de antenas de ban-
da larga (faixa UHF desde Canais  
14 ao 50), bem como apresentou 
as antenas Slot cilíndricas elípticas, 
com alto desempenho, mais leves 
e mais econômicas em termos de 
custo, de forma a acelerar o proces-
so de digitalização das emissoras, 
segundo explicou à reportagem da 
Revista da SET, José Roberto Elias, 
gerente Comercial da empresa.

Elias a�rmou que essas antenas 
apresentam “custos em torno de 
30% menos que as elípticas con-
vencionais e podem ser uma al-

ternativa para as emissoras que 
necessitam de uma melhoria de 
cobertura em cidades com alta 
edi�cação, ou com geogra�a aci-
dentada, onde a polarização elíp-
tica se torna mais e�ciente em ter-
mos de recepção”.

E agregou que “a família de ante-
nas Painel TUA (polarização Hori- 
zontal) e TUM (polarização Circu-
lar / elíptica), todas operando em 
Banda larga, representam uma 
alternativa interessante para o 
compartilhamento de sites, pois, 
dependendo da con�guração dos 
painéis, pode-se compor diferen-
tes diagramas, não estando restri-
to somente a uma antena omnidi-
recional, que também é fabricada 
no Brasil sob licença da Dielectric 
LLC, e opera igualmente em toda 
a banda UHF, já possuindo duas 
entradas de sinal”. n

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

SET REGIONAIS

24   REVISTA DA SET  |  Set/Out 2018

SET Expo   



Datavideo

Um dos destaques 
da Datavideo no SET 
EXPO 2018 foi o swit-
cher HS-1300 Studio de 
Vídeo Portátil com seis 
(6) canais HD, uma so-
lução econômica, com
recursos internos de
transmissão e grava-
ção. A empresa a�rma
em comunicado que o
switcher “tem todos os 
recursos excelentes que o HS-1200 possui com a adi-
ção de um codi�cador interno para transmissão. Não 
há mais necessidade de adicionar codi�cador externo 
para fazer streaming, o que mantém seu �uxo de traba-
lho simpli�cado. Basta conectar o HS-1300 a uma rede 
e começar a transmitir o seu programa para o seu CDN 
preferido. Além da capacidade de transmissão H.264, o 
HS-1300 também pode gravar a saída do programa para 
uma unidade USB. Devido ao seu design portátil leve, o  
HS-1300 é ideal para várias aplicações, como eventos de 
concertos ao vivo, seminários, eventos esportivos e pro-
gramas de TV ao vivo que precisam misturar várias fon-
tes de vídeo e áudio. Outras características incluem um 
monitor LCD de 17,3 polegadas, que exibe a multviewer, 
dual chromakey,  DSK, still store,  memórias de usuário e 
PIP. Equipamento permite alternar, monitorar, transmitir 
e gravar simultaneamente com o HS-1300”.

Ainda, destaque para a solução, ASK-1200, SE-1200MU 
Auto-Switching Kit, e a NightHawk Câmera NH-100, 
um dispositivo moderno, ergonômico e portátil com 
sensor 4/3” CMOS, lentes M4/3 (Olympus, Panasonic);  
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“Conseguimos gerar interesse dos clientes �nais e, 
consequentemente, isso gera negócios para atender-
mos as revendas locais”, a�rmou Ricardo Santos, gerente 
regional de Vendas da fabricante de Taiwan. n
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O switcher HS-1300 Studio e a NightHawk Câmera NH-100 
foram os destaques da Datavideo no SET EXPO

Grabyo se apresentou pela primeira vez no SET EXPO

A empresa mostrou diversas soluções, entre elas, uma 
plataforma baseada na nuvem utilizada na Costa Rica 
para transmitir a Copa da Rússia. A companhia informou 
no SET EXPO que a Teletica utilizou a plataforma Grabyo 
para publicar videoclipes com geolocalização em tempo 

real para usuários do país em Facebook e Twitter que al-
cançaram quase 18 milhões de visitas em um país com 
uma população total de pouco menos de cinco milhões 
de habitantes.

Os responsáveis da empresa a�rmaram que a Teletica 
utilizou a plataforma para cortar os melhores momen-
tos dos jogos que transmitiu ao vivo, criando vídeos 
horizontais ou quadrados otimizados para visualização 
móvel a serem publicados diretamente nas redes so-
ciais, criando experiências compartilhadas conectando 
comunidades com interesses similares.

Vale lembrar que a plataforma Grabyo foi sócia do 
lançamento do Facebook Live em 2016 e do Periscope 
Producer Live em 2017. Entre os principais clientes da 
empresa estão a Fox Sports, Sky, BT Sport, Real Madrid, 
MLS, beIN SPORTS, LaLiga, MotoGP, Premier League in-
glesa e Wimbledon. n
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i9TV

SDB Multimídia

A I9TV apresentou no seu estande a 
câmera de CineAlta, Sony Venice. Com 
distribuição exclusiva, a câmera já está 
disponível para locação e venda. Equipa-
da com um sensor de imagem Full-frame 
recém-desenvolvido, que “atende às ne-
cessidades da indústria cinematográ�ca, 
com uma ciência de cores fenomenal e 
fácil operação, que amplia os limites da 
captura em grande formato com quali-
dade de imagem excepcional”, a�rma-
ram à reportagem os responsáveis do 
estande.

A solução capta imagens em 6K com 
largura total de 36 mm, já que o Full-
Frame pode usar a largura total de 6048 
pixels do sensor para modos do gerador 
de imagens 6K, como 3:2, 2.39:1, 1.85:1, 17:9 e 16.9. A 
VENICE possui tanto bocal PL quanto E-Mount.

O grupo apresentou ainda a i9store, uma loja online 
que oferece preço, prazo de entrega e suporte compa-
rados aos dos concorrentes, a�rmou Mariana Menezes. 
Mariana disse que a I9TV trabalha com produção, locu-
ção e vendas de produtos de cinema e broadcasting. 
Para Mariana, o mais importante em estar no SET Expo 
foi “conhecer pessoas, expor a marca e reforçar para os 
que estão aqui que nós também temos produtos para 

o público consumidor, ou seja, aquele que não trabalha
com cinema ou broadcasting”.

Para produções de shows e eventos, a empresa levou 
ao Expo Center Norte, em São Paulo, “uma Unidade Mó-
vel de porte único no Brasil, com 9 câmeras Sony PMW
-F55 independentes, gravando totalmente em 4K HDR.
O projeto contou com parceria com grandes marcas
como Sony e Atomos para atingir a melhor qualidade
em captação de imagem”, concluíam os responsáveis da 
empresa. n

A distribuidora da Harmonic no Brasil avançou para 
soluções de virtualização e IP como o vem fazendo nos 
últimos anos. “Como trabalhamos muito com o desen-
volvimento de novas tecnologias, estamos apresentan-
do tecnologias e produtos, dois segmentos que sempre 
trazemos para a feira. Trouxemos o conceito de inteli-
gência arti�cial voltada para o processamento de vídeo 
que, a partir de janeiro de 2019, já deve estar disponível. 
Outra novidade de tecnologia é a voltada para reduzir 
o consumo de banda larga em transmissão pela Inter-
net, o principal problema hoje é o preço que se paga
pelo serviço. Se existir tecnologia para reduzir este trá-
fego na rede, economiza-se muito. A proposta também
tem como base inteligência arti�cial e certos módulos
já podem ser utilizados em algumas de nossas soluções. 
Em produtos, temos novidades em 4K, receptores pro-
�ssionais, controle mestre de emissoras integrado por
software, entre outros”, disse Sidney Brito, diretor de
vendas da empresa. n
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do tecnologias e produtos, dois segmentos que sempre 
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que, a partir de janeiro de 2019, já deve estar disponível. 
Outra novidade de tecnologia é a voltada para reduzir 
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Seal Broadcast & Content

Grass Valley

Integradora mostra crescimento no SET EXPO 2018 
e novos parceiros e o processo de internacionalização 
para América Latina e Estados Unidos. Assim a equipe 
brasileira apresentou os lançamentos de seu portfólio 
para soluções turn key durante o SET EXPO, reuniu par-
ceiros e divulgou seu processo de internacionalização 
com os novos escritórios em Buenos Aires (Argentina), 
Cidade do México (México), Bogotá (Colômbia), Miami e 
São Francisco (Estados Unidos).

Dentre as novas parcerias estabelecidas está a Grass 
Valley – uma das principais fabricantes de soluções de 
produção de broadcast – a qual fortalecerá as soluções 
Seal B&C com infraestrutura IP e gerenciamento de con-
teúdo. Já com a Autodesk – líder em software de proje-
tos em 3D, engenharia e entretenimento – a integradora 
passa a contar com as soluções mais tecnológicas do 
mercado de efeitos especiais, com a inclusão da parceria 
para mercado de Mídia e Entretenimento.

Em relação à consolidação das parcerias atuais, ao lado 
da Veritone – companhia que fornece um dos principais 
sistemas operacionais para Inteligência Arti�cial –, o 
aiWARE, a Seal B&C agregará suporte para o gerencia-
mento de metadados. O sistema oferece um pacote de 

aplicativos que permitem o gerenciamento de dados, 
em tempo real, otimizando o �uxo de trabalho.

A parceria com a wTVision conta com uma solução end- 
-to-end para automação de MCR e PCR com Grá�cos in-
tegrados, e uma plataforma de gerenciamento de gra-
�smo e dados, que atua em tempo real, destinada aos
mais diversos programas televisivos. “Essa aliança con-
tribui fortemente para atuarmos em uma solução com-
pleta para central cast e remote cast, as quais são umas
das principais tendências para canais lineares, além de
proporcionarem uma melhor organização do �uxo de
trabalho e soluções baseadas em COTS”, ressaltou o exe-
cutivo. n

A empresa do grupo Belden Brand demonstrou em di-
versos estandes dos seus canais de distribuição no Brasil 
uma gama de soluções para produção ao vivo, notícias, 
playout e networking no que foi a estreia na América Latina 
do portfólio combinado de produtos Grass Valley e SAM, 
após a aquisição da SAM em fevereiro de 2018. A empresa 
decidiu não ter um estande próprio, mas levar para a feira 
produtos por meio dos seus representantes no país.

No SET EXPO, Nahuel Villegas, VP de Vendas da empre-
sa para América Latina, disse que a ideia da empresa é 
mostrar o extenso portfólio da companhia que oferece 

soluções reais para os desa�os enfrentados pelas em-
presas de mídia utilizando os canais de distribuição e as 
parcerias com os integradores locais. 

Villegas a�rmou que “o SET EXPO é uma plataforma 
importante para a Grass Valley reiterar seu compromis-
so de ajudar broadcasters, organizações de notícias, 
proprietários de conteúdo/direitos e provedores de 
serviços de mídia na transição para uma infraestrutura 
baseada em nuvem e de�nida por software com �uxos 
de trabalho �exíveis baseados em IP”. 

Entre os destaques da multinacional, o GV Korona  
K-Frame V-series (Estande da SEAL BC), um switcher de
produção compacto. No estande da Foccus Digital, o GV 
STRATUS 6.0, um ambiente de aplicação mais completo
e versátil para produção não-linear que oferece recursos 
otimizados para notícias. Ainda o iTX Flex, “a primeira
plataforma automatizada de playout true-cloud da in-
dústria que aproveita os recursos avançados da compu-
tação em nuvem para fornecer uma solução altamente
�exível e escalável, combinada com con�abilidade ini-
gualável e um motor de vídeo de software e�ciente de
CPU”, no estande da Avicom. E �nalmente o Servidor K2
Solo 3G HD/SD, no estande da Victor do Brasil. n©
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para América Latina e Estados Unidos. Assim a equipe 
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São Francisco (Estados Unidos).
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mercado de efeitos especiais, com a inclusão da parceria 
para mercado de Mídia e Entretenimento.

Em relação à consolidação das parcerias atuais, ao lado 
da Veritone – companhia que fornece um dos principais 
sistemas operacionais para Inteligência Arti�cial –, o 
aiWARE, a Seal B&C agregará suporte para o gerencia-
mento de metadados. O sistema oferece um pacote de 

aplicativos que permitem o gerenciamento de dados, 
em tempo real, otimizando o �uxo de trabalho.

A parceria com a wTVision conta com uma solução end-
-to-end para automação de MCR e PCR com Grá�cos in-
tegrados, e uma plataforma de gerenciamento de gra-
�smo e dados, que atua em tempo real, destinada aos 
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tribui fortemente para atuarmos em uma solução com-
pleta para central cast e remote cast, as quais são umas 
das principais tendências para canais lineares, além de 
proporcionarem uma melhor organização do �uxo de 
trabalho e soluções baseadas em COTS”, ressaltou o exe-
cutivo. n

A empresa do grupo Belden Brand demonstrou em di-
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uma gama de soluções para produção ao vivo, notícias,
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sa para América Latina, disse que a ideia da empresa é 
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presas de mídia utilizando os canais de distribuição e as 
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Villegas a�rmou que “o SET EXPO é uma plataforma 
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proprietários de conteúdo/direitos e provedores de 
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baseada em nuvem e de�nida por software com �uxos 
de trabalho �exíveis baseados em IP”. 

