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N ma linda árvore de Natal iluminada e um enorme bicho de pelúcia no 
shopping vizinho à minha casa anunciam o fim de 2018 e, com ele, 
o fim do biênio em que estive à frente da SET. É tempo de fazer um

balanço.
Foi com orgulho, alegria e preocupação que assumi a presidência da SET em 
janeiro de 2017. Honradíssima de voltar a ser a representante institucional de 
uma entidade séria, com credibilidade nacional e internacional. Alegria pela 
oportunidade de conviver com colegas de longa data, muitos amigos queri-
dos. E preocupação pela responsabilidade de liderar a SET num momento tão 
difícil do país e especialmente desafiador para o ecossistema de mídias au-
diovisuais. Devo admitir que só encarei a empreitada por contar com o apoio 
do Cláudio Younis como vice-presidente, e com o reforço do Olímpio Franco, 
ao trabalho do José Munhoz, à frente do escritório da SET. 
Entre as providências administrativo-financeiras de ajuste da SET aos novos 
tempos, revimos contratos com parceiros e fornecedores, contratamos audi-
toria externa para garantir a correção dos processos financeiros e contábeis, 
e reforçamos planejamento e controle orçamentários. Finalmente, estamos 
implantando sistema automatizado de gestão. 
Tivemos que fechar nosso escritório do Rio de Janeiro, mas conseguimos levar 
para São Paulo o colaborador Daniel Calleia, que assumiu o atendimento ao 
associado. Em linha com esse foco primordial, Carla Bartz lapidou a comuni-
cação, com Newsletters mais bem estruturadas e ações nas redes sociais, e 
ampliou o conteúdo de acesso exclusivo no portal. Para lidar especificamente 
com a gestão de conteúdo, Luana Bravo veio reforçar nosso pequeno time. 
Suas atribuições incluem aprimorar nossa revista científica e buscar qualidade 
e diversidade nos eventos da SET, incluindo os novos webinars; também, 
apoiar os grupos de trabalho, assegurando que o conteúdo produzido seja 
formatado para disponibilização aos associados.
Quanto aos eventos já tradicionais, Daniela Souza, nossa diretora de Marke-
ting, tomou para si, com firmeza e competência, a missão de reformular os 
regionais, e a antiga sequência de palestras foi substituída por painéis temá-
ticos, bem mais dinâmicos e integradores. Fórmula parecida foi levada ao SET 
e Trinta, com ganho expressivo para patrocinadores e plateias. 

Novos Tempos
Muito além de providências de funcionamento do dia-a-dia da entidade, era 
mister prepararmos a SET para lidar com a transformação digital em andamen-
to, que revoluciona todo o ecossistema de mídias audiovisuais. A evolução 
da internet, cada vez mais ubíqua e móvel, forma um amálgama entre as 
pessoas ao redor do mundo que, através de uma infinidade de dispositivos 
pessoais, se comunicam em redes sociais, produzem, distribuem e consomem 
conteúdos de áudio e vídeo. As FAANGs (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e 
Google) são “nativas” digitais, ou seja, já nasceram nesse novo ambiente. 
Já as mídias tradicionais precisam incorporar ao seu portfolio esse ambiente 
digital em transformação, de forma a continuarem próximas ao seu público 
na nova jornada. 

Ninguém mais habilitado que os profissionais de tecnologia para entender novos 
caminhos e ajudar nas mudanças necessárias. Há, entretanto, que ter curiosidade 
para aprender, disposição para experimentar e errar, e pensar como empreende-
dor, em como viabilizar novas propostas, seja o profissional consultor, empresário 
ou colaborador de uma empresa. Fizemos uma parceria com o SEBRAE para 
fomentar o foco na inovação, promovendo reflexões em vários eventos, e, depois, 
com o programa SIZ – SET Innovation Zone, que incentiva Startups para oferta de 
serviços lastreados em tecnologias disruptivas.
Continuamos apoiando a discussão de temas relativamente maduros em termos 
tecnológicos, mas com aspectos operacionais que preocupam profissionais e 
empresas e têm alto impacto na população brasileira, como o switch-off analó-
gico. Em paralelo, trabalhamos na ampliação do leque de assuntos debatidos, 
absolutamente necessária para juntar bagagem de conhecimento aos novos 
conceitos e propostas do mundo nativo digital. Fomentamos o Projeto UHD-Bra-
sil, no qual a evolução tecnológica é estudada a partir das mudanças de mer-
cado. No SETEXPO2018, fiquei felicíssima ao ver cheias as salas de discussão 
de temas como EGames, Blockchain, Big Data, Inteligência Artificial, refletidos 
posteriormente nas entrevistas do SET-TV.

Governança
A SET se renova, como ponto de encontro, de discussão, para que, juntos, 
busquemos os caminhos da tecnologia em benefício de um setor vibrante, que 
continue proporcionando as melhores experiências para os brasileiros. Mas é 
possível que o legado mais expressivo desta gestão tenha sido a reformulação 
da governança da SET. Num trabalho conjunto com o Conselho de ex-Presiden-
tes e a diretoria, elaboramos um novo estatuto, com regras alinhadas às atuais 
recomendações do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). A prin-
cipal mudança de ordem prática foi a substituição do conjunto de diretorias es-
tanques, cuja mínima modificação dependia de aprovação de Assembleia Geral, 
por um conselho deliberativo, órgão colegiado cuja composição poderá variar 
de forma mais fluida ao longo do tempo, acompanhando as transformações do 
mercado. Esse conselho é composto por profissionais de notório saber em tec-
nologias propulsoras do ecossistema de mídia e entretenimento, ou sua gestão.

Desa�os para 2019
Como presidente da chapa eleita, Carlos Fini enfrentará o desafio de liderar 
a SET nos próximos dois anos, nesse ambiente em revolução. Peço a você, 
que tem participado nesta jornada, que continue presente, pois a SET nada 
mais é que o conjunto de cada um dos esforços. Por fim, agradeço mais uma 
vez à diretoria 2016-2018, a cada um que contribuiu para nossos trabalhos e 
aos dedicados colaboradores do escritório. E desejo ao Carlos Fini e ao novo 
conselho aquela parcela de sorte que costuma brindar os que trabalham com 
competência e afinco.

Boa Leitura! Bom 2019!
Liliana Nakonechnyj

Presidente da SET
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SET inaugura projeto de webinars 
para atualização profissional

Saiba como enviar seu artigo para a edição 
de 2019 do SET IJBE

SET REGIONAISSET News

A
SET estreou em novembro um novo projeto de 
Webinars, eventos ao vivo via plataforma de vi-
deoconferência online Zoom. O objetivo foi ofere-
cer atualização a profissionais dos mercados de 

tecnologia, mídia e entretenimento audiovisual, por meio 
de conversas focados nas tendências apresentadas neste 
ano durante o SET EXPO (São Paulo) e IBC (Amsterdã). 

Até o momento, 
foram realizadas 
duas edições, uma 
no início e outra 
no fim de novem-
bro, nas quais se 
apresentaram cer-
ca de 10 profissio-
nais convidados. 
Os eventos foram 
abertos ao público.
No primeiro We-

binar, a videocon-
ferência foi uma re-
alização da IABM, 
associação interna-

cional, com sede na Inglaterra, que reúne os fabricantes e 
fornecedores de tecnologia de broadcast e mídia. A IABM 
busca facilitar a interação entre os fabricantes que mol-
dam e definem o ecossistema da indústria de tecnologia.
Lorenzo Zanni, head de Insights & Analysis da associa-

ção, fez uma apresentação em inglês sobre o detalhado 
relatório que a Unidade de Inteligência em Negócios da 
IABM lançou em setembro, denominado IABM Broadcast 
& Media Strategic Analysis.
Na segunda edição, os temas abordados foram mais 

abrangentes. Por meio de analises, comparações e apos-
tas de caminhos e tendências da indústria de mídia e 
entretenimento audiovisual, foram discutidos os assuntos 
considerados mais relevantes nos dois eventos interna-
cionais citados. Ao final, houve espaço para perguntas e 
respostas da audiência.
Os encontros tiveram o formato de palestras, painéis 

ou debates realizados em conjunto com instituições ou 
empresas parceiras da SET e contaram com a participação 
de executivos e profissionais reconhecidos em suas áreas 
de atuação. 
A previsão é que no próximo ano a SET dê continuidade 

ao projeto. n

A
Revista Acadêmica SET IJBE 
(SET International Journal 
of Broadcast Engineering) 
informa que a chamada de 

artigos científicos está aberta para a 
edição de 2019. O periódico é uma 
importante publicação que associa os 
profissionais técnicos, empresariais e 
acadêmicos ligados à radiodifusão no 
Brasil.
A revista SET IJBE também é divulga-

da no evento SET EXPO, que atualmen-
te é o maior evento sobre conteúdo e 
tecnologia de mídia da América Latina. 
Neste ano, o prazo de envio para a edi-
ção de 2018 foi até julho. 

Os artigos selecionados foram ava-
liados por uma banca especializada 
e seus autores foram convidados a 
apresentá-los em um painel acadê-
mico durante o Congresso de tecno-
logia, em São Paulo. A revista pron-
ta tem previsão de lançamento para 
a primeira quinzena de dezembro.