Entre os destaques da multinacional, o GV Korona 
K-Frame V-series (Estande da SEAL BC), um switcher de 
produção compacto. No estande da Foccus Digital, o GV 
STRATUS 6.0, um ambiente de aplicação mais completo 
e versátil para produção não-linear que oferece recursos 
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plataforma automatizada de playout true-cloud da in-
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SES

A SES teve como principal objetivo difundir o seu novo 
teleporto, localizado em Hortolândia (SP), e mostrar 
como esta instalação de última geração permite que a 
empresa ofereça “uma nova gama de serviços de dados 
e vídeo para seus clientes. O teleporto vai propriamen-
te gerenciar as operações do SES-14, que começariam 
a funcionar em setembro: TT&C (Telemetria, Rastre-
amento e Comando), gerenciamento de tráfego HTS 
(High Throughput Satellite), bem como transmissão de 
sinais via feixes do satélite. Ao transmitir sinais através 
dos feixes amplos do SES-14, o teleporto vai capacitar os 
operadores de IPTV e de cabo para ampliar seus canais, 
expandindo seu alcance e proporcionando uma expe-
riência de visualização aprimorada em toda a América 
Latina”, disse Jurandir Pitsch, vice-presidente de Vendas 
e Desenvolvimento de Mercado para a América e o Ca-
ribe da SES Vídeo.

Pitsch fez uma avaliação positiva do serviço prestado 
durante a última Copa do Mundo Rússia 2018 quando, 
em conjunto com a Oi TV, disponibilizou sinais com tec-

nologia 4K utilizando, como já tinha sido anunciado à 
Revista da SET, a solução Ultra HD da SES do novo saté-
lite SES-6. “Foi positivo, de todas as maneiras, o merca-
do ainda não está maduro para adotar esta tecnologia”, 
pontou o executivo. n

Video Systems

A integradora que representa várias empresas do setor 
de broadcast nesta edição trouxe ao Expo Center Norte 
um sistema all in one  da Chyronhego para produção de 
TV que permite irmos da operação manual até a total 
automação com Java script, além de incluir o primeiro 
passo de inteligência arti�cial, no qual o computador 
toma a decisão de acordo com decisões pré-estabele-
cidas, inclusive em situações mais complexas, como en-
trevistas com três pessoas, determinando close e plano 
geral de acordo com a interação e o áudio. “Os visitantes 
�cam impressionados com a demonstração. Algumas 

emissoras já passaram por aqui para veri�car alguns mó-
dulos para colocar em praças do interior. Já cabeças de 
rede podem automatizar uma mesa de controle usando 
módulos de hardware e software mais completos”, des-
tacou Magnus Moreira, analista de suporte da empresa. 

Outra novidade para o Brasil é o Siply Live, servidor de 
vídeo que tem alguns módulos com os quais se conse-
gue fazer produções menores, como “o instant replay 
para transmissões de esportes com o melhor custo-be-
nefício. Inclui o módulo VAR, do qual muito se falou na 
última Copa do Mundo”, a�rmou Moreira. n
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NETWORKING Avançado e Confiável
Simplificamos o complexo, com o conjunto 
de soluções mais utilizadas da indústria, 
baseadas em padrões abertos e switches 
COTS IT. Transição fácil para IP de ponta a 
ponta baseado em padrões, para caminhões 
OB, estúdios ou produções remotas, no seu 
próprio ritmo.
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Câmeras de última geração 
expostas no SET EXPO

C
om o intuito de formar jor-
nalistas com interesse para 
as tecnologias utilizadas na 
indústria broadcast brasilei-

ra, Revista da SET, maior revista do 
gênero na América do Sul, é o órgão 
oficial da Sociedade de Engenharia 
de Televisão, entidade que reúne as 
emissoras de televisão e rádio do 
Brasil, solicitou a duas estudantes do 

curso de Rádio e TV (RTV) da UNESP 
que avaliem, desde o ponto de vista 
educacional, os 5 maiores destaques 
de câmera expostas no SET 2018.
Assim, durante os três dias, da 

maior feira do segmento na América 
Latina, que contou com a presença 
de mais de 50 expositores nacionais 
e internacionais da área do audio-
visual com produtos extremamente 

inovadores, as alunas analisaram as 
mais novas câmeras e avanços na 
indústria, e escolheram cinco equipa-
mentos. n

Por Luciana Yoshida e Luiza Zuanon com 
orientação do Prof. Dr. Francisco Machado 
Filho (Unesp) e Prof. Dr. Fernando C. Moura 
(Revista da SET). As alunas participaram 
do Congresso SET EXPO e da feira SET EXPO 
2018 como parte do convênio Unesp/
Revista da SET
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Como parte do convenio de cooperação 
entre a Revista da SET e a UNESP para produção 
de conteúdo jornalístico, alunos da maior 
universidade do Estado de São Paulo participam 
do SET EXPO e elaboram matéria onde analisaram 
soluções de gravação de vídeo

Exposta pela Merlin no SET EXPO, a câmera mirrorless 
a α7 III, lançamento da SONY, segue a tendência tecnoló-
gica apresentada pela SONY incluindo seu Sensor CMOS 
full frame 35 mm (35,6 × 23,8 mm),com capacidade de 

gravação em até 4K HDR e com estrutura retroilumina-
da, e um novo per�l de imagem HLG (Hybrid Log-Gam-
ma), com suporte a �uxo de trabalho HDR instantâneo.

Segundo os seus fabricantes, este sensor “é combina-
do com o mais recente mecanismo de processamento 
de imagem BIONZ X e avançado LSI. Essa combinação 
alcança uma velocidade de leitura de dados duas ve-
zes mais rápida e função de processamento de dados  
1,8 vezes maior”.

O dispositivo chega ao mercado com resolução de  
24,2 megapixels MP5, sua versatilidade pode ser desta-
cada ao ser ideal tanto para fotogra�a quanto para vide-
omaking permitindo a gravação de curta metragens até 
cobertura de eventos, sem perder sua qualidade. 

Sua lente intercambiável, que é compatível com as 
lentes de montagem e da SONY, realçam a melhora na 
performance de reprodução de cor com padrão de 4:2:0 
e a bateria, com maior autonomia que as anteriores da 
mesma série, permite até 710 cliques. 

A SONY α7 III permite gravações nos formatos JPEG 
e RAW e até 120fps, e possui AF híbrido rápido com  
693 pontos de AF de detecção de fase e 425 pontos de 
AF de detecção de contraste. 
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A VENICE, lançada pela Sony na última NAB 2018, es-
treou no Brasil com grande expectativa e promessa de 
surpreender o mercado cinematográ�co. “A melhor câ-
mera de cinema da Sony”, como foi denominada por um 
dos executivos da Sony Brasil que conversou com à re-
portagem da Revista da SET, foi exposta no SET EXPO no  
estande do Grupo i9. 

Esta solução é a primeira a ter um sensor intercam-
biável de 35mm Full Frame (este sensor pode cap-
turar imagens em uma resolução máxima de até  
6048 x 4032) que permite gravações até 6K, desenvol-

vido especial-
mente para ela 
e é a primeira 
câmera para ci- 
nema com sis-
tema de �ltro 
integrado ND 
de 8 estágios. 

A solução cap-
ta imagens em 
6K com largura 
total de 36 mm, 
já que o Full Fra-
me pode usar 
a largura total 
de 6048 pixels 
do sensor para 

modos do gerador de imagens 6K, como 3:2, 2.39:1, 
1.85:1, 17:9 e 16.9.

A VENICE possui tanto bocal PL quanto E-Mount, o que 
aumenta signi�cativamente a quantidade de opções 
de lentes disponíveis no mercado. Ainda considerando 
a sua praticidade, os responsáveis da Sony a�rmaram 
que vários acessórios da Sony F55 também podem ser 
utilizados em seu novo lançamento. “Simples e intuiti-
va”, também se destaca pela sua variedade de cores, re-
alçando diversos tons, e, em especial, a pluralidade dos 
tons de pele já que possui uma ampla latitude e gama.

Ainda conta com 4K anamór�co Super35 para pro-
duções super widescreen, oferecendo dois modos de 
gerador de imagem anamór�ca de altura completa e 
compressão de 2x que incluem os modos de gravação 
6:5 e 4:3 para cenas 12:5 (conhecidas como 2.39:1) e 8:3 
(2.66:1).

Com capacidade de gravação de até 60fps, compatível 
com gravação XAVC, ProRes ou MPEG HD em cartão de 
memória SxS. Além disso, com o gravador AXS-R7, pode 
gravar em RAW de 16 bits ou em X-OCN (eXtended to-
nal range Original Camera Negative de 16 bits) em cartão 
de memória AXS. A VENICE possui, ainda, a função de 
gravação simultânea, otimizando a produção. Apesar 
de ainda não possuir recursos para broadcast, o lança-
mento da Sony já vem conquistando diretores de cine-
ma como James Cameron que já con�rmou a escolha da 
VECINE para a sequência de Avatar.

A câmera Weapon 8K se destaca pelo seu sensor: o RED 
Monstro 8K Vista Vision. É um sensor Full Frame, que capta 
imagens cinematográ�cas de alto padrão com uma cober-
tura muito maior do que a normal. A câmera permite o uso 
de lentes telefoto (lentes de grande distância focal), além de 
uma baixa distorção nas imagens captadas com zoom, ou 
imagens captadas de uma distância pequena. 

A Weapon 8k apresenta resolução em 8K, 35.4 me-
gapixels CMOS Sensor com 40.96 mm x 21.60 mm  
(Diag: 46.31 mm), e captação de vídeo até 60 fps 8K Full  
Format (8192 × 4320, 2:1, 2.4:1, 16:9, 14:9, 8:9, 3:2, 6:5, 4:1, 
8:1, e Ana 2x, 1.3x, 1.25x). Ainda, com até 17 stops de Dyna-
mic Range. 

A câmera grava nos formatos da RED (REDCODE RAW) 
simultaneamente com Apple ProRes ou Avid DNzHD/HR. 
O diferencial da RED WEAPON é o seu sistema de upgrade.  
O sensor Monstro 8K Vista Vision permite que o usuário al-
tere o sensor da câmera sem que faça demais alterações. 

RED WEAPON 8K
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Em exposição no estande da Canon no SET EXPO, a câ-
mera EOS C200, anunciada pela companhia em Junho 
de 2017, apresenta uma variedade de recursos que a 
torna ideal tanto para a produção de �lmes e documen-

tários, quanto para broadcast e coberturas de eventos.  
A C200 permite gravações em até 120fps, porém o des-
taque vai para o sensor CMOS 16:9 de 8,85 megapixels 
Super 35mm que suporta gravações 4K HDR que au-
menta a sensibilidade da câmera, minimiza ruídos e re-
duz o tempo de leitura de dados. Utiliza cartões SDXC 
e CFast 2.0 para gravação interna de material HD/2K/ 
UHD/4K com até 15 stops de Dynamic Range

A tecnologia Dual Pixel, também graças ao sensor 
CMOS atribui a câmera funções de foco extremamente 
rápidas e alta precisão na detecção de rostos. Outra ca-
racterística da EOS C200 é a sua versatilidade em rela-
ção à troca de lentes, visto que é compatível com lentes  
EF-Mount, EF/EF-S e CN-E. 

O grande diferencial da Canon EOS C200 é a sua 
praticidade. Além de ser uma câmera compacta,  
disponibilizada no mercado em sua versão completa 
(“ready to go”), que inclui um visor eletrônico embuti-
do, espaço para dois cartões de memória (que permite 
a gravação simultânea ou no mesmo formato, ou em 
formatos diferentes), um monitor LCD Touch Screen, 
câmera grip, unidade de punho e carregador de bate-
ria, com todas as suas funções disponíveis na palma da 
mão, torna-se ideal para ser uma câmera de apenas um 
operador. 

Canon EOS C200 

Panasonic PTZ HE40

© Foto: Luiza Zuanon

A principal característica das câmeras 
PTZ é a sua praticidade. A câmera PTZ 
é responsável por otimizar tanto a 
equipe quanto o espaço utilizado 
para a gravação ou transmissão, 
pois é compacta e permitem que 
um variado número de câmeras 
sejam operadas por uma mes-
ma pessoa. O modelo HE40 das 
câmeras PTZ da Panasonic vem 
com um grande diferencial que 
é a energia NGI embutida, que 
permite o tráfego de informa-
ções através de cabos de rede, 
dispensando o uso de ca-
bos de vídeo para a conexão 
com a switcher (desde que 
esta seja compatível com 
a tecnologia NGI). Assim, é 
possível o tráfego de áudio, 
vídeo, tale ou até mesmo ener-

gia, dispensando cabos para alimentar a câ-
mera, ou seja, através de um único cabo 

é possível transmitir à câmera todo o 
seu essencial, facilitando o seu ma-
nuseamento em broadcasting e bara- 
teando a montagem da infraestrutu-
ra do local ou estúdio. Além de obter 
imagens em PTZ, é possível a forma-
ção de uma rede local e transformar 
as câmeras PTZ como fonte de vídeo 
para transmissão em broadcasting. 

Ela é indicada para broadcasting 
em estúdios de televisão,  

por permitir uma redução 
no quadro de funcionários.  
Ela é muito utilizada em 
transmissões de igrejas 
por ser compacta e �exível, 

a�rmaram os executivos da 
Panasonic consultados durante 

o SET EXPO.
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Leyard® Directlight®

SUPERTELAS DE LED

Com a série de painéis de LED Leyard® DirectLight®, você 
pode ter uma tela de qualquer tamanho, seja em colunas 
ou em paredes, na vertical ou na horizontal, em uma 
configuração plana ou côncava.

O revolucionário Sistema de Montagem Leyard® EasyAlign™
permite uma profundidade de 10cm na estrutura, o que o 
torna ideal para instalações com espaço limitado, 
eliminando a necessidade de acesso traseiro.

Disponível em
0.9, 1.2, 1.5 e 1.8mm

Sistema de montagem
Leyard® EasyAlign™ incluso

Instalação e
manutenção frontal

Resolução de alta
definição de 4K e 8K

Fonte de alimentação
remota (RPS)

Conforme seu
espaço e em
qualquer
lugar.

Streaming e streamers 
são foco de empresas
no SET EXPO

D
entre os diversos produ-
tos expostos, os que mais 
chamaram a atenção foram 
os voltados para streaming 

(transmissão ao vivo), destacando-se 
os produtos exclusivos para supor-
tar plataformas de streaming como a 
Youcast e a Digil. Também merecem 
destaque os aparelhos para captura 
da imagem de câmera como o Live 

Shell X da Cerevo e o Webpresent 
da Blackmagic Design, além dos re-
nomados microfones da Shure e da 
Sennheiser. As inúmeras câmeras da 
Canon, Sony, Panasonic, Blackmagic 
e outros produtos tais como painéis 
de iluminação e mesas de corte, tam-
bém apresentaram opções muito in-
teressantes. Empresas de aluguel de 
equipamento, que ajudam a acelerar 

a montagem de produtores, também 
mereceram destaque.
Com tantas opções de soluções de 

streaming apresentadas, fica difícil 
saber qual a configuração mais rá-
pida e prática para se realizar uma 
transmissão ao vivo. Por isso, a partir 
dos produtos presentes no evento, a 
reportagem da Revista da SET arrisca-
se a sugerir a seguinte configuração: 

por Victor Hugo Evangelista* e Fernando Moura

Aluno do curso de Design Digital da PUC-Campinas analisa 
as alternativas e soluções para produções que serão veiculadas 
por streaming
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CÂMERA 
CANON XF205
Essa foi a câmera escolhida por ter 

uma lente grande angular F1.8 com 
zoom de 20X, uma lente clara e com 
a distância focal comparável a uma 
com sensor 35mm – neste equipa-
mento CMOS HD Pro –, duas entra-
das XLR com alimentação para os 
microfones e gravação de áudio de 
4 canais; e por sua saída HDMI que 
permite uma resolução de vídeo de 
até 1080 50P e gravação em formato 
duplo: codec MPEG2 de transmissão 
padrão a 50 Mbps e MP4 em HD ou 
SD.

ILUMINAÇÃO 
DEDOLIGHT TECPRO LITEFLEX
Dois painéis de Led flexíveis e com-

pactos, pensados para mobilidade, 
com duas opções de energia, sendo 
uma fonte para ligar na tomada ou 
uma bateria padrão Sony BP-U60. 
Possui duas opções de temperaturas 
de cor de 3200K ou 5600K. Ofere-
ce boa flexibilidade por facilitar as 
coisas na hora de transportar e de 
guardar.

MICROFONE 
SHOTGUN SENNHEISER MKH 60-1
O microfone Shotgun Mkh 60-1 pos-

sui uma estrutura leve, o que é óti-

mo, pois fica posicionado em cima 
da câmera. Possui alta sensibilidade, 
silenciamento de áudio lateral e dis-
torção extremamente baixa graças à 
tecnologia de transdutor simétrico. 
Em resumo, um microfone de alta 
qualidade e leveza.
O equipamento trabalha em uma 

faixa de frequência de 50 – 20000 
Hz, Saída balanceada sem transfor-
mador e flutuante, e filtro de corte 
infra-sônico.

STREAMING 
CEREVO LIVE SHELL.X
O Live Shell.X é um dispositivo de 

streaming de transmissão ao vivo 
com entrada HDMI com codificação 
até 1080/60p em H.265 – aceitando 
codificação H.264 –, e gravação em 
cartão microSD sem um PC. A solu-
ção suporta multi-streaming simul-
tâneo e tem a função de adicionar 
legendas. Possui uma entrada de 
cartão microSD para fazer a gravação 
da transmissão em Full HD, além de 
uma entrada HDMI, uma entrada LAN 
com fio e uma porta USB para um 
modem de internet. Sua bateria tem 
autonomia de 6h e a transmissão 
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pode ser feita para até três platafor-
mas ao mesmo tempo.
Com transmissão “estável de vídeo 

FULLHD é capaz de transmitir até 

6 horas com a sua bateria interna, 
recarregável e substituível” afirma 
Sérgio Coimbra, do departamento de 
Vendas Video Streaming da Cerevo.

Além de H.264/AAC, LiveShell X 
tem codificação de ponta H.265/AAC. 
“Com H.265 você pode transmitir ví-
deos pela metade da taxa de H.264, 
bit sem prejudicar a qualidade de ví-
deo. Suporte para vídeos até 1080p/
60fps e a uma taxa de 20Mbps. Li-
veShell X permite transmissão de 
vídeo de qualidade adequada para 
qualquer profissional de produção 
em um dispositivo compacto, do ta-
manho da palma de uma mão”, co-
mentou Coimbra
O executivo afirma que é possí-

vel realizar até três (3) streams si-
multâneos “usando a função multi- 
-streaming transmitindo para vários
servidores de streaming simultanea-
mente, ao enviar vídeo para um ser-
vidor de backup, ou pode transmi-
tir múltiplos fluxos a um serviço de
streaming com diferentes taxas de
bits, já que suporta YouTube Live,
Facebook Live, Twitch, Ustream,
Wowza, Akamai, Limelight, RTMP,
RTSP, entre outros”.

Conclusão
Considerando-se as novidades 

apresentadas no SET EXPO 2018, 
podemos concluir que uma confi-
guração para streaming com uma 
câmera Canon XF205, um microfone 
Sennheiser Mkh 60-1, dois luzes De-
dolight Tecpro Liteflex, e o Cerevo 
Live Shell.X, certamente possibilita-
rá uma transmissão ao vivo pratica 
e rápida, com equipamentos peque-
nos e podendo ser controlada por 
uma ou duas pessoas, não sendo 
necessária uma equipe grande de 
produção. n

Victor Hugo Evangelista é aluno do Prof. Dr. 
Fernando Carlos Moura no Curso de Design 
Digital da PUC Campinas. A Matéria resul-
tou de uma parceria entre o Curso e a Revis-
ta da SET para formar alunos interessados 
em tecnologia audiovisual promovida pela 
Revista da SET e o diretor Adjunto do Cur-
so de Design Digital, Prof. Dr. Victor Kraide 
Corte Real. 
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Os tradicionais painéis dedicados ao rádio no Congresso da SET 
abordaram em sua edição de 2018 a pós-migração AM-FM, 
plataformas inteligentes e conteúdo

N
os debates comandados pelos Eng. Eduardo 
Cappia (Diretor de Rádio da SET) e Marco 
Túlio Nascimento (Diretor da ZYDigital), ficou 
claro que os desafios técnicos são muitos. 

Embora a migração da maior parte das emissoras de 
radiodifusão em OM/AM para o VHF/FM se encontre em 
estágio avançado, o aumento no número de estações 
em FM está demandando maior atenção do corpo téc-
nico das emissoras na contenção de interferências e 
mesmo atualização regulamentar.
André Ulhoa Cintra (Diretor de Rádio da ABERT) trou-

xe novos números da migração, correlacionando com 

os canais disponíveis e identificando oportunidades 
nas quais o plano poderia oferecer mais canais para 
atender os ingressantes derivados da migração.
Cintra comentou que existem aproximadamente 5100 

canais no plano de FM, incluindo aquelas em opera-
ção, que estão migrando, reservado às educativas e as 
câmaras. No entanto 2400 canais estão vagos, maio-
ria de Classe C de municípios pequenos. A sugestão 
de Cintra é que os vagos sejam excluídos de maneira 
mais célere, sem aguardar pedido via MCTIC.
De 1781 outorgas em AM, 1622 pediram migração ao 

FM, sendo 1139 já incluídos no plano. O problema, 
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segundo Cintra, é que existem canais que deveriam 
ser instalados em municípios vizinhos, em área de 
emissão compartilhada, maximizando a infraestrutura 
já existente, porém a norma exige que a instalação 
esteja no município de outorga.
Outra consideração posta é o estudo da faixa esten-

dida, especialmente para cidades como São Paulo, Rio 
de Janeiro e Curitiba na quais é tida como impossível a 
migração apenas na faixa convencional de FM. 
Cintra ainda tratou da necessidade de se viabilizar 

a acomodação de canais FM em segundo adjacente, 
sendo que no Brasil há um primeiro caso bem suce-
dido na cidade de Belém. No entanto, os estudos e 
viabilidades devem ser avaliados caso a caso.
Claudio Lorini (Lorini Engenharia) comentou que a Re-

solução 67/1998, Regulamento Técnico para Emissoras 
de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, é em 
alguns tópicos muito rígida e precisa ser revista para 
que se adeque à realidade dos projetos. Ele comentou 
que mesmo o sistema Mosaico exige diagramas toma-
dos de 10 em 10 graus, em contraposição ao previsto na 
norma (tomados de 30 em 30 graus para sistemas om-
nidirecionais, 15 em 15 graus para sistemas diretivos). 
Para Lorini, o sistema direcional proporcionou a dis-

ponibilidade de canais, mas elevou complexidade do 
sistema. Ele considera que a norma estabelece um 
critério subjetivo ao falar de área de interesse, que 
prejudica os cálculos e médias exigidas pela resolução. 
Aspectos de instalação também trazem elementos 

práticos dos mais relevantes, tanto do compartilha-
mento das soluções em si para o corpo técnico, bem 
como subsídios para as atualizações das normas. Para 
José Mauro de Ávila (Diretor Técnico da Megasistema) 
há experiências de laboratório, em campo, mas há ne-
cessidade de se considerar o complicador da instala-
ção, aquela que de fato proporcionará o sinal para a 
população e cujas características determinarão a ma-
neira que ocupa o espectro. 

Ávila trouxe para o painel as dificuldades relativas 
às instalações diplexadas e os riscos de intermodula-
ção, estudos de caso demonstraram que a atenuação 
obtida de -26dB é insuficiente, mesmo utilizando fil-
tro de 4 cavidades, onde o valor estimado era -30dB.  
A solução encontrada foi um combinador de impedân-
cia constante, porém alternativa muito cara. 
O engenheiro comentou que o radiodifusor assume 

responsabilidades tanto de engenharia quanto finan-
ceiras na solução de interferências mútuas, e comen-
tou que mesmo que a IMD seja solucionada entre duas 
estações, é possível que seus produtos afetem um ter-
ceiro, aumentando a complexidade do sistema.
Thiago Aguiar Soares (ANATEL) comentou ainda que 

não apenas o segundo adjacente, mas o batimento de 
FI deve também ser tratado nos estudos, e que neste 
caso há menor flexibilização técnica. Para Soares, é 
necessário responder qual a distância mínima de se-
paração entre estações para segundo adjacente, bem 
como sob quais condições é possível a sobreposição 
de contorno de 85 dBu para batimento de FI.
Apesar das problemáticas específicas, a correlação téc-

nica entre as emissões e efeitos na recepção afeta a 
extensão efetiva da faixa, pois nem todos os canais dis-
poníveis podem ser tecnicamente viabilizados e utiliza-
dos para um contexto local. Assim, o exercício de reen-
genharia busca maximizar o recurso disponível, espectro 
eletromagnético, passando pela revisão dos requisitos 
técnicos que promovem a harmonização das ocupações. 
O planejamento inclusive não se atém ao futuro ime-

diato. Soares, por exemplo, comentou que o eventual 
uso do canal adjacente trará impactos num futuro pro-
cesso de digitalização da radiodifusão, com sobreposi-
ção de canais em VHF/FM. Considerando que algumas 
emissoras de TV permanecerão nos canais 5 e 6 até 
2024, Soares também levantou a necessidade de crité-
rios de proteção desses sinais. 

Oportunidades com a digitalização
A inclusão do rádio no ecossistema digital trouxe 

oportunidades para as estações que estão trilhando 
esta difícil relação que implica em mudanças de hábi-
tos, adaptação nos formatos, que, por sua vez, poderá 
explorar uma audiência renovada e ampliada por meio 
de conteúdos digitais. 
Todos os debatedores - Marco Oliveira (Google Assistan-

ce), Rodrigo Tigre (+RedMas), Carolina Sasse (Cadena), 
Gilberto Gonçalves de Souza (AB 25+), Carlos Aros (Rádio 
Jovem Pan), Luciano Costa Hoerbe (Grupo RBS) e Juliana 
Simomura (Band Rádios) - em algum momento concor-
daram que um dos importantes elementos contidos na  
digitalização é a possibilidade de trabalhar com dados, 
viabilizando ferramentas de mensuração e monitoramen-
to de resultados, úteis para estatísticas de audiência.