Para enviar o seu artigo para a 
próxima edição, é necessário que o 
paper tenha no mínimo uma lauda 
e fale sobre temas atuais da radio-
difusão. Todas as informações para 
a submissão do artigo estão no 
site da SET, na aba “publicações”, 
ou http://www.set.org.br/ijbe. n

Ciclo de conversas permite aos profissionais dos mercados de tecnologia, 
mídia e entretenimento audiovisual terem acesso a conhecimento 
de profissionais além-fronteiras

liados por uma banca especializada 
e seus autores foram convidados a 
apresentá-los em um painel acadê
mico durante o Congresso de tecno
logia, em São Paulo. A revista pron
ta tem previsão de lançamento para 
a primeira quinzena de dezembro.
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A
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Ciclo de conversas permite aos profissionais dos mercados de tecnologia,
mídia e entretenimento audiovisual terem acesso a conhecimento
de profissionais além-fronteiras

Duas Startups já garantiram vaga 
para o Desafio SETup 2019

A
s etapas regionais do Desa-
fio SETup já selecionaram 
duas startups para parti-
ciparem do SIZ e exporem 

suas soluções no SET EXPO 2019.  
A primeira delas foi selecionada no 
início de outubro, em Fortaleza (CE), 
durante o seminário regional, e se 
chama “Bugaboo Studio”.  A propos-
ta desta startup é funcionar como 
um estúdio especializado em solu-
ções para realidade virtual, realidade 
aumentada, modelagem 3D e Jogos  
Digitais.
A segunda participante foi selecio-

nada no regional de Goiânia (GO). 
“Deskler” é uma plataforma que mo-
nitora a programação da TV e gera 
relatórios automatizados e inteligen-
tes em tempo real sobre o conteúdo 
veiculado, utilizando técnicas de inteligência artificial e 
big data.
Ambas as startups se inscreveram nas etapas locais 

correspondente à sua região e concorreram com outras 
iniciativas por uma vaga no Desafio SETup de 2019. Uma 
banca de jurados formada por profissionais da SET, do 
Senac e do mercado de startups, avaliou as soluções e 
considerou a usabilidade de suas soluções, bem como a 
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Visitantes e expositores analisam exposição e avançam 
tendências para 2019

IBC 2018: O olhar 
dos brasileiros 
na feira de Amsterdã

O
mês de setembro é sempre 
um período de inovação na 
indústria europeia e mun-
dial devido à realização do 

IBC, o maior encontro de tecnologia 
audiovisual do velho mundo. Velho 
apenas em história, porque o en-
contro organizado por britânicos na 
capital holandesa mostra o que há 
de melhor em termos tecnológicos, e 
intelectuais que se debruçam sobre 
tecnologia, produção de conteúdo e 
tendências da indústria audiovisual.
Na edição 2018, a feira contou com 

1.700 expositores, mais de 400 ses-
sões de capacitação e mais de 700 
representantes de imprensa. Foram 

mais de 57 mil profissionais de mídia 
e entretenimento de mais de 170 pa-
íses, entre os quais alguns brasilei-
ros. A Revista da SET conversou com 
algum dos players e integradores do 
mercado brasileiro que estiveram em 
Amsterdã com o intuito de saber o 
que acharam e quais podem ser as 
inovações tecnológicas a serem im-
plementadas na indústria audiovi- 
sual brasileira.
Felipe Andrade, gerente de Vendas 

da CIS Group no Brasil, destacou a 
aceitação do mercado do protoco-
lo NDI (Network Device Interface),  
com uma quantidade impressionante 
de estandes demonstrando soluções 

de integração NDI em seus produ-
tos. “Em segundo lugar, mencionaria  
as soluções usando Inteligência Ar-
tificial (IA). A AVID, por exemplo, 
mostrou o uso de IA em sua solução 
de MAM em parceria com a Micro-
soft Azure, usando os algoritmos de 
aprendizado de máquina de detec-
ção facial, reconhecimento de cena e 
fala em texto, para indexar automati-
camente o conteúdo”.
Análise similar ao de Carlos Capel-

lão, engenheiro da Phase, que dis-
se à Revista da SET que a feira em 
Amsterdã, como esperado, eviden-
ciou a revolução que atingiu o setor 
de vídeo, especialmente nos últimos 

na feira de Amsterdã
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dois anos, baseada em virtualização 
e digitalização. “As empresas repre-
sentadas pela Phase apresentaram 
as suas infraestruturas de vídeo em 
IP como padrão. O SDI considerado 
apenas para pequenos sistemas ou 
aplicações específicas. Esta migração 
para a IP propicia uma virtualização 
das funções tradicionais de vídeo e 
possibilita sua operação na nuvem. 
Neste setor a nossa parceira Evertz, 
mais uma vez, demonstrou sua ab-
soluta liderança, com mais de 400 
sistemas IP/SDVN implantados e o 
maior sistema de playout na nuvem 
já implantado no mundo”.
Este tema também chamou a aten-

ção de Fernando Lopez, gerente de 
Vendas para o Brasil da Lawo, para 
quem o destaque passa pela “mu-
dança de SDI para IP e a produção 
remota e descentralizada”.
Assim, Erick Soares, especialista em 

tecnologia da Sony Brasil, disse que 
a empresa nipônica apresentou servi-
ços e tecnologias totalmente integra-
dos, de ponta a ponta, que capacitam 
as empresas de mídia a criam conte-
údo mais incrível e audiências mais 
engajadas, mais lucrativas. “Ouvimos 
e trabalhamos de forma colaborativa 
com nossos clientes para criar so-
luções que abordam ativamente os 
desafios que as empresas de mídia 
enfrentam hoje e tratamos de fornecê

-los com as tecnologias que precisam 
para tornar o amanhã uma realidade”.
Soares afirmou que é cada vez mais 

importante “entender as aspirações 
e demandas das organizações de 
mídia e criadores de conteúdo. Nos-
so tema de “Go Make Tomorrow” 
encapsula nossa motivação e visão 
para ajudá-los a perceber o potencial 
comercial e criativo de seu conteúdo 
na era pós-digital”. 

Mercado Brasileiro 
e novas parcerias
Os players e integradores brasileiros 

se mostraram confiantes com o re-
sultado da feira. Eliésio Silva Júnior, 

gerente de Ventas da Seal Broadcast 
and Content, afirmou à reportagem 
que as impressões do IBC foram mui-
to positivas. “Estivemos com muitos 
clientes este ano, e retomando mui-
tos projetos, já que vemos um am-
biente de negócios mais favorável, e 
temos boas perspectivas para a volta 
do crescimento da economia e conso-
lidação de muitas novas tecnologias”.
Amaury Pereira da Silva Filho, ge-

rente Regional de Vendas da Ross Vi-
deo, disse que “o IBC é nosso segun-
do maior evento do ano, e por conta 
disso reservamos algumas de suas 
novidades para esta grande feira.  
O IBC é um evento mais focado para 
o mercado europeu, porém clientes 
latino-americanos também marcaram 
presença importante em nosso es-
tande, o que é importante para nós”.
Em termos de parcerias, a feira foi 

boa. Lopez disse à reportagem que 
a empresa está prestes a “anunciar 
dois novos parceiros para o merca-
do Brasileiro”. Capelhão afirmou que 
a “Phase está desenvolvendo um 
interessante grupo de novas parce-
rias originadas em contatos feitos no 
IBC”. Eliésio disse que a Seal fechou 
parcerias com a Synamedias e Root6.
Soares disse que “houve parce-

rias às vésperas do IBC” para a par-
te de produção IP com fabricantes 
como Cisco, Arista, Juniper e Huawei.  
E na parte de áudio, parceria com “a 
Yamaha para integração dos recepto-
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res de microfone sem fio da série digi-
tal DWX com mixers Yamaha CL e QL”.
Andrade avançou que a CIS Group 

formalizou parceria com “a Newtek 
como representante exclusivo das 
soluções IP no mercado brasilei-
ro. Também fizemos parceria com a 
NewsCaster, Sienna, SNS e TVU. Isso 
nos permite utilizar nossos conheci-
mentos em IP para integrar soluções 
com todas estas marcas e oferecer 
soluções end-to-end aos nossos 
clientes, como a CIS sempre fez”. 
Assim, disse o executivo, outra 

aposta está nas soluções da TVU. 
“Vimos no IBC aplicações para pro-
dução remota, que vem sendo um 
tópico bastante discutido entre os 
broadcasters. Com um transmissor e 
um receptor podemos mandar sinais 

de até 6 câmeras com Tally, controle, 
intercom etc., usando uma taxa de 
36Mb/s em compressão HEVC com 
delay menor de 1 segundo. Isso per-
mite produções remotas utilizando 
conexão de internet ou 4G em locais 
onde a fibra não é uma possibilida-
de. Além disso, estamos estudando a 
possibilidade de integrar as mochilas 
TVU nas soluções da Glookast e da 
AVID, trazendo de forma automática 
e bidirecional os metadados das mo-
chilas para os sistemas de jornalismo 
e produção”.
Capelhão destacou a automação de 

controle de qualidade de programa-
ção em arquivo, e a monitoração e 
controle de sistemas de produção, 
contribuição e distribuição. “Hoje 
com a enorme diversidade de con-

teúdo e de meios de distribuição, 
principalmente OTTs, já não se pode 
sobreviver sem estas ferramentas de 
software. Aqui a nossa parceira Interra 
Systems se consagrou líder de merca-
do com seu aplicativo BATON de QC e 
seu sistema ORION de Monitoração e 
Controle tanto para fluxos tradicionais 
como os baseados em OTT”.
Outra área de destaque, comentou 

Capelhão, foi a automação de pro-
dução. “Nossa parceira Telemetrics 
apresentou uma nova linha de pe-
destais e cabeças robotizadas que 
facilitam e agilizam o processo de 
produção. Por último, as infraestru-
turas para OTT, que tem sido o nosso 
novo foco de atividades na Phase. 
Um mundo totalmente novo que veio 
para ficar”.

Estandes mais clean para explicar soluções e plataformas
O RAI onde se realiza o IBC é mais um ponto de encontro 
e network que um lugar onde se podem ver equipamentos
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tal DWX com mixers Yamaha CL e QL”.
Andrade avançou que a CIS Group 

formalizou parceria com “a Newtek 
como representante exclusivo das 
soluções IP no mercado brasilei-
ro. Também fizemos parceria com a 
NewsCaster, Sienna, SNS e TVU. Isso 
nos permite utilizar nossos conheci-
mentos em IP para integrar soluções 
com todas estas marcas e oferecer 
soluções end-to-end aos nossos 
clientes, como a CIS sempre fez”. 
Assim, disse o executivo, outra 

aposta está nas soluções da TVU. 
“Vimos no IBC aplicações para pro-
dução remota, que vem sendo um 
tópico bastante discutido entre os 
broadcasters. Com um transmissor e 
um receptor podemos mandar sinais 

de até 6 câmeras com Tally, controle, 
intercom etc., usando uma taxa de 
36Mb/s em compressão HEVC com 
delay menor de 1 segundo. Isso per-
mite produções remotas utilizando 
conexão de internet ou 4G em locais 
onde a fibra não é uma possibilida-
de. Além disso, estamos estudando a 
possibilidade de integrar as mochilas 
TVU nas soluções da Glookast e da 
AVID, trazendo de forma automática 
e bidirecional os metadados das mo-
chilas para os sistemas de jornalismo 
e produção”.
Capelhão destacou a automação de

controle de qualidade de programa-
ção em arquivo, e a monitoração e
controle de sistemas de produção,
contribuição e distribuição. “Hoje
com a enorme diversidade de con-

teúdo e de meios de distribuição,
principalmente OTTs, já não se pode
sobreviver sem estas ferramentas de
software. Aqui a nossa parceira Interra
Systems se consagrou líder de merca-
do com seu aplicativo BATON de QC e
seu sistema ORION de Monitoração e
Controle tanto para fluxos tradicionais
como os baseados em OTT”.
Outra área de destaque, comentou 

Capelhão, foi a automação de pro-
dução. “Nossa parceira Telemetrics 
apresentou uma nova linha de pe-
destais e cabeças robotizadas que 
facilitam e agilizam o processo de 
produção. Por último, as infraestru-
turas para OTT, que tem sido o nosso 
novo foco de atividades na Phase. 
Um mundo totalmente novo que veio 
para ficar”.