Thiago Aguiar Soares (ANATEL) analisou o futuro da rádio 
digital 
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Sasse afirmou que é na experiência que ouvinte tem 
com a estação, independente da forma que ele a ouve, 
e aí reside o fator de sucesso. Para ela a internet trou-
xe novos comportamentos no qual há uma “tendência 
por investigar e compartilhar, valorizando experiências 
únicas e individuais, sendo que o ouvinte quer dedicar 
seu tempo a boas experiências”. Desta maneira melhor 
conhecer seu público é fundamental, podendo mesmo 
chegar à personalização de conteúdo e anúncios. Por 
isso ela estimula ações de interatividade com ouvin-
te, permitindo melhor conhecer seus hábitos e assim 
podendo direcionar seu conteúdo e realinhar estraté-
gias de comunicação. Ainda, considerou que o novo 
ambiente digital complemente a receita num rádio 
geograficamente pulverizado, mídia regional e local, 
tornando desafiador trazer marcas globais como anun-
ciantes; porém o alcance nacional e o trabalho com 
dados pelo rádio digitalizado permitem que “estações 
relativamente pequenas possam, através da mídia pro-
gramática, ter grandes anunciantes que não teria se 
fosse feita isoladamente”, sendo essa uma das carac-
terísticas positivas da convergência entre radiodifusão 
(broadcast) e a banda larga (broadband). 
Neste cenário é possível desenvolver estratégias de 

difusão de conteúdo e anúncios por áudio digital em 
diferentes formatos baseados nos recursos tecnoló-
gicos. Tigre e Oliveira elencaram oportunidades pelo 
meio do Google Assistance, Smart Speackers, platafor-
mas de inteligência artificial, assistentes virtuais, in-
terfaces de voz, Áudio 3D, integração com aplicativos 
etc. Oliveira disse que o correto uso dos recursos pode 
“criar novas experiências e alcançar novos usuários, 
colocando a estação em destaque ao alavancar pla-
taformas e capacitar novas habilidades tecnológicas”.
Diante desta visão multiplataforma, Aros asseverou 

que o rádio não é mais “apenas rádio” e que a estação 
de rádio não é “apenas emissora”, mas também é “re-
ceptora” no momento que abre espaço para um maior 

relacionamento com o ouvinte, num processo lento e 
de difícil convergência.
Porém são nas conquistas do rádio convencional, de-

rivadas de dezenas de anos de história e convivência 
social, que residem alguns dos benefícios translada-
dos também no rádio digital. Um exemplo é a credibi-
lidade do radiojornalismo, em contraposição às notí-
cias falsas (fake news) potencializadas justamente na 
mídia digital e a prestação de utilidade pública.  Para 
Simomura, “o rádio confere um selo de qualidade”.
Hoerbe afirmou que a “natureza do rádio não pode 

ser abandonada”, e que mais importante do que a 
tecnologia, no modelo de negócios dependemos, tam-
bém, de “pessoas que interpretem toda essa trans-
formação com foco em desafios e resultados”, não 
adiantando dispor de alta tecnologia se a audiência 
não tiver conteúdo e como comprá-la. n

Flávio A. B. Archangelo é doutor 
em Comunicação pela Universi-
dade Metodista de São Paulo, 
Mestre em Ciências da Comuni-
cação pela Universidade de São 
Paulo, jornalista pelas Faculda-
des Integradas Alcântara Macha-
do. Colaborador em publicações 

especializadas na área de comunicações. Membro das 
Comissões Brasileiras de Comunicações da Anatel 
(CBC-2, Radiocomunicações), Comissões de Estudos 
de EMC da Cobei/ABNT (CB-03, Comitê Brasileiro de 
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po de Estudos 5 (Serviços Terrestres) da UIT, Grupo de 
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Carlos Aros (Rádio Jovem Pan) mostrou os desa�os
do rádio no Brasil desde o olhar da emissora

Carolina Sasse (Cadena) analisou a experiência 
do ouvinte como fator de sucesso trazendo ao Congresso 
uma visão geral da presença do rádio nos smartphones 
e as oportunidades para ampliar a experiência do ouvinte
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xe novos comportamentos no qual há uma “tendência 
por investigar e compartilhar, valorizando experiências 
únicas e individuais, sendo que o ouvinte quer dedicar 
seu tempo a boas experiências”. Desta maneira melhor 
conhecer seu público é fundamental, podendo mesmo 
chegar à personalização de conteúdo e anúncios. Por 
isso ela estimula ações de interatividade com ouvin-
te, permitindo melhor conhecer seus hábitos e assim 
podendo direcionar seu conteúdo e realinhar estraté-
gias de comunicação. Ainda, considerou que o novo 
ambiente digital complemente a receita num rádio 
geograficamente pulverizado, mídia regional e local, 
tornando desafiador trazer marcas globais como anun-
ciantes; porém o alcance nacional e o trabalho com 
dados pelo rádio digitalizado permitem que “estações 
relativamente pequenas possam, através da mídia pro-
gramática, ter grandes anunciantes que não teria se 
fosse feita isoladamente”, sendo essa uma das carac-
terísticas positivas da convergência entre radiodifusão 
(broadcast) e a banda larga (broadband). 
Neste cenário é possível desenvolver estratégias de 

difusão de conteúdo e anúncios por áudio digital em 
diferentes formatos baseados nos recursos tecnoló-
gicos. Tigre e Oliveira elencaram oportunidades pelo 
meio do Google Assistance, Smart Speackers, platafor-
mas de inteligência artificial, assistentes virtuais, in-
terfaces de voz, Áudio 3D, integração com aplicativos 
etc. Oliveira disse que o correto uso dos recursos pode 
“criar novas experiências e alcançar novos usuários, 
colocando a estação em destaque ao alavancar pla-
taformas e capacitar novas habilidades tecnológicas”.
Diante desta visão multiplataforma, Aros asseverou 

que o rádio não é mais “apenas rádio” e que a estação 
de rádio não é “apenas emissora”, mas também é “re-
ceptora” no momento que abre espaço para um maior 

relacionamento com o ouvinte, num processo lento e 
de difícil convergência.
Porém são nas conquistas do rádio convencional, de-

rivadas de dezenas de anos de história e convivência 
social, que residem alguns dos benefícios translada-
dos também no rádio digital. Um exemplo é a credibi-
lidade do radiojornalismo, em contraposição às notí-
cias falsas (fake news) potencializadas justamente na 
mídia digital e a prestação de utilidade pública. Para 
Simomura, “o rádio confere um selo de qualidade”.
Hoerbe afirmou que a “natureza do rádio não pode 

ser abandonada”, e que mais importante do que a 
tecnologia, no modelo de negócios dependemos, tam-
bém, de “pessoas que interpretem toda essa trans-
formação com foco em desafios e resultados”, não 
adiantando dispor de alta tecnologia se a audiência 
não tiver conteúdo e como comprá-la. n

Flávio A. B. Archangelo é doutor 
em Comunicação pela Universi-
dade Metodista de São Paulo, 
Mestre em Ciências da Comuni-
cação pela Universidade de São 
Paulo, jornalista pelas Faculda-
des Integradas Alcântara Macha-
do. Colaborador em publicações 

especializadas na área de comunicações. Membro das 
Comissões Brasileiras de Comunicações da Anatel 
(CBC-2, Radiocomunicações), Comissões de Estudos 
de EMC da Cobei/ABNT (CB-03, Comitê Brasileiro de 
Eletricidade), Comissão Técnica de EMC da ABRAC, Gru-
po de Estudos 5 (Serviços Terrestres) da UIT, Grupo de 
Gestão e Defesa Espectral da LABRE, Coordenadoria da 
IARU para CITEL. Contato: flavio.archangelo@gmail.com

Carlos Aros (Rádio Jovem Pan) mostrou os desa�os
do rádio no Brasil desde o olhar da emissora

Carolina Sasse (Cadena) analisou a experiência 
do ouvinte como fator de sucesso trazendo ao Congresso 
uma visão geral da presença do rádio nos smartphones 
e as oportunidades para ampliar a experiência do ouvinte
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Futuro da cobertura 
da TV Digital terrestre. 
Como atingir todo o país?
Pequenas cidades terão ou pretendem ter o seus sinais analógicos 
mantidos até 2023 porque não existe expectativa financeiras 
para que isso aconteça antes por Edson Benedito

N
esta palestra “Futuro da cobertura da TV Digital 
terrestre – Como atingir todo o país?”, mode-
rada por Valderez Donzelli  vimos que a maio-
ria das pequenas cidades do Brasil terão ou 

pretendem ter o seus sinais analógicos desligados até 
2023. Não existe expectativa financeiras para que isso 
aconteça antes. Nesse marco, o professor Gunnar Bedi-
cks, CTO do EAD comentou: “a experiencia do remane-
jamento e desligamento dos canais nos faz ver isso”.
O primeiro desligamento aconteceu em 2016 na cida-

de de Rio Verde em Goiás, foi comentado também a 

respeito das cidades que se transformaram em trans-
missoras de apenas sinal digital e aquelas que além 
do sinal digital continuaram com o sinal analógico no 
ar, esta é uma série histórica que mostra o decorrer 
dos acontecimentos e dessa transformação com rela-
ção aos canais das cidades e também das populações. 
Então nesta apresentação os trabalhos de transforma-
ção foram divididos em semestres, iniciando pelo 1º 
semestre de 2016 e indo até o final do 2º semestre de 
2018. Vemos então que segundo levantamentos téc-
nicos, tínhamos até o final do 1º semestre de 2018 
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em torno de 99 milhões de habitantes já com cober-
tura digital (644 cidades com sinal analógico desliga-
do)enquanto continuávamos com 106 milhões ainda 
com sinal analógico (4296 cidades a serem desliga-
das) e conforme demonstração a seguir até o final do  
2º semestre previa-se uma cobertura de 128 milhões 
de pessoas com sinal digital e 77 milhões com sinal 
analógico. Conforme foto a seguir:

Ainda segundo informação do professor Gunnar Bedi-
cks, e no final dos trabalhos de desligamento da EAD 
no final de 2018, teremos 1378 cidades desligadas e 
4192 cidades não terão o sinal analógico desligado 
conforme previa o edital de desligamento. Estas cida-
des que não terão o sinal analógico desligado no final 
de 2018 entraram num outro cronograma para o final 
de 2023. Então até o final de 2018, teremos 25% das 
cidades cobertas apenas com sinal digital, enquanto 
75% ainda serão cobertas com os dois sinais ou ain-
da só com o analógico. Comentou-se, então, a taxa 
de perpetuação, pois a princípio o edital previa um 

desligamento total do analógico para o final de 2023. 
Não existe pela EAD nada previsto para o 1º semes-
tre de 2019, ficando então como responsabilidade dos 
radiodifusores prover o desligamento do sinal analógi-
co nestas outras cidades ficando apenas com o sinal 
digital. 

Desa�os até o �nal de 2023
O primeiro desafio é que 4192 cidades não terão o 

seu sinal analógico em 2018, e não se tem a certeza de 
quando irão fazer este desligamento. Estes municípios 
estão espalhados por 24 Estados e apenas São Paulo 
e o Distrito Federal terão todos os seus municípios 
sem o sinal analógico.
O segundo desafio é que nestes municípios somam-

se 10380 canais analógicos canais estes que estão lis-
tados no plano básico de TV e estes canais analógicos 
precisam ser desligados para dar espaço ao remaneja-
mento dos canais digitais.
Resumindo, sem transmissão não há recepção, o de-

safio final é que não é só desligar o sinal analógico, 
é necessário se transmitir o sinal digital, pois caso 
contrário, a população ficará sem ambos os sinal. n

Edson Geraldo Benedito é super-
visor Técnico da engenharia da 
TV Cultura São Paulo. 
Contato: 
edsongb@tvcultura.com.br 

Francisco Peres, gerente de Engenharia da TV Globo 
partilhou dois projetos do Grupo de compartilhamento 
de infraestrutura da ABERT que prometem mudar 
a relação entre as emissoras e viabilizar a interiorização 
da TV digital no Brasil profundo
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Interiorização 
da TV Digital 
no Brasil
Compartilhamento de infraestrutura 
para redução de custos operacionais 
e de investimentos; uso intenso 
e pleno das possibilidades de uma 
tecnologia diferenciada; e novo 
modelo de negócios debatido 
em São Paulo por José Frederico Rehme

P
ara a complementação da cobertura de TV Di-
gital no Brasil, para os últimos 15 a 20% da 
população, entre 30 a 40 milhões de cidadãos 
espalhados em quase 4.000 municípios com 

menos de 20.000 habitantes, precisamos abrir mãos 
de alguns preconceitos, hábitos, modos de fazer, tra-
dições, orgulhos, competições, regulamentos, e aceitar 
novos.  
Três dos principais aspectos e paradigmas podem ser:

— usufruir da tecnologia digital. É diferente, mais 
flexível, com peculiaridades positivas e negativas 
em relação à enraizada em nós técnica de distribui-
ção analógica.  A boa engenharia, neste caso, sugere 
adaptação, substituição do modo de projetar, calcular, 
implementar, negociar, gerir, de forma ajustada às limi-
tações e possibilidades do processo digital;
— foco no usuário final, não no processo. Isso significa 
que o que devemos buscar é a possibilidade e facili-
dade de recepção, e não concentrar-nos na transmis-
são.  Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é.   