Estandes mais clean para explicar soluções e plataformas
O RAI onde se realiza o IBC é mais um ponto de encontro 
e network que um lugar onde se podem ver equipamentos
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Novidades
Os visitantes puderam descobrir 

as mais recentes inovações da Sony, 
disse Soares, nas quais se inclui uma 
nova gama de câmeras de sistema 
ao vivo, nova tecnologia de painel 
LCD 4K HDR Trimaster HX para moni-
tor de referência, o lançamento dos 
serviços focados em mídias para um 
mundo multiplataforma, bem como 
atualizações para muitas soluções 
existentes, como a câmera Venice, e 
o portfólio da Sony de soluções IP
com expansão do suporte ao ST2110.
Entre os principais destaques da 

Sony para o IBC 2018, lançamentos 
para produções 4K/HDR/IP e os seus 
fluxos de trabalho, como câmeras de 
estúdio como a nova linha HDC-3100, 
HDC-3500 e HDC-P50; nova tecnolo-
gia Trimaster HX com o novo moni-
tor BVM-HX310; expansão da linha de 
switchers XVS para produção ao vivo 
com o novo lançamento XVS-9000, 
bem como interfaces 12G-SDI e expan-
são do suporte ao ST2110 com interfa-
ces em 40Gbps e 100Gbps e o sistema 
FMS (Facility Management System) de 
gerenciamento e orquestração da pla-
taforma IP. Ainda, expansão e foco em 
soluções e serviços para o mercado 
de produção, como serviços de nu-
vem para armazenamento e produção 
compartilhada, como o Sony Ci; ser-
viços de nuvem para gerenciamento 
da mídia e distribuição para platafor-
mas de conteúdo, monetização, como 

o Sony Ven.ue; e serviços de nuvem
para produção, contribuição e trans-
missão compartilhada de jornalismo,
como o XDCAM Air.
Erick Soares afirmou que para o 

mercado brasileiro “todos os lança-
mentos têm um apelo de aplicação 
e demanda que já é realidade no 
nosso mercado. Desde câmeras com-
pactas para produção 4K/HDR, como 
câmeras de estúdios em HD/4K/HDR, 
e até os sistemas de produção IP 
para atender à crescente demanda 
de infraestrutura para as novas ins-
talações de projetos de clientes em 
curso com um foco crescente em in-
fraestruturas para produção remota. 
Além disso, o crescente portfólio de 
serviços e ofertas baseadas em nu-
vem, nas mais variadas áreas, desde 
captação de conteúdo até a produ-
ção ao vivo, é uma nova realidade 

que passa a ser demandada cada vez 
mais em nosso mercado”.
Eliésio Silva Júnior referiu que mui-

tas das novidades “podem ser utili-
zadas no mercado brasileiro que, por 
sinal, está em uptodate em relação 
às melhores práticas à tecnologia e 
ambientes operacionais. Assim, des-
tacaria solução aiWARE da Veritone; 
o ContentAgent da Root6. O Chan-
nelmaker da wTVision. O Stornext da
Quantum. A plataforma Orbit da Grass
Valley; e o Virtual Encoder e Multplex
(Linear e OTT) da Synamedia”.
Sérgio Constantino, gerente Geral da 

Panasonic do Brasil, Media Entertain-
ment BD afirmou que entre os prin-
cipais lançamentos da empresa, vale 
ressaltar a nova PTZ 4K AW-UE150 ou 
AW-RP150 com sensor de 1”, e vá-
rios tipos de interface de sinais que 
inclui um novo painel de controle; e 
a AJ-PX5100, uma nova câmera P2HD 
de ombro, que vem substituir a AJ
-PX5000 “tendo como diferencial su-
porte ao vídeo HD-HDR e melhorias
nas conectividades de rede”.
Amaury destacou o lançamento 

do Carbonite Ultra, um switcher de 
produção compacto e totalmente 
definido por software com uma ca-
pacidade de 24 entradas, expansível 
em até 3 ME com tamanho de 1RU. 
O executivo afirma que este produto 
“se encaixa perfeitamente a deman-
da de clientes exigentes por uma 
tecnologia de ponta, que precisam 
proteger o investimento para o futu-
ro em UHD, e ainda necessitam de 
um custo extremamente competitivo.  
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Sony avança para serviços e plataforma para produção ao vivo na nuvem 
com  o  Virtual Production Switcher e foco no acervo e preservação de conteúdo 
com soluções como NavigatorX e serviços de digitalização da Memnon
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como o XDCAM Air.
Erick Soares afirmou que para o 
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mentos têm um apelo de aplicação 
e demanda que já é realidade no 
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serviços e ofertas baseadas em nu-
vem, nas mais variadas áreas, desde 
captação de conteúdo até a produ-
ção ao vivo, é uma nova realidade 

que passa a ser demandada cada vez 
mais em nosso mercado”.
Eliésio Silva Júnior referiu que mui-

tas das novidades “podem ser utili-
zadas no mercado brasileiro que, por
sinal, está em uptodate em relação
às melhores práticas à tecnologia e
ambientes operacionais. Assim, des-
tacaria solução aiWARE da Veritone;
o ContentAgent da Root6. O Chan-
nelmaker da wTVision. O Stornext da
Quantum. A plataforma Orbit da Grass
Valley; e o Virtual Encoder e Multplex
(Linear e OTT) da Synamedia”.
Sérgio Constantino, gerente Geral da

Panasonic do Brasil, Media Entertain-
ment BD afirmou que entre os prin-
cipais lançamentos da empresa, vale
ressaltar a nova PTZ 4K AW-UE150 ou
AW-RP150 com sensor de 1”, e vá-
rios tipos de interface de sinais que
inclui um novo painel de controle; e
a AJ-PX5100, uma nova câmera P2HD
de ombro, que vem substituir a AJ
-PX5000 “tendo como diferencial su-
porte ao vídeo HD-HDR e melhorias
nas conectividades de rede”.
Amaury destacou o lançamento 

do Carbonite Ultra, um switcher de 
produção compacto e totalmente 
definido por software com uma ca-
pacidade de 24 entradas, expansível 
em até 3 ME com tamanho de 1RU. 
O executivo afirma que este produto 
“se encaixa perfeitamente a deman-
da de clientes exigentes por uma 
tecnologia de ponta, que precisam 
proteger o investimento para o futu-
ro em UHD, e ainda necessitam de 
um custo extremamente competitivo. 
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O grupo de mídia internacional, Viacom, instalou um novo estúdio para o seu canal de televisão argentino, 
Telefe, onde a iluminação foi feita com tecnologia 100% de LED da ARRI, aumentando a eficiência e 
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O Brasil, assim como outros merca-
dos no mundo cada vez mais neces-
sita de produtos com custo baixo e 
alta tecnologia embarcada”.
“Acreditamos que todos os lança-

mentos têm potencial de interesse 
para o mercado brasileiro, visto que 
várias emissoras que estão planeja-
mento a atualização do seu parque 
de equipamentos nos próximos anos 
estão focando em soluções 4K, mas 
que tenham aplicações imediatas e 
possam continuar conversando com 
os formatos existentes”, comentou 
entusiasmado, Sérgio Constantino.

Feiras cleans e para networks
Nos últimos anos as feiras interna-

cionais têm mudado de aspecto. Cada 
vez mais parecem showrooms de te-
las e cafés com poucos equipamen-
tos. “Na nossa Era da virtualização, 
do intangível, os grandes estandes 
tradicionais com muitos equipamen-
tos em demonstração estão em abso-
luta extinção. As feiras mais e mais se 
transformam em pontos de encontro 
para a discussão de ideias e proje-
tos”, afirmou Capelhão (Phase).
Pela sua parte, Andrade (CIS Group) 

afirmou que as soluções atuais “di-

ferenciam-se quase que totalmen-
te pela inteligência dos softwares 
e pelos protocolos de conexão. O 
hardware acaba ocupando um papel 
secundário na maioria das vezes, 
com raras exceções. Além disso, a 
maneira de fazer negócio no nosso 
mercado mudou. Hoje em dia os fa-
bricantes precisam demonstrar qual 
o retorno financeiro de se investir
em uma determinada solução, apre-
sentando os riscos e os ganhos para
todos os executivos envolvidos. Isso
explica a quantidade cada vez menor
de equipamentos nas feiras e a ne-
cessidade de atrair executivos toma-
dores de decisão”.
A Sony contradiz um pouco este 

cenário, e Erick Soares explica o por-
quê. “Como tradicional fabricante de 
soluções e produtos, nossos clientes 
ainda têm uma demanda de ver os 
produtos e testá-los ao vivo, mas a 
necessidade de soluções integradas, 
com grande parte delas fluindo para 
plataformas de nuvem, trazem novos 
modelos de abordagem e discussões 
com nossos clientes, com muito mais 
terminais e telas para as explicações 
e demonstrações. Assim cada vez 
mais há menor necessidade de equi-
pamentos e muito mais espaço para 
mostrar as soluções de forma inte-
grada em telas de computadores e 
dispositivos portáteis”.
Amaury (Ross Video) coincide.  

“É certo que cada vez mais vemos 
esta tendência nas feiras internacio-
nais, porém a Ross Video, de certa 
forma, continua a apresentar mas-
sivamente novos produtos, equipa-
mentos e hardware em nosso es-
tande. A empresa investe muito em 
pesquisa e desenvolvimento, e o 
resultado é mostrado não só nas fei-
ras, mas também nas instalações em 
nossos clientes ao redor do mundo”.

O futuro da indústria 
e o modelo de negócio
Com o fim de 2018, e as profundas 

mudanças experimentadas pela in-
dústria nos últimos tempos, a Revis-
ta da SET perguntou aos brasileiros 
que estiveram em Amsterdã como 
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A Ross Video lançou o ULTRITOUCH, um painel de 2RU programável via dashboard 
e Touch, �exível e  capaz de se adaptar a diversos work�ows
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Panasonic lançou no IBC 2018 o sistema multicâmera 8K ROI (Region Of Interest), 
um novo sistema de captação para aplicação em esportes, capaz de gerar 4 imagens 
diferentes em FHD a partir de uma única imagem gerada por uma câmera 8K





vislumbram os próximos tempos. 
“SDI para IP já é realidade, portanto 
é passado para fabricantes. O próxi-
mo é produção decentralizada usan-
do infraestrutura da fibra”, afirmou 
Fernando Lopez (Lawo).
Erick Soares (Sony) disse à reporta-

gem que “a indústria questiona o fu-
turo da TV de forma geral, em grande 
parte, pelas grandes mudanças de 
modelo de consumo e das crescen-
tes plataformas de distribuição ba-
seadas em OTT. Para prosperar no 
ambiente de mídia atual é necessá-
rio entregar conteúdo e experiências 
a qualquer hora, em qualquer lugar, 
para uma variedade de plataformas 
sem precedentes. Cada vez é maior 
a demanda para fazê-lo de maneira 
eficiente, reduzindo o espaço físico 
ocupado, agilizando as operações e 

obtendo flexibilidade financeira, tudo 
isso sem sacrificar a qualidade”. 
Por este motivo, disse o executivo, 

“o nosso enfoque é combinar tecno-
logias e know-how exclusivo em con-
teúdo e produção, quer seja em HD, 
4K, SDR, HDR ou UHD, com inovações 
em computação em nuvem, software 
como serviço e plataforma como ser-
viço. Dessa forma, estamos focando 
em impulsionar maior eficiência para 
nossos clientes e para a indústria que 
vive esse novo desafio”.
Felipe Andrade (CIS Group) coincide 

em parte com Soares, afirmando que 
“acredita que a TV aberta no Brasil vai 
continuar forte por muitos anos, tan-
to pela questão geográfica, quanto 
pela cultura do brasileiro. Mas nossa 
realidade hoje é bem diferente. Esta-
mos vivendo uma indústria em plena 

transformação. As emissoras estão 
tendo que repensar seus modelos de 
negócios, já que agora a receita publi-
citária está dispersa em muitos outros 
canais e plataformas, diluindo o fluxo 
de receita tradicional. Para criar valor 
e compensar as perdas, estão inves-
tindo na produção de conteúdo pró-
prio e distribuição multiplataforma”.
Pela sua parte, Amaury (Ross Video) 

comentou que o mercado de mídia 
como um todo passa por mudanças, 
e “cada vez mais exige eficiência na 
produção de conteúdo, seja utilizan-
do sistemas mais automatizados, 
seja melhorando seu fluxo de traba-
lho com soluções mais inteligentes e 
mais baratas. Com isso, os provedo-
res de tecnologia tem o desafio de 
lançar ano a ano soluções com fluxo 
de trabalho mais integrado e com 
um custo cada vez menor para seus 
clientes. A Ross Video está extrema-
mente engajada nesta tendência, 
prova disto é seu crescimento nes-
te mercado consecutivamente nos 
últimos 26 anos. Ano a ano lança-
mos soluções de alta performance, 
com custos cada vez mais baixos. Há 
diversas discussões em torno do fu-
turo da TV, porém uma coisa é certa, 
a produção de conteúdo só tende a 
aumentar, e a Ross Video está prepa-
rada para atender a demanda cada 
vez mais crescente e exigente”.
No mesmo sentido, Eliésio (Seal 

and Content) disse que o modelo de 
negócio broadcast “está se modifi-
cando rapidamente, para um novo 
modelo no qual estão incluídas to-
das as telas (LCD, HD e UHD). Tec-
nologias multiplataformas com sinais 
lineares e com Average Bitrate (ABR) 
são um caminho sem volta. Isso irá 
viabilizar novas receitas e disponibi-
lização de mais conteúdos dedicados 
a nichos específicos”.
Assim, fechando as conversas com 

a Revista da SET, Capelhão (Phase) 
disse que “melhorando a economia 
brasileira, que como todos espe-
ramos melhorará, teremos à nos-
sa frente uma infinidade de novas  
oportunidades e desafios profissio-
nais nos próximos meses”. n
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EVS e ELS apresentaram soluções para �uxos de produção de Esports em Amsterdã

Canon lançou no IBC 2018 a câmera XF705 
com codec HEVC/H.265 com o formato 
de arquivo XF-HEVC, e gravação de 10 bits 
4K UHD 50P 4: 2: 2 para cartões SD ©
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Felipe Andrade (CIS Group) coincide

em parte com Soares, afirmando que
“acredita que a TV aberta no Brasil vai
continuar forte por muitos anos, tan-
to pela questão geográfica, quanto
pela cultura do brasileiro. Mas nossa
realidade hoje é bem diferente. Esta-
mos vivendo uma indústria em plena

transformação. As emissoras estão
tendo que repensar seus modelos de
negócios, já que agora a receita publi-
citária está dispersa em muitos outros
canais e plataformas, diluindo o fluxo
de receita tradicional. Para criar valor
e compensar as perdas, estão inves-
tindo na produção de conteúdo pró-
prio e distribuição multiplataforma”.
Pela sua parte, Amaury (Ross Video) 
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com custos cada vez mais baixos. Há 
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turo da TV, porém uma coisa é certa, 
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brasileira, que como todos espe-
ramos melhorará, teremos à nos-
sa frente uma infinidade de novas 
oportunidades e desafios profissio-
nais nos próximos meses”. n
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EVS e ELS apresentaram soluções para �uxos de produção de Esports em Amsterdã

Canon lançou no IBC 2018 a câmera XF705 
com codec HEVC/H.265 com o formato 
de arquivo XF-HEVC, e gravação de 10 bits 
4K UHD 50P 4: 2: 2 para cartões SD ©
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 Potência expandida, velocidade e largura de banda da AJA
Novas soluções para 12G-SDI, HDR, IP SMPTE ST 2110 e mais

Mini-Conversores Receptores IP

Recepção ST 2110 para SDI e HDMI
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ampla e saída HDMI 2.0. 

Nova conectividade eficiente de cabo único 
trazendo HFR e profunda cor e suporte para 

edição, VFX, trabalho de cor, mapeamento de 
projeção, streaming, HDR e muito mais.

KONA 5 suporta 4K / UltraHD projeta até 12-bit 
RGB 444 e projeta HFR em todas as resoluções até 

10 bits YUV a 4K 60p. 

Analisador de imagem HDR

Monitore e analise o log e o HDR

O analisador de imagens HDR AJA é um dispositivo 
1RU, desenvolvido em parceria com Colorfront® 
para específicamente manipular às necessidades 

emergentes de fluxos de trabalho HDR.

Desde o set ou transmissão ao vivo para pós e 
masterização final, o analisador de imagem HDR 
da AJA fornece as ferramentas que você precisa 

para monitorar, analisar e registrar sua metragem 
de projeto HDR com suporte para os principais 
formatos de câmera, SDR, PQ and HLG sobre a 
entrada e a capacidade para QC e compartilhar 

logs com sua equipe de produção. 
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A
20ª edição do evento mais 
influente nas Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TICs) da América Latina se 

realizou no São Paulo Expo reunindo 
mais de 29 mil profissionais e aca-
dêmicos que colocaram em discus-
são as questões que possibilitarão o 
avanço das comunicações, além de 
expor todas as soluções mais avan-
çadas em tecnologia.
Na palestra, “Muito além do Entre-

tenimento:  A Diversidade de Aplica-
ções de Realidade Virtual Aumenta-

da”, realizada no Futurecom 2018, 
Marcelo Zuffo (USP) afirmou que a 
Realidade Virtual (VR) é um dos de-
safios da engenharia do século XXI 
porque ela é a “interação com uma 
realidade digital criada para melhorar 
as situações”.
Raymundo Barros, CTO do Grupo 

Globo, explicou o que a empresa 
começou a trabalhar em realidade 
aumentada (VRA) e publicidade na 
década de 1990, quando trackeava a 
câmera e se inseria publicidade “per-
mitindo que as pessoas tivessem em 

casa uma experiência pioneira de 
realidade virtual. A jornada evoluiu 
das inserções de elementos 2D nas 
áreas esportivas para passar a incluir 
elementos gráficos virtuais que são 
utilizados em captações enriquecen-
do a experiência”.
O executivo disse que para enga-

jar o público, um dos principais ob-
jetivos da utilização da tecnologia, 
“nós faltava interação natural com os 
elementos gráficos limitando as ex-
periências dos apresentadores e do 
público. Na Copa da Rússia trabalha-

Claro e Huawei lançam aplicação de streaming de vídeo 8K 
por 5G com conteúdos da Globo que ainda explicou que o VR 
é fundamental para engajar o público e monetizar conteúdos e como 
trabalha o Globoplay, principal OTT brasileira por Fernando Moura, em São Paulo

20   REVISTA DA SET  |  Nov/Dez 2018

Futurecom 2018: 
Experiências imersivas, 5G 
para transmissões 8K e AI
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mos a Realidade Aumentada com um 
device de mixer que permitia intera-
gir com um estúdio de render captu-
re com ícones virtuais e holográficas 
sincronizadas com as câmeras, e as-
sim ter uma interação muito natural 
com os elementos”. Para Barros, este 
foi o início de uma nova forma de 
interação, porque “hoje as experiên-
cias são limitadas ao ambiente do 
estúdio, mas as nossas áreas de tec-

nologia da Globo trabalham para que 
a experiência chegue a casa das pes-
soas enriquecendo a experiência”.
Segundo Barros, a experiência tem 

como objetivo o engajamento da 
audiência. “O consumidor deman-
da uma experiência mais imersiva”, 
além do alcance da audiência. Por 
outro lado, argumentou o executivo, 
“há uma oportunidade de comerciali-
zação” com o branding content com 

ações de merchandising, ou “even-
tualmente a interação com avatares 
pode ser um forma muito interessan-
te de monetização”.