A recepção depende da existência do sinal, ou seja, da 
transmissão, mas o foco nos parâmetros de transmis-
são não necessariamente favorece uma boa recepção. 
Por exemplo, não é necessário trabalhar e investir para 
se obter uma MER muito elevada ou grande potência 
na transmissão, mas sim para garantir uma MER com 
margem e um nível suficientes na recepção.
— o ótimo é inimigo do bom. Entre o não ofertar, ou en-
tão oferecer um sinal com características menos rígidas, 
não há discordância que a segunda opção é a de inte-
resse do telespectador (e, por conseguinte, do modelo 
de negócio TV aberta). Um sistema de transmissão (tor-
re, antena, recepção de chegada de sinal, transmissor e 
acessórios) que tenha um tempo médio entre falhas de 
um ano, e um tempo médio para reparo (incluídos des-
locamentos, perdas de tempo por condições ambientais 
ou de acesso...) de 48 horas (alto, não?), tem uma con-
fiabilidade e disponibilidade da ordem de 99,5%.  Pro-
vavelmente bastante acima da disponibilidade de um 
sistema DTH via satélite ou baseado em cabeamento, 
ambos, muito custosos para a ponta receptora. Certa-
mente esse índice acima de 99% é plenamente satis-
fatório para o telespectador destas cidades pequenas, 
que poderá contar com sinal de mesma, igual, idêntica 
qualidade que o morador da capital do seu Estado.
Estima-se como factível um investimento menor de 

150 mil reais por site para um grupo de 1000 cida-

Retransmissora 
no interior do Brasil 
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des, carregando até quatro programações alocadas 
em quatro canais de 6 MHz. Menos de 40 mil reais 
por sinal/investidor/player/emissora. Portanto, em uma 
conta ainda inicial, sem a consideração de otimizações 
possíveis pela escala, escolha de trajetos e desloca-
mento de equipes, 150 milhões de reais a cada 1000 
cidades, e certamente menos de 500 milhões de reais 
para atendimento dos 4000 municípios.
A manutenção/operação desse sistema, incluídas as 

contas de energia, telemetria, atendimento técnico, 
aluguel de área, reforma periódica da infraestrutura, 
substituição por obsolescência, será menor que 10 mil 
reais/mês/site, ou R$ 2.500 /mês/emissora.
Muitas destas cidades, na época da explosão do UHF 

e interiorização da TV analógica, nos anos de 1980, 
foram atendidas e bancadas por investimentos ou ma-
nutenção de Prefeituras ou entidades municipais ou 
regionais.  Esse modelo hoje é inviável porque:
— Muitas, a maioria dessas entidades, não se sus-

tentam para seus propósitos mínimos e naturais;
— A Lei de Responsabilidade Fiscal não permite ex-

trapolações;
— Moralmente, esse tipo de aplicação de recursos 

públicos, em detrimento de outros, soa ação inade-
quada, ou, no mínimo, eleitoreira;
— Não garante isonomia ou independência para no-

tícias e veiculação de conteúdos isentos e construtivos 
para a sociedade;
— Não parece justo o uso de recursos públicos para 

algo que certamente reverte em resultados financeiros 
para os detentores da programação.
Lembrando a importância da TV aberta no Brasil, e 

na modalidade de difusão broadcast, como a única 
capaz de oferecer informação, cultura, entretenimen-
to e integração pela comunicação para boa parte dos 
brasileiros, pode-se dizer que mesmo nestas cidades 
pequenas, basta um real por mês por habitante impac-
tado para promover a sua implantação. Desta forma, é 
necessário discutir e rapidamente viabilizar algum mo-
delo ou estratégia de implantação envolvendo emis-
soras, fornecedores de equipamentos, prestadores de 
serviços, concessionárias de energia, órgãos regulado-

res oficiais.  O Fórum de TV digital, eventualmente su-
portado tecnicamente pela SET, tendo ainda a ABERT 
e Abratel como parceiras, parece ser o ambiente propí-
cio para tais definições. Algumas premissas ou tópicos 
que podem ser usados como condições de contorno 
ou limitadores do objeto e amplitude das resoluções:
— Respeito às limitações técnicas; (potências reduzi-

das, o suficiente para cobrir a região e evitar o tranca-
mento do espectro para outras localidades);
— Critério de escolha / aceitação dos condôminos 

do(s) site(s) compartilhado(s); (entram todos os de-
tentores de licença e pagam por adesão, recebem sub-
sídio e contribuem com parte, recebem financiamento 
e restituem em cinco anos, ou apenas se responsabili-
zam pelo pagamento mensal?);
— Revisão da regra e dos cálculos para distribuição 

e planejamento de uso do espectro;
— Em caso de não interesse por parte dos tradicionais 

detentores das programações, esta licença poderia ser 
repassada a entidade nova, com flexibilidade para bus-
car um parceiro financiador local, por exemplo?
Fica como última mensagem para reflexão que as 

técnicas, regras, recursos financeiros e mão de obra 
para a conclusão deste processo, tão importante para 
a cidadania, já existem. Estamos falando de presente/
passado. Esta equação relativamente simples precisa 
ser tratada ao mesmo tempo (pelos mesmos ou outros 
de nós), em que nos preocupamos com o presente/
futuro da TV Digital (ou, se preferirmos, oferta de con-
teúdo multimídia): UHD, imersiva, móvel, carregada de 
metadados e aditivos. n

José Frederico Rehme (GTD, RCI, UP, 
SET) é mestre em Ciências (2007) 
e engenheiro Eletricista pela UTFPR 
(1990). Diretor de Engenharia na 
RCI, Diretor da GTD Global, pro-
fessor nos cursos de Engenharia 
Elétrica e Engenharia de Energia na 

UP – Universidade Positivo, Curitiba;  Diretor de Ensino 
da SET desde 2010. Contato: fredrehme@gmail.com
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Novidades na plataforma 
Mosaico e canais de rede 
reveladas no SET EXPO
Radiodifusores, Anatel e MCTIC analisam migração e mudanças 
nos processos administrativos do setor audiovisual por Francisco Sergio Husni Ribeiro

O
painel “Regulatório e Normalização – Encon-
tro com o MCTIC e ANATEL”, moderado por 
Tereza Mondino, no Congresso SET EXPO 
teve como palestrantes a Ivan Miranda, di-

retor de Engenharia da RPC TV; Vitor Elísio Menezes, 
superintendente de Outorgas e Recursos à Prestação 
da ANATEL; Moisés Queiroz Moreira, secretário de Ra-
diodifusão do MCTIC; e Samir Armando Granja Nobre 
Maia, diretor do Departamento de Radiodifusão Co-
mercial do MCTIC.
No inicio do debate, Ivan Miranda destacou a intera-

ção e facilidade de dialogo que “temos com o Minis-
tério e a ANATEL quanto aos temas regulatórios em 
busca da democratização e cultura”, e disse que há 
necessidade de celeridade nas análises dos pedidos 
das emissoras, quanto à consignação dos canais e à 
adequação da potência dos existentes no PBTVD de 
modo a permitir a cobertura da localidade com alte-
rações pontuais na atual legislação e revisão da atual 
norma técnica. Destacou ainda os trabalhos realizados 
em conjunto do grupo SET/ABERT junto a ANATEL na 
melhoria da plataforma Mosaico.
Vitor Elísio ressaltou a celeridade com que a Agência 

tem atuado nos seus processos e que a ANATEL utiliza 
o sistema Mosaico para simplificar as necessidades
das emissoras, agilizar e automatizar os processos.
“O ideal é que todos os serviços de telecomunicações
incluindo os de radiodifusão estejam dentro do siste-
ma Mosaico. Com este sistema conseguimos na alte-
ração dos Planos Básicos (consulta pública e ato de
alteração) em no máximo 30 dias, o que era realizado
aproximadamente em um ano”.
O executivo destacou, ainda, que “os princípios bási-

cos do mosaico são a automação dos processos, base 
de dados padronizada, plataforma voltada ao usuário, 
integração com o SEI, realização de capacitação com 
servidores e interessado, boa fé dos interessados, e 
que também está investindo em um sistema de fisca-
lização regulatória em que é feita a análise dos dados 
informados pelas entidades a posteriori, sistema pare-

cido ao da Receita Federal, onde se faz a declaração e 
a Receita tem até cinco (5) anos para averiguar, e caso 
tenha alguma irregularidade paga-se uma multa”.
Informou, ainda, que a ATDI, empresa que desen-

volveu o Mosaico, foi contratada para atualização do 
mapa de relevo e outras implementações/melhoras no 
sistema, e que a base de dados de relevo será disponi-
bilizada para ao usuário externo nos próximos tempos, 
e que uma revisão da Regulamentação da Radiodi-
fusão está prevista na agenda regulatória da ANATEL 
(item 50), as discussões em andamento estão sob a 
coordenação da ORLE, tendo como meta aprovação 
dos novos regulamentos em 2019.
O secretário de Radiodifusão do MCTIC, Moisés Quei-

roz Moreira avançou para a “Regulação do Setor de 
Radiodifusão”, e comentou que quando assumiram a 
Secretária a meados de 2016 se impressionou com a 
quantidade e tempo de análise dos processos. “Hoje 
continuamos com um grande número de processos, 
mas com maior celeridade”.  Para ele, a principal meta 
da Secretária foi desregulamentar o setor de radio-
difusão, reduzindo o estoque e o tempo médio da 
tramitação dos processos, redução do número de do-
cumentos exigidos, celeridade nas análises (estão in-
teragindo com a ANATEL para a implementação do au-

Ivan Miranda, diretor 
de Engenharia da RPC-
TV/SET fez uma re�exão 
sobre os desa�os da 
implantação do sistema 
de Televisão Digital 
até 2023, ressaltando 
a di�culdade de 
digitalização das 
estações retransmissoras 
de prefeituras 
e da continuidade da 
digitalização dos postos 
próprios das emissoras 
de TV devido ao grande 
volume de estações
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Fique um passo à frente dos problemas de rede
Medidores rápidos, precisos e intuitivos cobrindo as situações
mais exigentes

Analisador de rádio e TV 
multipadrão portátil

Sonda de monitoramento 
proativa 24x7

RCS

Visite-nos na Feira SET e saiba mais sobre as mais inovadoras 
ferramentas de medição para broadcast. Estande 99



52 REVISTA DA SET |  Abril 201552 REVISTA DA SET |  Junho 201552 REVISTA DA SET |  Set/Out 2018

SET REGIONAISSET EXPO “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

Novidades na plataforma 
Mosaico e canais de rede 
reveladas no SET EXPO
Radiodifusores, Anatel e MCTIC analisam migração e mudanças 
nos processos administrativos do setor audiovisual por Francisco Sergio Husni Ribeiro

O
painel “Regulatório e Normalização – Encon-
tro com o MCTIC e ANATEL”, moderado por 
Tereza Mondino, no Congresso SET EXPO 
teve como palestrantes a Ivan Miranda, di-

retor de Engenharia da RPC TV; Vitor Elísio Menezes, 
superintendente de Outorgas e Recursos à Prestação 
da ANATEL; Moisés Queiroz Moreira, secretário de Ra-
diodifusão do MCTIC; e Samir Armando Granja Nobre 
Maia, diretor do Departamento de Radiodifusão Co-
mercial do MCTIC.
No inicio do debate, Ivan Miranda destacou a intera-

ção e facilidade de dialogo que “temos com o Minis-
tério e a ANATEL quanto aos temas regulatórios em 
busca da democratização e cultura”, e disse que há 
necessidade de celeridade nas análises dos pedidos 
das emissoras, quanto à consignação dos canais e à 
adequação da potência dos existentes no PBTVD de 
modo a permitir a cobertura da localidade com alte-
rações pontuais na atual legislação e revisão da atual 
norma técnica. Destacou ainda os trabalhos realizados 
em conjunto do grupo SET/ABERT junto a ANATEL na 
melhoria da plataforma Mosaico.
Vitor Elísio ressaltou a celeridade com que a Agência 

tem atuado nos seus processos e que a ANATEL utiliza 
o sistema Mosaico para simplificar as necessidades 
das emissoras, agilizar e automatizar os processos. 
“O ideal é que todos os serviços de telecomunicações 
incluindo os de radiodifusão estejam dentro do siste-
ma Mosaico. Com este sistema conseguimos na alte-
ração dos Planos Básicos (consulta pública e ato de 
alteração) em no máximo 30 dias, o que era realizado 
aproximadamente em um ano”.
O executivo destacou, ainda, que “os princípios bási-

cos do mosaico são a automação dos processos, base 
de dados padronizada, plataforma voltada ao usuário, 
integração com o SEI, realização de capacitação com 
servidores e interessado, boa fé dos interessados, e 
que também está investindo em um sistema de fisca-
lização regulatória em que é feita a análise dos dados 
informados pelas entidades a posteriori, sistema pare-

cido ao da Receita Federal, onde se faz a declaração e 
a Receita tem até cinco (5) anos para averiguar, e caso 
tenha alguma irregularidade paga-se uma multa”.
Informou, ainda, que a ATDI, empresa que desen-

volveu o Mosaico, foi contratada para atualização do 
mapa de relevo e outras implementações/melhoras no 
sistema, e que a base de dados de relevo será disponi-
bilizada para ao usuário externo nos próximos tempos, 
e que uma revisão da Regulamentação da Radiodi-
fusão está prevista na agenda regulatória da ANATEL
(item 50), as discussões em andamento estão sob a 
coordenação da ORLE, tendo como meta aprovação 
dos novos regulamentos em 2019.
O secretário de Radiodifusão do MCTIC, Moisés Quei-

roz Moreira avançou para a “Regulação do Setor de 
Radiodifusão”, e comentou que quando assumiram a 
Secretária a meados de 2016 se impressionou com a 
quantidade e tempo de análise dos processos. “Hoje 
continuamos com um grande número de processos, 
mas com maior celeridade”. Para ele, a principal meta 
da Secretária foi desregulamentar o setor de radio-
difusão, reduzindo o estoque e o tempo médio da 
tramitação dos processos, redução do número de do-
cumentos exigidos, celeridade nas análises (estão in-
teragindo com a ANATEL para a implementação do au-

Ivan Miranda, diretor 
de Engenharia da RPC-
TV/SET fez uma re�exão 
sobre os desa�os da 
implantação do sistema 
de Televisão Digital 
até 2023, ressaltando 
a di�culdade de 
digitalização das 
estações retransmissoras
de prefeituras 
e da continuidade da 
digitalização dos postos 
próprios das emissoras 
de TV devido ao grande 
volume de estações
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tocadastramento da APL) e nas autorizações das RTVs 
primárias, com a criação do “Canal de Rede”.
Outro dos pontos tratados foi a migração dos dados 

do SRD para o Mosaico. “A nota técnica já está pronta 
e foi encaminhada a consultoria jurídica e deverá ser 
finalizada no fim de setembro. Esta nota técnica opina 
que não se deve cobrar mesmo que haja a alteração 
de classe de uma emissora, devido à migração dos 
dados do SRD para o novo sistema”.
Moreira destacou ainda que a emissão da Medida 

Provisória 747/2016, convertida na Lei 13424/2017, que 
ampliou o prazo para apresentação do requerimento 
de renovação de outorga, dispensa a prévia anuência 
do MCTIC para se efetuar as alterações contratuais ou 
estatutárias das entidades e a substituição das certi-
dões por simples declarações. O Decreto 9138/2017 
que reduziu a quantidade de documentos exigidos 
para a outorga (de 27 para 13 documentos) ou para 
renovação das outorgas (de 23 para 12 documentos).