8K transmitido por 5G 
Soluções para tornar as empresas 

eficientes e competitivas também fo-
ram apresentadas neste Futurecom 
2018 como a chegada do 5G que 
será “fundamental” para impulsionar 
tecnologias inovadoras como block-
chain, inteligência artificial, machine 
learning, IoT e realidade aumentada. 
Um exemplo disso foi o lançamento 
da tecnologia da Huawei e da Claro 
que permite a transmissão de vídeos 
8K por streaming em uma rede ex-
perimental 5G com 100 MHz na faixa 
de 3,5 GHz.
Segundo informou a Claro na feira, 

os testes começaram a ser desenvol-
vidos em julho deste ano, atingindo 
baixa latência (1ms) a uma velocida-
de de 3,2 Gbps. Mas ainda esta em 
testes, e ainda precisa ser testada 
juntamente com serviços de TV saté-
lite na Banda C (TVRO).
Luiz Fernando Bourdot, diretor de 

Evolução Tecnológica de Rede da 
Claro, afirmou à reportagem a Revis-
ta da SET que o desenvolvimento foi 
pensado a futuro. “Trabalhamos com 
o conceito de demanda de rede e de
trafego” que considera basicamente
“ter uma banda maior, com menor la-
tência e que permita a comunicação
massiva de conteúdos”.
De todas as formas, Bourdot sabe e 

tem consciência de que a tecnologia 
para o 5G está pronta, mas precisa 
de regulamentação, por isso, dis-
se, “não sabemos quando ela virá. 
O ponto é que devemos estar pre-
parados para a sua chegada. Este é 
um salto importantíssimo, não só em 
termos tecnológicos, mas também e 
modelo de negocio. Para transmitir-
mos 8K precisamos pelo menos uma 
rede que suporte 1 Gigabits/seg”.
Para o executivo, um ponto clave 

será como a Anatel regulará o ser-
viço e como será feito para “evitar 
interferências”, porque segundo ele, 
“hoje o maior gargalo está na interfe-
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Gabriel Tomassini (Globosat), Raymundo Barros (Globo), Luios Oitavio (Sky Brasil) 
e Fernando Ferreira (TV Bandeirantes)

Raymundo Barros, CTO do Grupo Globo, a�rmou que a VRA é uma opção
importante para engajar o público da emissora
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Raymundo Barros, CTO do Grupo Globo, a�rmou que a VRA é uma opção
importante para engajar o público da emissora
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rência que pode ser provocada com 
a convivência com outros sistemas 
para assim evitar interferência que 
possa evitar o serviço de TV por sa-
télite que utiliza a banda que seria 
destinada ao 5G”.

Serviço OTT
O Globoplay ganhou um novo lugar 

na Globo e aos poucos se transfor-
mou em uma ferramenta de negocio 
muito importante do grupo. No Fu-

terecom, Teresa Penna (Globoplay) 
afirmou que a experiência logada do 
serviço é fundamental para a empre-
sa. “Necessitamos saber utilizar esse 
mundo dos dados a nosso favor”, 
para isso, mudamos alguns procedi-
mentos. “trabalhamos com um time 
de desenvolvedores totalmente inde-
pendentes, ou seja, aquela coisa de 
aprovações não existe mais. Agora 
baseamos tudo em dados, se o UX 
(User Experience) é bom porque o 

botão é mais acessado, ser-
ve porque o que queremos 
é trazer coisas que tragam 
assinantes”.
Tudo, disse Teresa porque 

com o primeiro Globoplay 
“tínhamos um clouster como 
um produto híbrido. Agora 
estamos transformando o 
produto em um serviço mais 
robusto, queremos ter uma 
imensa quantidade de pro-
dutos nacionais e interna-
cionais, por isso, precisamos 
saber o que consume nosso 

espectador. Fizemos uma ação para 
pegar a base de pessoas que se lo-
garam para votar no BBB, fizemos 
uma intervenção com essas pessoas 
e conseguimos aumentar 20% as as-
sinaturas do GloboPlay”.
A executiva afirmou que os dados 

falam, “mudamos a leitura e hoje 
são os dados que nos vão falar. 
Para produzir UX em nossos usuários 
precisamos engaja-los. Produzimos 
algoritmos de recomendação que 
nos permitem ser muito assertivos. 
Temos algoritmos de aquisição e de 
recomendação. Existe valor quando 
se utilizam os dados. Precisamos dar 
reversão porque sabemos, por exem-
plo, porque o assinante saiu. Usa-
mos os algoritmos para fazer voltar 
os assinantes. Não fazemos ofertas 
de valor. Não damos desconto, o que 
fazemos é mostrar a experiência em 
base ao consumo. A experiência é ge-
rir o nosso portfolio com conteúdos 
que fortalecem a nossa marca (bran-
ding content)”. 
Teresa confessou que para o Globo-

play, o algoritmo é mais que dados, 
porque com ele se “privilegia o dife-
rente, a descoberta”. Nesse caminho 
de mudança estratégica do serviço, 
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Teresa Penna (Globoplay) a�rmou que a empresa tem um algoritmo de aquisição que trabalha alimentado por dados 
de costume dos usuários que não são assinantes pagos, que entre outras coisas, “oferece pacotes de assinatura para quem 
está vendo trechos de novelas, com o gancho da possibilidade de ver capítulos na íntegra. Este tipo de ação garante 
um aumento até 20% em novos usuários” 

A Realidade Virtual 
Aumentada (VRA) foi um 
dos principais destaques 
do evento
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a Globo pensa em parcerias com as 
operadoras, porque desde a perspec-
tiva da executiva, são fundamentais 
para “aumentar a capilaridade e a 
performance, e com isso, a experiên-
cia nativa que é muito melhor com 
parcerias, porque elas evitam a expe-
riência responsiva do HTML”.

Inteligência Arti�cial
Um dos tópicos principais do Futu-

recom foi a inteligência artificial (AI) 
e as suas implicações em termos de 
desenvolvimento tecnológico e como 
este pode ser utilizado nas diferen-
tes arestas das telecomunicações.
Na exposição, destaque para Anny, 

primeira robô humanóide hiper-rea-
lista com inteligência artificial dispo-
nível para venda no mercado global. 
Fluente em inglês estava aprenden-
do o português durante a feira, e os 
seus desenvolvedores afirmaram que 
em 2019, chegará ao “mercado bra-
sileiro para ajudar empresas a mo-
dernizarem seus negócios”, afirmou 
à reportagem da Revista da SET,  
Allysson Silva, da Realbotix, empresa 
responsável pela venda do robô. 
“NextOS, em Curitiba, desenvolveu 

o software. A parte mecânica e de ro-
bótica foi desenvolvida pela Realbo-
tix e a Daxtron, empresas norte-ame-
ricanas. O principal objetivo da Anny
é mostrar que pode existir interação
com robôs dotados de AI, e que es-
tes dispositivos estão preparados

para aprender e melhor os seus co-
nhecimentos”, disse o executivo.
O principal objetivo de Anny é re-

alizar atendimentos presenciais ao 
consumidor, pode atuar em diversos 
setores. “Estamos avançando rapida-
mente na fala dos robôs, para que 
possam desenvolver uma conversa 
mais fluida e contínua. A tendência 
é que as próximas unidades da Anny 
possam reconhecer as pessoas e ob-

jetivos, além de falar português. Pas-
samos por uma grande revolução da 
inteligência artificial e da comunica-
ção e acredito que, num futuro pró-
ximo, possamos treinar robôs para 
fazer o bem e resgatar o que há de 
melhor na essência do ser humano”, 
frisou o diretor de inteligência artifi-
cial da Realbotix, Guile Lindroth.

Futurecom
Em 2018, o Congresso Internacio-

nal abordou três grandes blocos de 
temas - New Market Environment, 
Hyper Connectivity e Disruptive Te-
chnologies com painéis de debates 
e keynotes que discutiram as princi-
pais das TIC e do ecossistema corpo-
rativo que envolvem a transformação 
digital em vários segmentos
Durante o evento, mais de 300 mar-

cas expuseram as suas novidades e 
mostraram o que há de mais inova-
dor e disruptivo neste mercado. Na 
ocasião, foram proporcionadas inú-
meras oportunidades de geração de 
negócios, conteúdo e conhecimento, 
uma vez que o congresso reuniu 
grandes nomes do setor, como pre-
sidentes das operadoras e principais 
players do mercado. n
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Com a Anny, robô humanoide 
desenvolvida pela Realbotix, a empresa 
demonstrou  como a Inteligência 
Arti�cial (IA) pode ser utilizada 
para auxiliar em diversas áreas

Imagens captadas em 8K pela Globo serviram para o teste 
de transmissão de vídeo 8K pela rede 5G montada pela Claro 
e Huawei no Futurecom 2018

Luiz Ferando Bourdot (Claro) 
a�rmou que a rede está pronta, 
agora apenas falta a autorização 
da Anatel para operar o 5G
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rativo que envolvem a transformação 
digital em vários segmentos
Durante o evento, mais de 300 mar-

cas expuseram as suas novidades e 
mostraram o que há de mais inova-
dor e disruptivo neste mercado. Na 
ocasião, foram proporcionadas inú-
meras oportunidades de geração de 
negócios, conteúdo e conhecimento, 
uma vez que o congresso reuniu 
grandes nomes do setor, como pre-
sidentes das operadoras e principais 
players do mercado. n
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Com a Anny, robô humanoide 
desenvolvida pela Realbotix, a empresa 
demonstrou  como a Inteligência 
Arti�cial (IA) pode ser utilizada 
para auxiliar em diversas áreas

Imagens captadas em 8K pela Globo serviram para o teste 
de transmissão de vídeo 8K pela rede 5G montada pela Claro 
e Huawei no Futurecom 2018

Luiz Ferando Bourdot (Claro) 
a�rmou que a rede está pronta, 
agora apenas falta a autorização 
da Anatel para operar o 5G
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N
os últimos meses a Blackma-
gic Design, empresa austra-
liana, e a sua distribuidora 
brasileira autorizada, a Pin-

nacle Broadcast, incrementaram a sua 
parceria de distribuição e incorpora-
ram o suporte técnico local, um dos 
principais requerimentos dos clientes 
brasileiros à marca, já que até julho 
de 2018 não era possível realizar ser-
viços de manutenção no país.
Para reforçar a presença, Dan May, 

presidente da Blackmagic Design 

para as Américas, está de visita em 
São Paulo para conhecer mais de 
perto a realidade brasileira, fazer 
contato direto com os principais 
clientes da marca e alavancar o ser-
viço de suporte técnico local.
Em entrevista à Revista da SET nos 

escritórios da Pinnacle em São Pau-
lo, May disse que é fundamental en-
contrar-se no local de trabalho com 
os principais clientes da marca e ir 
com o distribuidor oficial na região 
ao encontro deles. “Estivemos em 

vários clientes, e con-
tinuaremos estando. 
A ideia e conhecer 
melhor quais os seus 
requerimentos e, por 
meio da Pinnacle, 
atende-los da melhor 
maneira”.
Outro dos temas 

abordados por May 
na entrevista foi a si-
tuação económica no 
país e como espera 
ganhar novos clien-
tes. Ele disse que a 
empresa enfrenta si-
tuações “estranhas” 
em tempos de crise, 
porque como é “um 
produto mais acessí-
vel, em algumas oca-
siões, as crises aju-
dam”, mas ressaltou 
que a escolha pelas 
soluções da empresa 
australiana não pas-

sam pelo preço. “Ninguém muda de 
solução porque é bonita e barata”.
O presidente da Blackmagic Design 

para as Américas afirmou que o su-
porte e a presença no Brasil é um 
“desafio importante” para a empre-
sa porque é um mercado importan-
te, mas que precisa ser entendido 
e compreendido. “Sabemos que o 
Brasil passou por uma crise, mas 
sabemos também que o mercado é 
grande. Talvez o produtor não mui-
to dinheiro para concluir um proje-

Empresas promovem em São Paulo a nova Pocket Cinema Camera 
4K e o suporte técnico local pensando nos mais de 40 mil clientes 
espalhados pelo país por Fernando Moura
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to, mas precisa saber que pode usar 
produtos da Blackmagic. Por isso, 
apostamos em Brasil, um mercado 
com excelentes produtores de con- 
teúdo que podem usar as nossas so-
luções”. Mas May sabe dos desafios 
do país. Para ele um dos principais 
diferenciadores na hora de vender 
produtos aqui e que influenciam di-

retamente no valor final do produto 
são “as altas taxas de importação”, o 
que ainda gera um problema nos dis-
tribuidores locais, porque “fica muito 
difícil dar suporte aos nossos par-
ceiros locais” que são responsáveis 
pelo serviço e manutenção, o caso 
da Pinnacle Broadcast.
Nesse ponto, o executivo foi claro. 

“Os clientes podem comprar fora e 
vão economizar dinheiro, mas se o 
cliente quer suporte precisa comprar 
no país”. De fato, afirmou o execu-
tivo, “queremos oferecer suporte 
de verdade, real no país. Para isso, 
nós associamos à Pinnacle Broad-
cast para darmos a possibilidade ao 
cliente de ter um suporte de alto ní-
vel e, assim, ajudar a nosso cliente”. 
May reforçou, “não é só bom para 
a Blackmagic ou para a Pinnacle, é 
bom para o cliente, porque ser bom 
e rápido é sinônimo de bom supor-
te”.

Suporte local
A Pinnacle Broadcast acredita que o 

Brasil tenha mais de 40 mil clientes 
Blackmagic, isto é, “grandes e pe-
quenos clientes. Desde emissoras a 
pequenas produtoras. Desde broad- 

SET REGIONAISReportagem

Der à Esq: Samuel Hafens, Fábio Angelini, Ricardo Lopes e Dan May nos escritórios 
da Pinnacle Broadcast em São Paulo

A Blackmagic Pocket 
Cinema Camera 4K 

inclui dois ISO nativos, 
sensor 4/3 HDR completo 

nativa 4096 x 2160, 
13 stops de faixa 

dinâmica e gravação 
de ProRes e RAW
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casters que compraram no Brasil 
até filmakers que trouxeram algum 
equipamento na mochila do exterior.  
O nosso desafio é grande para poder 
brindar suporte”, afirmou à reporta-

gem da Revista da SET, Samuel Ha-
fens, gerente de desenvolvimento de 
negócios na Pinnacle Broadcast.
Hafens disse à reportagem que nos 

primeiros três (3) meses de supor-
te técnico no país, 
mais de 80 pedidos 
foram solucionados 
e/o finalizados, e 
várias dezenas espe-
ram por uma pron-
ta resolução, o que 
mostra que “havia 
uma demanda repri-
mida. Muitos clientes 
no Brasil precisavam 
ter o serviço de ma-
nutenção mais perto 
e com resposta rápi-
da”, reforçou o exe-
cutivo.
Nesse contexto de 

grande variação no 
target dos clientes, à 

reportagem perguntou a May como 
a Blackmagic Design trabalha com 
esses públicos, e se isso repete-se 
fora do Brasil. A resposta foi pe- 
remptória. “Sim, é assim em nossos di-
ferentes mercados”, e deu exemplos.  
“A Pocket Cinema Camera, quando 
lançada, era exatamente isso, uma 
câmera para cinema. Depois enten-
demos os públicos e começamos a 
especializar-nos. Criamos uma câme-
ra mais voltada para o broadcast, 
outra mais para cinema a Blackma-
gic Pocket Cinema Camera 4K, e dar 
soluções que sejam funcionais para 
os nossos clientes. Mas, como são 
produtos acessíveis, sempre nós per-
guntamos. Será que uma igreja vai 
comprar? Será que a Globo que vai 
comprar? Será que uma Universidade 
vai comprar? Nossa estratégia é não 
nos preocupar muito com isso, nos-
so objetivo é o produto funcione e 
tenha um bom suporte”.

Pocket Cinema Camera 4K
Um dos motivos da visita de Dan 

May foi a promoção da Pocket Cine-
ma Camera 4K que já está disponível 
para venda no Brasil. O dispositivo 
é uma câmera digital cinematográfi-
ca portátil com sensor 4/3 HDR com-
pleto, dois ISO nativos com sensi-
bilidade máxima de até 25600 para 
desempenho com pouca iluminação, 
além de 13 stops de faixa dinâmica. 
Ainda, inclui uma porta de expansão 
USB-C única, que permite aos clien-
tes gravar usando os gravadores  
SD/UHS-II e CFast internos ou direta-
mente nas mesmas unidades exter-
nas que serão usadas na edição e 
correção de cores.
A Blackmagic Pocket Cinema Came-

ra 4K que inclui um sensor 4/3 HDR 
completo de resolução nativa 4096 x 
2160. Possui um monitor de tela de 
toque de 5 polegadas, gravação em 
ProRes de 10 bits e RAW de 12 bits, 
LUTs 3D, 4 microfones internos in-
tegrados, entrada de áudio miniXLR 
com alimentação fantasma, controle 
de câmera sem fio via Bluetooth, e 
saída de monitoramento HDMI para 
o set. n
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“Tentamos acelerar ao máximo o processo de manutenção dos equipamentos”, 
disse Sameul Hafens à reportagem

A Pinnacle Broadcast 
é a assistência técnica 
autorizada no Brasil 
da Blackmagic Design
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por Camilla Cintra e Flávia Silva

A
pós 11 anos do início da implantação da TV 
Digital no Brasil, o switch-off Analógico foi rea- 
lizado em muitas capitais e grandes centros ur-
banos. O processo é indubitavelmente um su-

cesso, pela forma como foi conduzido e pelo empenho 
dos broadcasters em realizar investimentos na digita-
lização de suas estações. O resultado desta jornada é 
termos hoje mais de 70% da população brasileira com 
acesso a TV Digital aberta e conteúdo, gratuito, em alta 
definição.

Superado este desafio, outro ainda maior se apre-
senta: a população atendida até o marco de 2018 do 
switch-offf está concentrada em aproximadamente 1300 
municípios, enquanto o restante dos brasileiros estão 
espalhados por mais de 4 mil outras cidades, para as 
quais o desligamento do sinal analógico deverá ocor-
rer em 2023. Neste cenário, percebe-se que um volume 
de estações três vezes maior do que o implantado até 
então precisa ser digitalizado em menos da metade do 
tempo, para atender por volta de um terço da popu-

TV Digital  
Estação compartilhada 
de Tiradentes: modelo 
para interiorização da TV 
Digital no Brasil Profundo 
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Cidade histórica de Tiradentes, 
localizada no interior do estado
de Minas Gerais





lação. A viabilidade econômica dessa segunda grande 
onda de expansão pressiona todos os players a encon-
trar um modelo de estação retransmissora de TV Digital 
que proporcione uma redução abrupta do investimento 
requerido para a sua implantação.
O caminho encontrado foi o das parcerias. Em 2017, 

um grupo de trabalho formou-se no âmbito da ABERT, 
integrado por representantes das emissoras Globo, 
Band, SBT e Cultura, para discutir os requisitos técnicos 
deste projeto de estação voltado a atender as cidades 
da segunda onda. O projeto teve como premissas bási-
cas: o compartilhamento do maior número de estruturas 
possíveis com as emissoras parceiras, incluindo equipa-
mentos de transmissão e sistemas irradiantes; a implan-
tação de estações digitais em localidades atendidas por 
prefeituras, preservando a herança dos relacionamentos 
gerados pela TV Analógica; e a simplificação máxima do 
conceito dos sistemas instalados.
O grupo buscou e estabeleceu parcerias com fornece-

dores nacionais para o desenvolvimento de produtos 
que atendessem aos requisitos da Estação comparti-
lhada. Ainda em 2017, a Screen Service, fabricante de 
transmissores, e a Ideal Antenas, fabricantes de siste-
mas irradiantes estruturas metálicas, aceitaram o desa-
fio de criar soluções que atendessem aos requisitos de-
senhados pelas emissoras. Para validação do modelo, a 

cidade de Tiradentes, Minas Gerais, foi escolhida para a 
realização de uma prova de conceito. 
O transmissor utilizado é composto por até seis mó-

dulos de transmissão independentes, fonte de alimen-
tação e controladora comuns a todos os módulos. Cada 
módulo corresponde a um canal e possui um receptor 
de satélite integrado (com capacidade para decriptogra-
far diversos padrões), REMUX ISDB-T completo, modula-
dor e amplificadores de potência. Cada módulo entrega 
até 80W de potência na sua saída a um combinador 
Manifold. No POC Tiradentes, o sistema foi dimensio-
nado para operar com uma potência de 50W por canal 
após o combinador.
O equipamento apresenta dimensões bastante redu-

zidas: com seis módulos de transmissão, fonte de ali-
mentação redundante e controladora, mede aproxima-
damente 55 cm (A) x 25 cm (L) x 30 cm (P), o que o 
torna bastante versátil e apto a operar em conjunto com 
diversas soluções de infraestrutura existentes no merca-
do. Apesar do tamanho, a performance nos quesitos de 
transmissão e consumo de energia é equiparável aos 
transmissores das linhas tradicionais.
Em parceria com a Ideal Antenas, foi desenvolvido um 

conceito de estação compacta, ocupando um mínimo de 
espaço em solo e unindo numa mesma estrutura abrigo 
e torre. A solução é composta por um abrigo metálico, 
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Transmissor Screen Service desenvolvido para a estação 
compartilhada

Abrigo Ideal Antenas desenvolvido para a estação 
compartilhada
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cuja estrutura atua como base de uma torre autoportan-
te modular. Cada módulo da torre possui seis metros 
de comprimento, sendo que nesta implantação foram 
empilhados três módulos, que somados aos 2 metros 
do abrigo, totalizaram 20 metros de estrutura vertical. 
O controle da temperatura interna é realizado através 
da combinação de um sistema de ventilação forçada 
canalizada no interior do abrigo com a utilização de um 
isolante térmico no preenchimento de suas paredes.
Em Tiradentes, foi marcante a velocidade de implanta-