Canal de Rede
Ainda, disse o executivo do MCTIC, que foi criado o 

Grupo de Trabalho de Revisão das Normas Técnicas 
para atualizar os normativos técnicos, no âmbito da 
SERAD. Os primeiros assuntos tratados no grupo foram 
a Regulamentação do Decreto 9479/2018 que aprova e 
cria o Canal de Rede, a revisão da Portaria 925/2014, 
principalmente quanto à definição dos procedimentos 
para as entidades que necessitam operar com alturas 
sobre o nível médio do terreno acima de 400 metros e/
ou instalação do sistema irradiante fora do município 
objeto da outorga, e da Portaria 932/2014.
“O Decreto 9479/2018, que altera o regulamento do 

Serviço de Retransmissão de Televisão, aprovado pelo 
Decreto 5371/2005, da continuidade ao trabalho de 
desburocratizar os processos de radiodifusão através 
da otimização do espectro destinado a radiodifusão, 
reduzindo o tempo de tramitação dos processos de 
autorização de RTVs primárias permitindo uma expan-
são mais rápida do serviço”, afirmou.
O novo Decreto em seu artigo 6° criou o “Canal de 

Rede” definido como o grupo de canais digitais idênti-
cos, indicados para inclusão ou já incluídos no PBTVD, 
para o seguinte conjunto de estações: uma estação ge-
radora e, no mínimo, duas retransmissoras, localizadas 
no mesmo Estado ou no Distrito Federal. Observação, as 
autorizações das retransmissoras deveram estar outor-
gadas as mesmas pessoas jurídicas concessionarias dos 
serviços de radiodifusão de sons e imagens (geradora).
O Canal de Rede permite que a concessionária do 

Serviço de Televisão possa a qualquer momento, sem 
a necessidade do processo de licitação, requerer ao 
MCTIC autorização para execução do serviço de RTV 
primária. O MCTIC deverá até outubro de 2018, publi-

car uma portaria estabelecendo os procedimentos da 
utilização do canal de rede. Caso o canal requerido por 
uma concessionária “A”, for o canal de rede de outra 
concessionaria “B” em uma localidade e não houver 
viabilidade técnica para utilização de outro canal, a 
detentora do canal de rede será notificada para se 
manifestar no prazo de 30 dias quanto ao interesse de 
utiliza-lo naquela localidade.  Se a concessionaria “B” 
não manifestar de interesse no prazo de 30, a autori-
zação será concedida a concessionaria “A”.

Transferência de autorização
Outra mudança é a transferência de autorização de 

RTV e RpTV que será concedida somente após de-
corrido o prazo de três (3) anos, contados da data  
de emissão do ato de autorização do uso de radiofre-
quência da estação.
Outras alterações são quanto às penalidades a serem 

aplicadas: Revogação da pena de suspensão; altera-
ção das infrações puníveis com a pena de cassação o 
com a pena de serem aplicadas.  Não cumprir o prazo 
estabelecido para início das transmissões (art.23-A), 
de 12 meses, contado da data de publicação do Ato de 
autorização de uso de radiofrequência, e neste mes-
mo período não solicitar a emissão da licença defini-
tiva da estação (art. 23-B). Sendo aplicado o mesmo 
procedimento no caso de alteração das características 
técnicas da estação (1° e 2° do  art. 27).  Não observar 
o prazo de 120 dias, contados da data de publicação
da autorização de execução do serviço de RTV, para
solicitar o uso de radiofrequência. As emissoras auto-
rizatárias do Serviço de RTV que ainda não possuem
a autorização de uso de RF terão o prazo de 120 dias,
contados da publicação do Decreto n° 9479/2018 para
solicitá-la à ANATEL ( ou seja a partir de 23.08.2018).
Finalmente, Samir Armando Granja Nobre Maia, diretor 

do Departamento de Radiodifusão Comercial do MCTIC, 
informou que juntamente com a Portaria que irá regu-
lamentar o Decreto, será publicada a relação de canais 
de redes de cada entidade, para que os próprios radio-
difusores possam se auto regulamentar, facilitando a 
expansão das redes das emissoras em caráter primário.
O executivo ressaltou, ainda, que todas as penas de 

cassação serão aplicadas efetivamente pelo MCTIC de 
modo a coibir uma “reserva” de frequência/canal pela 
entidade. n
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por Fernando Moura

IBC 2018: Uma feira 
cada vez mais clean

Que as mudanças avançam faz 
parte do desenvolvimento 
tecnológico. Que o hardware 
está perdendo espaço para 

o software já não é uma tendência,
mas sim uma realidade. O que fica
claro ano após ano, em Amsterdã, é
que o RAI (Amsterdam Convention
Centre) é cada vez mais um lugar
onde se discutem, apresentam e de-
batem soluções integradas e virtuais.
Assim, na capital holandesa, influen-

tes executivos e visionários de toda 
a indústria se uniram nos corredores, 
Congresso e Fóruns Executivos do 
IBC2018 para discutir as principais 
tendências, oportunidades e disrup-
ções do mercado para pensar as es-
tratégias futuras. Na edição 2018 fo-
ram mais de 57 mil profissionais de 
mídia e entretenimento de mais de 
170 países, em uma feira que contou 
com 1.700 expositores; mais de 400 
sessões de capacitação; e mais de 
700 representantes de imprensa.
Em uma cobertura diferente, a Revis-

ta da SET conversou com o Olímpio 
Franco, superintendente da SET; Car-
los Fini, que será o presidente da SET 

no biênio 2019-2020; Frederico Reh-
me, diretor de Ensino da SET; e Edu-
ardo Cappia, diretor de Rádio da SET, 
e desde o “olhar dos especialistas da 
SET” fez uma balanço da edição 2018 
da maior feira e congresso de broad-
cast e novas mídias da Europa.
Parece unânime que a convergência 

chegou e, como disse Fini, “a área de 
broadcast finalmente se relaciona com 

empresas como Facebook, Google, 
5G. Todas lá estavam”; isso porque, 
na opinião do superintendente da 
SET, “o IBC tem evoluído na cobertura 
abrangente das mudanças e tem inse-
rido com sucesso a maioria do grupo 
da FAANG (Facebook/ Apple/ Amazon/ 
Netflix/Google) no evento tanto na feira 
como no congresso. Só não estavam 
na feira neste ano a Apple e a Netflix”.
Para Frederico Rehme os destaques 

do IBC passam pela “presença de 
novos fornecedores de maneira ge-
ral, da Europa, Ásia e Oriente Médio.  
A oferta de muitos “desconhecidos” 
players de segmento satelital, entre 
eles russos e do oriente; o pavilhão 
de inovação e futuro, nada exagera-
do, mas com boa exploração do tema 
imersão, em vídeo e áudio; e o prová-
vel fim do sonho de um padrão único 
de TV UHD com a demonstração do 
LDM (no estande da NEC/NHK) como 
opção ao ATSC 3.0”. Para Fini, o des-
taque passou pela “interação entre o 
futuro dos padrões de transmissão 
com o 5G. Além da já anunciada inte-
ração com banda larga”.
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IBC analisa 
as mudanças 
de consumo 
audiovisual
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Para Franco, um dos destaques foi 
do Congresso IBC 2018 foi o TM Fo-
rum (Telco & Media Forum) que tem 
um acordo de cooperação com o IBC. 
“TM & E é a junção de Telecom + 
Media e Entretenimento.” E nela, “a 
convergência entre os setores de TM 
& E está aumentando em velocidade 
e escala. Aí, a tecnologia das OTTs 
está perturbando ambos os setores 
já que as plataformas de visualização 
e o público estão se fragmentando 
em várias telas e vários dispositivos. 
Há uma mudança de hardware para 
software/IP para produção e entrega; 
e a corrida está em implantar tecno-
logias imersivas como 4K/UHD, HDR, 
VR & AR e AI.” 
Ainda, referiu o ex-presidente da SET, 

as Telcos e emissoras são reguladas, 
mas não OTTs, o que gera um aumen-
to da batalha pelos direitos de espor-
tes e produção de conteúdo original. 
“As receitas tradicionais de telecomu-
nicações estão em declínio, buscando 

conteúdo para diferenciação à medida 
que fazem a transição para fibra de 
5G móvel e roll-out. A evolução in-
tersetorial é um enorme desafio para 
as empresas de telecomunicações e 
os radiodifusores tradicionais com 
ecossistemas radicalmente diferentes 
e complexos. Novas abordagens para 
colaboração e inovação são necessá-
rias”, afirmou Franco.

As feiras 
É fato que o software está toman-

do conta da indústria, mas “embora 
muito se fale em soluções SDxx (Sof-
tware Defined), tenho a convicção da 
importância e do lugar do hardware. 
E me senti num ambiente com bas-
tante opções e apresentações de 
equipamentos”, disse Rehme. Para 
Fini, há várias razões para cada vez 
ter menos equipamentos nos estan-
des, “algumas ligadas a custos e lo-
gística, mas, a verdade é que temos 
muito menos hardware atualmente 
nos sistemas. A camada de software 
tem crescido. Reflete a tendência”.  
E Franco reforça: “Com sistemas cada 
vez mais baseados em softwares, os 
hardwares estão cada vez menores e 
restritos. Ou restringem-se a um pro-
cessador que é emulado por um sof-
tware ou são sistemas baseados em 
TI, IP e computadores com interfaces 
para trabalhar com as operações na 
nuvem. As telas são os meios de de-
monstrações das capacidades das 
operações. O ponto de encontro no 
estande é facilitado com os cafés, su-
cos, bebidas e snacks”, mudou o con-

ceito, ao que parece, porque segun-
do Cappia, “os equipamentos hoje 
em dia são amplamente discutidos no 
pré feira, via internet.  O importante 
é o relacionamento pessoal com os 
fabricantes e seus representantes”.

 O Futuro da TV 
Em termos de futuro, o IBC dei-

xou claro para Rehme, diretor de 
Engenharia na RCI e diretor da GTD 
Global, que há “vida longa e prós-
pera à TV Aberta, e, muito depois, 
ao contínuo e crescente consumo de 
vídeo e áudio. É da característica do 
ser humano o uso prioritário destes 
dois sentidos, visão e audição. Te-
mos muito espaço e vimos demons-
tração da tecnologia em favor da 
evolução da qualidade, do realismo 
e da flexibilidade de acesso às fon-
tes (som e imagem) para estes sen-
tidos. O meio ainda mais barato e 
massivo de acesso continua sendo o 
“broadcast”, e os estudos da forma 
de transmissão de TV aberta unidi-
recional estão muito vivos, fortes e 
de resultados realizáveis, factíveis 
desde já. Se a TV, com esse nome, 
estivesse condenada, tais estudos e 
investimentos certamente não esta-
riam sendo apresentados”, afirmou 
o professor da Universidade Positivo.
Assim, para Franco, o futuro passa

por desenvolver soluções reais para a 
indústria comum com os desafios de 
convergência de mídia / broadcast e 
telecomunicações, situação que ficou 
clara nas premissas do acordo entre 
TM Forum e IBC, que estabelecem 
“um objetivo chave para o IBC que 
é atrair e aumentar o envolvimento 
dos ecossistemas das empresas de 
telecomunicações”, e que “o ritmo 
de convergência traz muitos desafios 
complexos entre setores, não menos 
importante trabalhar em telecomuni-
cações, TI e ecossistemas digitais”.
O próximo presidente da SET, Carlos 

Fini, foi contundente na sua análise. 
“O futuro é convergente, interativo, 
mas com enormes desafios regulató-
rios e de mercado. Temos que lem-
brar que a TV aberta é a única que 
permanece gratuita”. 

A indústria aumenta a cada dia 
a qualidade em toda a sua cadeia 
produtiva
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software/IP para produção e entrega; 
e a corrida está em implantar tecno-
logias imersivas como 4K/UHD, HDR, 
VR & AR e AI.” 
Ainda, referiu o ex-presidente da SET,

as Telcos e emissoras são reguladas,
mas não OTTs, o que gera um aumen-
to da batalha pelos direitos de espor-
tes e produção de conteúdo original.
“As receitas tradicionais de telecomu-
nicações estão em declínio, buscando

conteúdo para diferenciação à medida
que fazem a transição para fibra de
5G móvel e roll-out. A evolução in-
tersetorial é um enorme desafio para
as empresas de telecomunicações e
os radiodifusores tradicionais com
ecossistemas radicalmente diferentes
e complexos. Novas abordagens para
colaboração e inovação são necessá-
rias”, afirmou Franco.

As feiras 
É fato que o software está toman-

do conta da indústria, mas “embora
muito se fale em soluções SDxx (Sof-
tware Defined), tenho a convicção da
importância e do lugar do hardware.
E me senti num ambiente com bas-
tante opções e apresentações de
equipamentos”, disse Rehme. Para
Fini, há várias razões para cada vez
ter menos equipamentos nos estan-
des, “algumas ligadas a custos e lo-
gística, mas, a verdade é que temos
muito menos hardware atualmente
nos sistemas. A camada de software
tem crescido. Reflete a tendência”.
E Franco reforça: “Com sistemas cada
vez mais baseados em softwares, os
hardwares estão cada vez menores e
restritos. Ou restringem-se a um pro-
cessador que é emulado por um sof-
tware ou são sistemas baseados em
TI, IP e computadores com interfaces
para trabalhar com as operações na
nuvem. As telas são os meios de de-
monstrações das capacidades das
operações. O ponto de encontro no
estande é facilitado com os cafés, su-
cos, bebidas e snacks”, mudou o con-

ceito, ao que parece, porque segun-
do Cappia, “os equipamentos hoje
em dia são amplamente discutidos no
pré feira, via internet. O importante
é o relacionamento pessoal com os
fabricantes e seus representantes”.