ção da solução. Após a cura do concreto que formou a 
base do abrigo e da torre, a estrutura foi montada em 
48 horas, um tempo bastante reduzido em relação aos 
modelos de estações tradicionais.
A primeira Estação compacta compartilhada foi imple-

mentada com bastante sucesso e está operando desde 
agosto deste ano. Além da solução técnica desenvolvida 
para atender aos requisitos da expansão da cobertura 
digital, foi também um case de cooperação inédito en-
tre as emissoras. A repercussão positiva dessa iniciativa 
no SET Expo 2018 reforça ainda mais a ideia de que a 
digitalização do chamado Brasil Profundo passa pela 
cooperação entre as emissoras, formação de parcerias 
e compartilhamento de infraestrutura, a exemplo das 
operadoras de telefonia móvel que há muito adotaram 
com sucesso esta filosofia.
O grupo formado pelas emissoras continua trabalhan-

do em prol do aperfeiçoamento do modelo. Desafios 

como telessupervisão compartilhada, modelo de ma-
nutenção conjunta e planejamento da expansão serão 
tratados nos próximos meses, de forma a consolidar 
o trabalho realizado e aperfeiçoar a estratégia para a
digitalização do Brasil Profundo. n

Flávia dos Santos Silva é gra- 
duada em Engenharia de Tele-
comunicações pela Universidade 
Federal Fluminense. Especialista 
em Tecnologia na Área de Proje-
tos de Transmissão da TV Globo. 
Atua na Expansão da Cobertura 
Digital nos cinco mercados da 

TV Globo. Contato: flavia.santos@tvglobo.com.br

Camilla de Carvalho Faria Cintra 
é graduada em Engenharia de 
Telecomunicações pela PUC-Rio. 
Pós-graduada em Gestão de 
Projetos pela Fundação Getúlio 
Vargas. Supervisora Executiva 
da Área de Projetos de Trans-
missão da TV Globo. Gestora da 

equipe responsável pela Expansão da Cobertura Digital 
nos cinco mercados da TV Globo. 
Contato: camilla.cintra@tvglobo.com.br 
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N
o último dia 26 de outubro abriu a exposição
“50 Anos de Mídia no Brasil: 1968-2018”, pro-
movida pelo Grupo de Mídia São Paulo (GMSP).
A entidade agrega profissionais de mídia, das

agências de publicidade e propaganda paulistas, e esse 
ano comemora seu cinquentenário.
Para a data, ao invés de um livro comemorativo ou fes-

ta, o Grupo de Mídia resolveu criar essa exposição. Ideia 
inicial de Daniel Chalfon, ex-presidente da entidade, que 
foi aprovada por Paulo Sant’Anna, que coordena atual-
mente o grupo. É uma forma diferente não só de relem-
brar sua história, mas também de dar um presente aos 
profissionais de mídia e ao público em geral.
Sou suspeito para falar da exposição, uma vez que 

respondo pela pesquisa e textos da mesma. Dei apoio 
total aos curadores José Bonifácio de Oliveira Sobrinho 
(Boni) e Thomas Souto Corrêa – dois nomes que perso-
nificam a história de nossa mídia. Além deles, tivemos 
valiosas colaborações de um Conselho Curador, forma-

do por uma grande equipe de profissionais do Grupo de 
Mídia, que nos auxiliaram no resgate desse meio século 
de existência da entidade.
Ainda sobre essa equipe, citando os curadores, tive 

a orientação precisa de Boni, por exemplo, ao elencar 
programas que ficaram na memória da televisão (o que 
não se restringe apenas à Rede Globo, da qual sua tra-
jetória profissional se liga intrinsicamente, mas a to-
das). Já com a experiência de Thomas Souto Corrêa, 
vieram toques importantes relacionados ao design dos 
módulos da exposição. Lembra o layout equilibrado das 
páginas de revistas, como a Veja, até os portais de in-
ternet, expertise de Thomas, que ainda hoje responde 
pela Editora Abril, como membro de seu Conselho. Já o 
publicitário Washington Olivetto, da W/MCcann, fez uma 
importante ponte para que o Grupo de Mídia São Pau-
lo contasse com o apoio desse time de ouro. Foi uma 
grande responsabilidade apoiar a todos, reunir e filtrar 
um “mar” de informações. Uma riqueza de conteúdo, de 

Uma forma diferente não só de relembrar a história, mas também 
de dar um presente aos profissionais de mídia e ao seu público

por Elmo Francfort 
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“50 Anos de Mídia”: uma 
viagem pela memória 
da comunicação
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lembranças, de documentos! Muitas foram as reuniões, 
nos diferentes veículos, para chegarmos ao resultado 
final. Para mim, um verdadeiro presente que só tenho a 
agradecer, após mais de 20 anos lutando pela preserva-
ção da memória da comunicação brasileira.
“50 anos de Mídia no Brasil” mostra a evolução dos 

meios de comunicação. Há comparações com fatos his-
tóricos e costumes que mudaram de 1968 até hoje. De 
forma lúdica o visitante poderá passear pelo tempo, ex-
perimentando como era viver em outras épocas. É possí-
vel estar numa sala dos anos 1970, num quarto dos anos 
2000, tendo apoio de documentos que complementam o 
resgate. Há janelas virtuais, presentes em cada módulo 
– esses divididos em espaços de dez anos, por exemplo,
de 1968 a 1977, 1978 a 1987 etc. Nessas janelas é pos-
sível ver a cidade de cada período, com a mídia exterior
invadindo a paisagem urbana: outdoors, painéis eletrôni-
cos, OOH (Out of Home). Em cada módulo há fotos, como
também um aparelho de rádio e um televisor, passando
programação alusiva a época.
Criamos uma imersão no período descrito nos textos 

expostos. Nesses fizemos questão de não apenas se 
restringirem aos dos blacklights, mas também nas le-
gendas de cada um dos mais de 500 itens expostos. 
Portanto, ao compor o storytelling da exposição foi nos-
sa a preocupação que legendas fossem uma extensão 
da narrativa, de forma a agregar aos textos principais, 
contando histórias paralelas e complementares, em 
época de transmidialidade.
No resgate de outros tempos é possível ver a evolução 

tecnológica, não apenas na mídia, mas em videogames 
(do Atari aos mais modernos PlayStations), no mobiliá-
rio, nos brinquedos (podendo conhecer Genius, Merlin 
ou até jogar o fliperama do Pac-Man). É possível ver o 
pager, a cartela de fichas da Telesp, o aparelho de fax, 
os primeiros celulares e até peças históricas como o pri-
meiro notebook usado por jornalistas do Estadão, com-
putadores Macintosh antigos (que mostram páginas de 

internet, como do buscadores “Cadê?”, “Altavista” e o 
portal Geocities, claro, após você ser conectado por um 
discador da UOL – veio a sua cabeça o barulhinho da 
conexão realizada via modem... o som também está lá!).
Sim, a memória afetiva será acionada pelo visitante 

a todo momento, o que não foi diferente para nós ao 
criarmos a exposição. Mexeu com todos. Claro que os 
mais jovens poderão olhar para muitos itens e se per-
guntar: “o que é isso?” Esse é o mundo que vivemos e 
que em tão pouco tempo (percebam, apenas 50 anos!) 
modificou-se de tal forma, tecnologicamente, na moda 
e nos costumes, que parece que vivemos em um outro 
tempo... Futurístico aos olhos daqueles que viviam em 
1968! Naquele ano nem mesmo o homem havia chegado 
a Lua, o que só aconteceu um ano depois, 1969, segui-
da da conquista do tricampeonato de futebol no México 
1970, no ano seguinte – demonstrada em cores, pela 
televisão, para parte dos brasileiros... Resumo inicial 
até chegarmos a atualidade na exposição!
As características de cada década permitem ao visi-

tante uma grande viagem – criada pela competente ce-
nografia da Caselúdico, conhecida por exposições de 
sucesso como “Castelo Rá-tim-bum”, “Tim Burton” e 
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Em cada módulo há fotos, como também um aparelho de 
rádio e um televisor, passando programação alusiva a época

A exposição mostra a evolução tecnológica, não apenas 
na mídia, mas em videogames, no mobiliário, 
nos brinquedos podendo conhecer Genius, Merlin 
ou até jogar o �iperama do Pac-Man

Exposição conta com um 
álbum interativo de mídia
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“Silvio Santos Vem Aí” (onde pela primeira vez traba-
lhamos juntos), tendo como diretor de criação o com-
petente Marcelo Jackow. A Piraporanó, do mídia Paulo 
Camossa, responde pela coordenação geral do projeto, 
cujo gerenciamento operacional é da Duo Experience.  
Paulo Sant’Anna, presidente do Grupo de Mídia São 

Paulo, comentou à Revista da SET que a mostra é “um 
presente para a cidade. Uma oportunidade de entre-
tenimento para as famílias viajarem juntas por estas 
décadas tão marcantes na vida dos brasileiros”. Já Bru-
no Assami, diretor do Unibes Cultural, onde acontece a 
mostra (ao lado do Metrô Sumaré, Linha Verde), com-
plementou afirmando que a “mídia e comportamento 
andam lado a lado há 50 anos, então nada mais atual 
do que uma mostra como essa”.
Ficou curioso? Portanto, dou mais uma colher de chá 

sobre o conteúdo. Irão encontrar de tudo em cada perío- 
do. Por exemplo, de 1968 a 1977 falamos sobre a mas-
sificação das mídias, do crescimento do rádio e da TV, 

da televisão em cores, do surgimento da Revista Veja 
(o primeiro exemplar está lá exposto), de novelas his-
tóricas como “Beto Rockfeller” (Tupi) e “O Bem Amado”
(Globo), edições censuradas de jornais (após ser criado
o Ato Institucional nº 5, em 1968). De 1978 a 1987,
temos um Brasil via Embratel, com a formação das re-
des nacionais, a transmissão das Diretas Já, a expansão
das rádios FM, revistas verticais como Bizz e Somtrês
e a chegada do videocassete. Em 1988 a 1997, acom-
panhamos o surgimento da TV paga, a segmentação
das revistas, rádios e TVs (como a MTV Brasil), a nova
Constituição, novelas como “Vale Tudo” (“Quem matou
Odete Roitman?”), e “Pantanal” (da extinta Manchete),
novos ídolos (como Senna e Guga Kuerten), o cresci-
mento da Internet e a chegada das redes internacionais
de cinema. Depois de 1998 a 2007, o “bug do milênio”
(lembram?), a Internet grátis e a banda larga, os comu-
nicadores online como ICQ e MSN Messenger, as rádios
web, comunidades como Orkut e Facebook, os reality- 
shows, a revolução na mídia exterior e o surgimento do
Google. Por fim, 2008 a 2018, a “Era Digital”, com blo-
gs, sites, redes sociais, plataformas digitais, a segunda
tela, a digitalização do people meter (é possível ver um
medidor de audiência na mostra, da Kantar Ibope), a
criação de seriados inesquecíveis, o rádio (com câmeras
nos estúdios), o out of home (com TVs no ônibus, trem,
anúncios eletrônicos em relógios e abrigos de ônibus),
Netflix, aplicativos, cinema multiuso, a TV Digital... Ufa!
 Venha ver de perto tudo isso e mais um pouco, até o 

dia 03 de fevereiro de 2019. Há também um álbum de 
figurinhas gigante (que o visitante pode manipulá-lo), 
jingles inesquecíveis, uma linha do tempo do Grupo de 
Mídia e um tecnológico rio da mídia, com imagens sur-
gindo em meio a ondas. 
Você, que faz parte desses 30 anos da SET, irá re-

lembrar muitos momentos que marcam esse período, 
descritos nos avanços tecnológicos, assim como nos re-
flexos sociais causados por essas transformações.
“50 Anos de Mídia no Brasil: 1968-2018” pode ser 

visitada no espaço Unibes Cultural (Rua Oscar Frei-
re, 2.500, no bairro paulistano do Sumaré), de terça 
a domingo, das 10h30 às 18h30 (classificação livre).  
Fica aqui o convite. n