 O Futuro da TV 
Em termos de futuro, o IBC dei-

xou claro para Rehme, diretor de 
Engenharia na RCI e diretor da GTD 
Global, que há “vida longa e prós-
pera à TV Aberta, e, muito depois, 
ao contínuo e crescente consumo de 
vídeo e áudio. É da característica do 
ser humano o uso prioritário destes 
dois sentidos, visão e audição. Te-
mos muito espaço e vimos demons-
tração da tecnologia em favor da 
evolução da qualidade, do realismo 
e da flexibilidade de acesso às fon-
tes (som e imagem) para estes sen-
tidos. O meio ainda mais barato e 
massivo de acesso continua sendo o 
“broadcast”, e os estudos da forma 
de transmissão de TV aberta unidi-
recional estão muito vivos, fortes e 
de resultados realizáveis, factíveis 
desde já. Se a TV, com esse nome, 
estivesse condenada, tais estudos e 
investimentos certamente não esta-
riam sendo apresentados”, afirmou 
o professor da Universidade Positivo.
Assim, para Franco, o futuro passa

por desenvolver soluções reais para a
indústria comum com os desafios de
convergência de mídia / broadcast e
telecomunicações, situação que ficou
clara nas premissas do acordo entre
TM Forum e IBC, que estabelecem
“um objetivo chave para o IBC que
é atrair e aumentar o envolvimento
dos ecossistemas das empresas de
telecomunicações”, e que “o ritmo
de convergência traz muitos desafios
complexos entre setores, não menos
importante trabalhar em telecomuni-
cações, TI e ecossistemas digitais”.
O próximo presidente da SET, Carlos 

Fini, foi contundente na sua análise. 
“O futuro é convergente, interativo, 
mas com enormes desafios regulató-
rios e de mercado. Temos que lem-
brar que a TV aberta é a única que 
permanece gratuita”. 

A indústria aumenta a cada dia 
a qualidade em toda a sua cadeia 
produtiva
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Pro�ssionais de todo 
o mundo debateram o futuro 
da indústria em Amsterdã
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O rádio
Eduardo Cappia disse que o olhar 

europeu sobre o rádio e o seu consu-
mo é diferente do norte-americano, e 
que no Congresso foi possível anali-
sar o “aspecto do tradicionalismo do 
hábito de consumo áudio”, e que os 
países divergem. “O rádio na Europa 
tem grande penetração. Na Inglaterra, 
por exemplo, temos 76% convivendo 
o DAB (Digital Audio Broadcasting,
uma norma de rádio digital desenvol-
vida pelo projeto europeu Eureka 147)
com o Rádio Analógico. Já a Norue-
ga desligou o rádio analógico FM no
mês de Setembro. Mas, conversando
com a representante da Austrália e da
Noruega, percebi que ainda persiste
o rádio analógico em pequenas emis-
soras. O próximo país para o desliga-
mento do FM analógico é a Suíça”.
Ele diz que trouxe para o Brasil 

“uma boa impressão na parte mais 
voltada ao áudio, foi dos produtos, 
transmissores, equipamentos de tes-
tes e transmissão, codecs, excitado-
res do DAB presente em mais de 40 

países, em crescimento. Neste par-
ticular assisti ao painel do DAB, o 
“futuro” do rádio, onde fiz contatos 
com o pessoal do consórcio DAB e 
fiz uma proposição de testes do DAB 
no Brasil. Testes de 2,0 MHz na fai-
xa estendida FM para 48 programas 
porque é uma solução muito interes-
sante para emissoras em rede SFN e 
de cunho estatal, já que o localismo 
ou programação local é um assunto 
a ser discutido. As taxas e qualida-
de das programações são diferentes, 
mas pelo que vimos nos equipamen-
tos, a cada 2,0 MHz de Banda —  
48 programas”, afirmou Cappia.
Eduardo Cappia disse, ainda, que 

os debates são de alta qualidade 
no IBC. “Fizemos uma consulta a 
um fabricante de antenas espanhol, 
o RYMSA, sobre a canalização FM
analógica em 400 kHz e a possi-
bilidade de antenas multiplex. Não
viram uma fácil viabilidade técnica
para isso, pelo desafio de isolação
entre as portadoras e os custos dos
filtros”. n
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Pavilhão Brasil em Amsterdã

Biquad Tecnologia, Mirakulo Software e Playlist Solu-
ções estiveram presentes no pavilhão brasileiro monta-
do no IBC 2018 pelo Projeto PS Eletroeletrônicos Brasil, 
coordenado pelo Sindvel, e desenvolvido em parceria 
com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). As 3 empresas expositoras 
realizaram US$ 60.000,00 em negócios durante o even-
to. A expectativa de negócios para os próximos 12 meses 
gira em torno de US$ 2,1 milhões. Foram realizados mais 
de 150 contatos comerciais, sendo 100 novos contatos 
dos países: Holanda, Espanha, Croácia, Portugal, Angola, 
China, Taiwan, Israel, Coreia do Sul e Estados Unidos. 

Daniela Saccardo, gerente do PS Eletroeletrônicos 
Brasil, a�rmou à reportagem da Revista da SET que  
“o IBC é uma importante vitrine para o mercado euro-
peu, asiático e africano. Muito forte em conteúdo e mí-
dia. A feira é excelente para as empresas de software e 
de rádio do projeto, considerando que para as empresas 
de TV o mercado é um pouco mais complicado devido 
ao padrão brasileiro de TV Digital não ser o utilizado nos 
países em questão”.

Daniela disse que a Sindvel contou com o apoio da 
Embaixada do Brasil na Holanda, “o chanceler Claudio 
Roberto Herzfeld de Castro participou do evento com 
o grupo e deixou o contato para as empresas caso ne-
cessitem da Embaixada”. A SET, parceira do projeto, tam-
bém expôs no Pavilhão Brasil da Feira IBC. n

Três empresas brasileiras representaram o país na capital holandesa
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No painel sobre o Rádio Digital DAB 
no mundo. Joan Warner, CEO 
da Commercial Radio Australia, 
em nome do presidente do consórcio 
WorldDAB – Patrick Hannon, 
apresentou o panorama atual 
da implantação, crescimento de quase 
30% nos últimos 2 anos em número de 
público, e apontou os objetivos futuros 
até 2020, que são a injeção 
de 48 programas diferentes 
de áudio a cada 2,0 MHz de Band
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Audio for Television: How AES67 
and Uncompressed 2022/2110/
TR03 Video  Fit Together

Abstract
Independent audio routing, or audio breakaway, is 

a standard aspect of today’s TV production workflow 
and is functionality that will need to be implemented in 
IP as the industry transitions away from Serial Digital 
Interface (SDI). Fortunately, the existing AES67 standard 
for audio over IP meets this objective and eliminates 
the need for the industry to reinvent the wheel. Not 
only is there already AES67 equipment deployed in 
the audio industry, but using this 
standard also enables significant 
new workflow opportunities. This 
paper provides an overview of 
AES67 and explores how it can 
be used with SMPTE ST 2022-6,  
ST 2110, and Video Services 
Forum (VSF) TR03 uncompressed 
video to form a complete solution. 
AES67 uses the IEEE-1588 PTP 
timing standard and, combining AES67, IEEE-1588, 
SMPTE ST 2059, and SMPTE ST 2022-6 using the new 
VSF Technical Recommendation 04 (TR04), provides a 
solution for maintaining A/V alignment throughout the 
production workflow.

Keywords 
AES67, audio over IP, audio/video alignment, 

breakaway audio, SMPTE 2022, SMPTE ST 2059, SMPTE 
ST 2110, TR03

Introduction

I  n today’s TV production, audio can take two forms: 
embedded audio and independent audio. Production 
environments often mix the two — embedded audio 

on video sources alongsideseparate audio for audio-
only devices. As the industry transitions to Internet 
Protocol (IP) infrastructure, each of these models still 
has applications, and the industry will need to support 
both.

With embedded audio, the audio 
is carried with the Serial Digital 
Interface (SDI) video. In SDI, the 
audio is literally carried in the 
ancillary data (ANC) space of the 
video. From a routing, management, 
timing, and audio/video alignment 
Audio for Television: How AES67 
and Uncompressed 2022/2110/
TR03 Video Fit TogetherBy Leigh 

Whitcombpoint of view, this is a simple model. The IP 
extension of this model is SMPTE ST 2022-6, where in 
the audio is embedded in the video and the video with 
audio is transported via IP. With independent audio or 
SDI audio breakaway, the audio is not routed with the 
video. This model allows the audio to be routed and 
processed independently from the video, e.g., routing the 
audio to and from an audio production console. While this 
model increases flexibility, it also increases complexity 
for routing, management, timing, and A/V alignment. 
The Audio Engineering Society (AES), Society of Motion 
Picture and Television Engineers (SMPTE), and the Video 
Services Forum (VSF) have developed standards and 
technical recommendations to address this complexity in 

by Leigh Whitcomb
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The AES67 standard o�ers 
one method of implementing 
audio breakaway in the  
IP domain.

Digital Object Identi�er 10.5594/JMI.2017.2703479 
Date of publication: 28 June 2017

A Revista da  SET mantendo seu compromisso com o leitor de traze-lhe sempre os artigos mais relevantes para 
a indústria, apresenta este importante paper, que chama a atenção de todos que não só o video esta migran-
do para IP mas o áudio também. Felizmente, como bem apresenta o artigo, existe o padrão AES67 para áudio 
sobre IP que elimina a necessidade de a indústria reinventar a roda.
O artigo a seguir apresenta o AES67 e explora como pode ser usado com SMPTE ST 2022-6, ST 2110 e o Fórum 
de Serviços de Vídeo (VSF) TR03 vídeo para formar uma solução completa. Boa Leitura!

por Tom Jones Moreira

the IP domain. The AES67 standard offers one method of
implementing audio breakaway in the IP domain.

AES67
Historically, there have been many different standards 

to choose from when it comes to implementing audio 
over IP, with some of the best publicized being Ravenna, 
Dante, LiveWire, Q-LAN, WheatNet-IP, and AVB. While 
many of these standards are similar, each is also a little 
different. To improve interoperability within the industry, 
the AES developed AES67 “AES standard for audio 
applications of networks — high-performance streaming 
audio-over-IP interoperability.”1 This was first published 
in 2013 and updated in 2015. At a high level, AES67
creates Real-Time Transport Protocol (RTP) IP packets 
with the Pulse Code Modulation (PCM) audio samples. 
There are no additional headers or overhead. AES67
transports audio channels over IP in separate audio 
streams, which can be separately routed within the IP
routing fabric. The key components of AES67 include:
n Synchronization
n Transport
n Encapsulation and streaming
n Session description

AES67 Synchronization
Synchronization between all of the AES67 transmitters 

and receivers is accomplished using the IEEE 1588-2008
precision time protocol (PTP).2 PTP distributes a 
precision time using IP to all the devices in the network. 
Using this time, transmitters and receivers generate 
locked media clocks, which are used for sampling the 
input audio and generating RTP timestamps. The flexible 
PTP standard allows the use of profiles for different 
industries and applications. Profiles restrict parameters 
such as the rate at which time messages are sent. 
AES67 allows for the IEEE default profile and an AES67
profile. Since all of the AES67 devices on the network 
are locked together, audio sample rate conversion (SRC) 
is not required between the AES67 devices. SRC may be 
required for unlocked input signals.

AES67 Transport
Transport describes how the encoded media data is 

transported across the network. AES67 is transported 
using RTP over user datagram protocol over IPv4. 
AES67 allows for both unicast and multicast; however, 
multicast is the normal mode for the professional broad-
cast market. For multicast audio essence and PTP mes-
sages, AES67 devices are required to support IGMPv2
and may support IGMPv3.

AES67 Encapsulation and Streaming
The AES67 packets are created by concatenating the 

PCM audio samples together. AES67 allows for

n Sampling: 44.1, 48, and 96 KHz
n Bit width: 16-bit (L16) and 24-bit (L24)
AES67 packets have constant time spacing between 

packets. This is called the packet time. AES67 defines 
a range of packet time intervals, and the recommended 
values are 125 us, 250 us, 333 us, 1 ms, and 4 ms. Other 
values are permitted. AES67 supports a range of audio 
channels per stream. The maximum is limited by the 
network maximum transmission unit (MTU), sampling 
rate, bit width, and packet time interval. Some example 
limits are as follows:
n 80 channels for 125-us packet time interval, L24, 

48 KHz sampling, MTU = 1500.
n 10 channels for 1-ms packet time interval, L24, 

48 KHz sampling, MTU = 1500.
Because the range of AES67 parameters is large, the

combinations of parameter sets are extremely large.
Many of the combinations do not make sense for most
applications and industries. To promote interoperability,
the standard defines a set of parameters that all
transmitters and receivers must support. For 48 KHz
L24 audio, Table 1 illustrates the packet time and
audio channel combinations that must be supported
by all AES67 receivers, the combinations that are
recommended to be supported and combinations that
may be supported. In addition, the table lists the RTP
packet size for each combination. Most applications
and use cases are covered with the following required
set:
n Sampling: 48 KHz
n Bit width: 16-bit (L16) and 24-bit (L24)
n Packet time interval: 1 ms
n Audio channels: 1 to 8

AES67 Session Description
For a receiver to decode a stream, it needs to know 

some information about the stream. This includes the 
number of audio channels per stream, bit width of 
the audio, and the synchronization source. Because 
there are no AES67 headers or in-band information, 
this information is sent to the receiver using session 
description protocol (SDP), as specified in RFC 4566.3

AES67 defines fields in the SDP; however, the standard
does not mandate how the SDP information is distributed
throughout the system. This allows for flexibility in the
future, but also causes some interoperability issues.
SDP is a human and machine-readable format; however,

it is very cryptic for humans. An example of part of an 
SDP is

v = 0
n Protocol version. E.g., 0

c = IN IP4 239.1.1.2/32
n Connection data. This is IP address and time to live

(TTL). E.g., IP address is 239.1.1.2 and TTL is 32.
t = 0 0
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n  Time the session is active. Start and end time. A zero 
end time is unbounded.

   m = audio 5004 RTP/AVP 96
n   Media descriptions. E.g., RTP protocol on port 5004 

i = Channels 1-8
n  Session information. Textual information about the 

session
   a = rtpmap:97 L24/48000/6
n  RTP dynamic payload type. E.g., 97. Audio sample 

bit width, sampling rate, and audio channels. E.g., 
24 bit, 48 KHz, and six audio channels.

   a = ptime:0.250
n  Packet time in ms. This is the time between packets. 

E.g. 0.250ms 
    a = ts-refclk:ptp=IEEE1588-2008:39-A7-94-FF-FE-07-

A7-E0: 0
n  Network clock used by the stream. Attributes are 

specified in RFC 7273.4 E.g., the network clock is 
IEEE1588-2008, the PTP Grandmaster is 39-A7-94-

FF-FE-07-A7-E0 and the PTP domain is 0.
   a =mediaclk:direct=113224434
n   Offset between the RTP timestamp and the PTP time. 

In this example, the RTP timestamp was 113224434 
at the media clock epoch.

AES67 for Breakaway Audio in Television 
Production
Today’s common baseband breakaway audio use case 

allows users to route audio in mono channels or stereo 
pairs of channels, depending on the application. Audio 
channels can also be logically grouped and switched 
in larger groups, all while maintaining sample-level 
synchronization between channels. To implement this 
same functionality in AES67, AES67 packets would 
need to be limited to one or two audio channels, 
because the packet stream is the minimum routable 
unit on an IP network. While AES67 allows for more 
audio channels within each AES67 packet, increasing 
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the number will limit the minimum routable unit. The 
only downsides of having one or two audio channels 
per packet are
n  Small increase in audio packet overhead.
n  Additional IP multicast address to setup.
n   Additional switching time if simultaneously switching 

many streams.

AES67 Control
Three aspects of controlling AES67 streams are
(1)  Discovering and registering transmitters, receivers, 

and streams with the control system. 
(2)  Routing the streams from the transmitters to 

the receivers. This is known as connection 
management.

(3)  Providing the receivers with the SDP information 
for the streams.

The AES67 standard provides some possible 
options on how to implement these items; however, 
it does not standardize one method. This had led to 
some interoperability issues. The Advanced Media 
Workflow Association’s (AMWA) networked media open 
specifications (NMOS) Discovery and Registration 
Proposed Specification (IS-04) is working on this issue. 
In addition, IS-04 can handle the control of audio, 
video, and metadata essence streams.

Maturity of AES67
AES67 was first published four years ago (2013). 

This has given equipment vendors enough time to 
develop AES67 equipment. Since AES67 draws heavily 
on precursor technologies found in Ravenna and 
Dante, it gained a reasonable level of acceptance and 
deployment fairly quickly. To improve interoperability 
between AES67 equipment, AES has held three 

successful interoperability Plug Fest events dedicated 
to AES67. The first was in Munich in October 2014, the 
second was in Washington in November 2015, and the 
third in London in February 2017. The VSF included 
AES67 at their January 2016 and February 2017 interop 
events in Houston, and more industry events are 
planned in 2017. The number of equipment vendors 
par-ticipating in these events is constantly growing.

AES67 with ST 2022-6
SMPTE ST 2022-6 “Transport of High Bit Rate Media 

Signals over IP Networks”5 defines the transport 
of uncompressed SD and HD over IP. The standard 
takes all the SDI samples and organizes them into 
1376 octet groups and puts them into an IP packet.If  
there is embedded audio in the SDI stream, ST 2022-6 
distributes this embedded audio over IP, along with 
the containing video. For applications that require 
breakaway audio, AES67 can be used for the audio, 
alongside ST 2022-6 for the video. The AES67 audio can 
be de-embedded from the SDI or discretely taken. This 
method duplicates some bandwidth since the audio is 
sent twice (embedded and separately) in some cases.

Synchronization and Timing Between ST 
2022-6 and AES67
ST 2022-6 does not require the video stream to be 

synchronized to the plant reference genlock system. 
AES67 requires the AES67 devices to be synchronized 
to the PTP master. Therefore, while the embedded 
audio remains synchronized in the SDI stream, the de-
embedded audio generally must be made synchronous 
to the reference by processing through an audio 
sample rate converter (SRC) to move it from the video 
clock domain to the PTP clock domain. The same is 

Figure 1. Audio/video alignment in VSF TR04.
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the number will limit the minimum routable unit. The
only downsides of having one or two audio channels
per packet are
n Small increase in audio packet overhead.
n Additional IP multicast address to setup.
n Additional switching time if simultaneously switching 

many streams.

AES67 Control
Three aspects of controlling AES67 streams are
(1) Discovering and registering transmitters, receivers, 

and streams with the control system. 
(2) Routing the streams from the transmitters to

the receivers. This is known as connection
management.

(3) Providing the receivers with the SDP information
for the streams.

The AES67 standard provides some possible
options on how to implement these items; however,
it does not standardize one method. This had led to
some interoperability issues. The Advanced Media
Workflow Association’s (AMWA) networked media open 
specifications (NMOS) Discovery and Registration
Proposed Specification (IS-04) is working on this issue.
In addition, IS-04 can handle the control of audio,
video, and metadata essence streams.

Maturity of AES67
AES67 was first published four years ago (2013). 

This has given equipment vendors enough time to
develop AES67 equipment. Since AES67 draws heavily
on precursor technologies found in Ravenna and
Dante, it gained a reasonable level of acceptance and
deployment fairly quickly. To improve interoperability
between AES67 equipment, AES has held three

successful interoperability Plug Fest events dedicated
to AES67. The first was in Munich in October 2014, the
second was in Washington in November 2015, and the
third in London in February 2017. The VSF included
AES67 at their January 2016 and February 2017 interop
events in Houston, and more industry events are
planned in 2017. The number of equipment vendors
par-ticipating in these events is constantly growing.

AES67 with ST 2022-6
SMPTE ST 2022-6 “Transport of High Bit Rate Media 

Signals over IP Networks”5 defines the transport 
of uncompressed SD and HD over IP. The standard 
takes all the SDI samples and organizes them into 
1376 octet groups and puts them into an IP packet.If 
there is embedded audio in the SDI stream, ST 2022-6
distributes this embedded audio over IP, along with 
the containing video. For applications that require 
breakaway audio, AES67 can be used for the audio, 
alongside ST 2022-6 for the video. The AES67 audio can 
be de-embedded from the SDI or discretely taken. This 
method duplicates some bandwidth since the audio is 
sent twice (embedded and separately) in some cases.

Synchronization and Timing Between ST
2022-6 and AES67
ST 2022-6 does not require the video stream to be

synchronized to the plant reference genlock system.
AES67 requires the AES67 devices to be synchronized
to the PTP master. Therefore, while the embedded
audio remains synchronized in the SDI stream, the de-
embedded audio generally must be made synchronous
to the reference by processing through an audio
sample rate converter (SRC) to move it from the video
clock domain to the PTP clock domain. The same is

Figure 1. Audio/video alignment in VSF TR04.
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true if/when the AES67 audio is embedded back into 
asynchronous SDI.

Audio/Video Alignment
Since the audio and video are separate streams with 

separate delay, methods must be developed to ensure 
the two can be aligned to prevent lip sync errors. The 
separate delays can occur from the different network/
processing paths the audio and video signals take. The 
VSF Technical Recommendation TR-04 “Utilization of ST 
2022-6 Media Flows within a VSF TR03 Environment”6 

defines a method for aligning audio and video.
In ST 2022-6, the RTP timestamp for a general ST 

2022-6 stream is not locked to anything. VSF TR04 
constrains the ST 2022-6 RTP timestamp by requiring 
it to be locked to the PTP reference. It is then gener-
ated in a method similar to the AES67 RTP timestamp. 
Using the AES67 RTP timestamp, a receiver can gene- 
rate an audio stream that has a fixed delay from when 
the audio stream was created. Using the VSF TR04 
constrained ST 2022-6 RTP timestamps, a receiver 
can generate a video stream that has a fixed delay 
from when the video stream was created. By using 
the same delay for audio and video and assuming the 
original audio and video were aligned, the receiver 
can generate audio and video that are aligned  
(Fig. 1). 
Using these timestamps, additional functionality 

is possible. For example, the microphone in Fig. 1 
could adjust the audio timestamp to compensate for 
the delay in the audio signal from the object to the 

microphone. Each microphone in the stadium could 
have a different adjustment so all the audio and video 
channels are aligned.

AES67 as Part of VSF TR03 (and ST 2110)
VSF Technical Recommendation TR-03 “Transport 

of Uncompressed Elementary Stream Media over IP”7 
defines a method to transport video, audio, and ANC 
data essence over IP. SMPTE is creating a standard 
(ST 2110) for transporting video, audio, and ANC data 
essence over IP that is largely based on TR03. VSF TR03 
uses RFC 41758 for the transport of video and AES67 
for the transport of PCM audio. VSF TR03 (containing 
AES67 audio) differs from VSF TR04 (ST 2022-6 plus 
AES67 audio) in the following ways:��
n  TR03 does not transmit the audio twice.��
n  TR03 does not have an embedded audio option—a 

receiver must subscribe to the separate audio 
streams in order to receive audio.

VSF TR03 Synchronization and Timing
VSF TR03 streams are required to be locked to a PTP 

master. It is possible to have multiple independent PTP 
masters within the network, e.g., asynchronous feeds 
coming into a TV plant. By examining the PTP mas-ter 
field in the SDP, a receiver can determine which audio 
and video streams are locked to the same master. 
For streams locked to the same master, no audio SRC 
is required. This is the typical use case. For streams 
locked to different masters, audio SRC and video frame 
syncs are required.

Figure 2. Audio/video alignment in VSF TR03.



VSF TR03 Audio/Video Alignment
VSF TR03 requires the video RTP timestamp to be 

locked to the PTP reference. Therefore, the same tech-
niques used in VSF TR04 can be applied to the flows 
within VSF TR03 (Fig. 2).

AES67 with SMPTE ST 2059 Genlock
To migrate from analog black burst + DARS + LTC 

in today’s reference system to IP networked timing, 
SMPTE has created the ST 2059 family of standards. 
These stan-dards build on the IEEE 1588 PTP standard. 
ST 2059-1 “Generation and Alignment of Interface 
Signals to the SMPTE Epoch”9 defines generating locked 
signals from time. ST 2059-2 “SMPTE Profile for Use 
of IEEE-1588 Precision Time Protocol in Professional 
Broadcast Applications”10 defines an IEEE profile.
The ST 2059 PTP profile and AES67 PTP profile 

were developed at the same time. While liaison 
activities tried to keep the profiles compatible, there 
are some differences between the profiles. Some dif-
ferences are due to parallel development and differing 
requirements. At the time of writing, there is ongo- 
ing harmonization work in both SMPTE and AES 
to ensure these profiles are compatible. To better 
facilitate this work, a joint AES-SMPTE taskforce was 
created. AES, with input from SMPTE, has published a 
document that lists PTP parameters for AES67 and ST 
2059-2 interoperability. In addition, in June 2016 and 
March 2017, a weeklong interop workshop was held to 
work through this issue. By the end of 2017, this issue 
should be resolved. 

Evolution of the Standards for IP Carriage 
of Audio
VSF TR03 and VSF TR04 are being transformed from 

technical recommendations into standards through 
ST 2110. ST 2110 draws heavily on TR03 and TR04; 
however, it is improving the contents of TR03 and TR04 
and drawing on other sources. TR03 and TR04 will be 
superseded when ST 2110 is published.
AES67 is a flexible standard. SMPTE ST 2110 uses 

AES67, however, it puts some constraints on AES67 for 
the professional media industry and groups the AES67 
optional features into conformance levels. All AES67 
compliant receivers should be compliant with ST 2110-30 
Conformance Level A. AES67-compliant transmitters 
that implement the constraints in ST 2110 should be 
compliant with ST 2110-30.
AES67 by design only supports PCM audio. It cannot, 

therefore, be used for compressed audio or applications 
that use the C and U bit in an AES3 signal. To address 

these non-PCM audio requirements, ST 2110-31 will 
be standardizing how to transparently transport AES3.

Conclusion
Independent audio, or SDI audio breakaway, is a 

stan-dard aspect of today’s TV production workflow 
and is functionality that will need to be implemented 
in IP as the industry transitions away from SDI. The 
existing AES67 standard for audio over IP meets this 
requirement for PCM audio.
AES67 can be used with either ST 2022-6 or VSF 

TR03. Combining these with ST 2059 and VSF TR04 
forms a complete solution for maintaining audio/video 
alignment throughout the production workflow. 
When published, the SMPTE ST 2110 family of 

standards will supersede VSF TR03 and TR04. AES67 is 
a key component of ST 2110.
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