Elmo Francfort é radialista, jornalis-
ta, professor de Rádio, TV e Internet 
da Universidade Anhembi Morumbi, 
como diretor do Memória da Mí-
dia (www.memoriadamidia.com.br).  
É Mestre e pesquisa comunicação 
desde os anos 1990. É autor de di-

versas obras sobre história da mídia, sendo que partici-
pa dos eventos da SET desde 1998. 
Escreva-me: elmo@francfort.com.br

Exposição conta com janelas virtuais, presentes em cada 
módulo que estão divididos em espaços de dez anos

O storytelling da exposição conta com legendas que são 
uma extensão da narrativa, contando histórias paralelas 
e complementares, em época de transmidialidade
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O perfil D do Ginga tem como principal objetivo trazer maior 
integração entre broadcast e broadband, integrando também  
dispositivos pessoais durante a experiência do usuário

E
xperiência personalizada de recepção de con- 
teúdos em ambiente de TV aberta. Esse foi o as-
sunto mais falado do 30º Congresso de Tecnolo-
gia do SET e do SET Expo 2018. Quem visitou o 

estande da empresa Mirakulo na feira pôde fazer uma 
degustação da tecnologia DTV Play, o mais recente 
aprimoramento do Sistema Brasileiro de Televisão Di-
gital, ainda em fase de implementação pelo Fórum do 
Sistema Brasileiro de TV Digital (Fórum SBTVD). DTV 

Play é o nome comercial do novo perfil de receptores 
Ginga, identificado na Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) como perfil D. Seu principal objetivo é 
trazer maior integração entre broadcast e broadband, 
integrando também dispositivos pessoais durante a 
experiência do usuário. 
O protótipo, desenvolvido pela Mirakulo em parceria 

com a Globo e a fabricante TCL, demonstrou em São 
Paulo alguns casos de uso do DTV Play no sistema 
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Transmissão híbrida 
na TV aberta brasileira: 
o DTV Play e as suas
potencialidades
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operacional do receptor de televisão TCL, que conse-
guia fazer uma aplicação Ginga ativar conteúdos do 
Globoplay. Ou seja, para que o DTV Play pudesse ser 
testado, foi feita uma versão no Globoplay integrada 
ao firmeware desse aparelho de TV, de forma que uma 
aplicação Ginga fosse conectada ao aplicativo embar-
cado. Dessa forma, a interface oferecia ao telespecta-
dor, via pop-up, sugestões de conteúdos disponíveis 
no Globoplay e a opção de participar de enquetes e de 
assistir a programas em qualidade 4K.
De acordo com David Brito Jr., engenheiro da Mi-

rakulo, o projeto começou a ser pensado há quase 
um ano, mas é uma solução que vem sendo discutida 
há alguns anos por emissoras, empresas e universi-
dades do mundo inteiro; inclusive, com recomenda-
ção da União Internacional de Telecomunicações (UIT), 
para que fosse pensada a integração das transmis-
sões broadcast e broadband. Tais discussões teriam 
originado a HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband 
TV), a HybridCast e o ATSC 3.0, versão mais recen-
te do sistema norte-americano de TV Digital. “Nós 
fizemos uma proposta ao Fórum SBTVD para de-
senvolver esse novo perfil Ginga, o DTV Play. Isto é, 
em conjunto com a radiodifusão, levamos uma propo-
sição de como seria esse novo padrão, e a proposta 
foi bastante aceita pela academia e por todos os par-
ceiros do Fórum SBTVD”, relatou Brito Jr. No entanto, 

Marcelo Moreno, engenheiro, pesquisador e consultor 
do Fórum SBTVD, ressalta que a proposição trazida 
pela Mirakulo foi apenas uma parte das discussões: 
“Tivemos contribuições de diversos outros setores e 
em diversos aspectos não endereçados inicialmente 
pela proposta da Mirakulo”, observou. Ele lembrou, 
ainda, que o Ginga, com a especificação do Perfil C, já 
fora reconhecido pela União Internacional de Teleco-
municações como um sistema IBB (broadcast-broad- 
band).
Segundo David Brito Jr., apesar de o desenvolvimen-

to do protótipo apresentado ter sido realizado somen-
te em conjunto com a Globo, as  demais emissoras 
de radiodifusão terrestre poderiam lançar mão da tec-
nologia, no momento em que for integrada ao SBTVD. 
O engenheiro contou mais detalhes dos testes. “Es-
tamos experimentando uma solução para votação no 
Big Brother Brasil, na qual o usuário é convidado a 
participar do processo via Globoplay. Assim, a gen-
te consegue levar uma experiência muito mais rica e 
mais transparente. Além disso, no momento em que 
aperta o ‘ok’ para votar, já acessamos os dados da-
quele usuário e indicamos qual é o seu login, sem que 
sejam necessárias aquelas interações tão difíceis pelo 
controle remoto ou inserir senha. Basta ele escolher 
a opção que quer na votação, apertar ‘ok’ e pronto”. 
Outro exemplo dado por Britto Jr. é que, ao invés de o 
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usuário ter que esperar uma semana para acompanhar 
o próximo episódio de sua série favorita na TV aberta,
com o DTV Play, todo o conteúdo da série estará dis-
ponível imediatamente no Globoplay, e, assim como
nos demais OTT (Over-the-Top), poderá assistir a uma
maratona.
O DTV Play também permite, como dito anterior-

mente, que o conteúdo seja visto em diferentes for-
matos de imagem.  “Se o telespectador está vendo 
um conteúdo broadcast disponível em 4K na internet 
(broadband), pode aparecer-lhe a pergunta: Você quer 
assistir a este conteúdo em 4K? Basta apertar “ok” e 
será conduzido do mundo broadcast para o mundo 
broadband, onde assistirá ao mesmo conteúdo com 
qualidade superior”, explicou o engenheiro.
Segundo Raymundo Barros, diretor de Tecnologia da 

Rede Globo, a base tecnológica de ponta pensada por 
engenheiros do SBTVD é o que permite essa e outras 
evoluções que ainda acontecerão no sistema. “O nos-
so padrão é fantástico, tem muito espaço de evolução, 
e por isso foi razoavelmente simples construir a es-
pecificidade para esse novo framework de dados que 
integra o broadcast com o broadband”.
Considerando que a tecnologia evolui a passos lar-

gos, o professor Almir Almas, do Departamento de Te-
levisão e Rádio (CTR), da Escola de Comunicação e 
Artes da Unidade de São Paulo, endossa a colocação, 
ao lembrar que, desde o seu desenvolvimento inicial, 
já foram previstos aprimoramentos na arquitetura do 

ISDB-Tb (Sistema nipo-brasileiro). Para Almas, com o 
DTV Play, o ISDB-Tb tem grande chance de se desta-
car, mais uma vez, em cenário mundial, por ter uma 
arquitetura original cuja estrutura permite a integração 
entre broadcast e broadband, sem que seja necessário 
um novo switch-off devido a essa evolução. “Creio que 
essa é uma grande chance de evolução e de busca por 
novas soluções tecnológicas possíveis. E, claro, enten-
do que se houver uma evolução no ISDB-Tb todos os 
países usuários desse sistema também se beneficiarão 
dos aprimoramentos”, analisou.

Nuances
Na edição 179 da Revista SET, publiquei um artigo 

em que especialistas, durante a NAB 2018, chegaram 
a afirmar que a nova versão do sistema de TV Digital 
norte-americano, o ATSC 3.0, faz dele o melhor padrão 
existente hoje no mundo, e aquele com maior grau 
de inovação. No entanto, o engenheiro e pesquisador 
Gunnar Bedicks Jr., diretor da Seja Digital, destacou 
que as novas tecnologias para a camada física que 
foram incorporadas ao ATSC 3.0 “propagadas como 
inovadoras”, nada mais são do que as mesmas já ado-
tadas pelo Brasil, para o ISDB-T, em 2006: modulação 
OFDM, flexibilidade e mobilidade, Single Frequency 
Network (SFN) e EWBS. 
Ele observou que os desenvolvedores do ATSC con-

cordaram que as técnicas utilizadas pelo DVB-T/T2 e 
pelo ISDB-Tb: “São as mais adequadas para a transmi- 
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usuário ter que esperar uma semana para acompanhar 
o próximo episódio de sua série favorita na TV aberta, 
com o DTV Play, todo o conteúdo da série estará dis-
ponível imediatamente no Globoplay, e, assim como 
nos demais OTT (Over-the-Top), poderá assistir a uma 
maratona. 
O DTV Play também permite, como dito anterior-

mente, que o conteúdo seja visto em diferentes for-
matos de imagem. “Se o telespectador está vendo 
um conteúdo broadcast disponível em 4K na internet 
(broadband), pode aparecer-lhe a pergunta: Você quer 
assistir a este conteúdo em 4K? Basta apertar “ok” e 
será conduzido do mundo broadcast para o mundo 
broadband, onde assistirá ao mesmo conteúdo com 
qualidade superior”, explicou o engenheiro.
Segundo Raymundo Barros, diretor de Tecnologia da 

Rede Globo, a base tecnológica de ponta pensada por 
engenheiros do SBTVD é o que permite essa e outras 
evoluções que ainda acontecerão no sistema. “O nos-
so padrão é fantástico, tem muito espaço de evolução, 
e por isso foi razoavelmente simples construir a es-
pecificidade para esse novo framework de dados que 
integra o broadcast com o broadband”.
Considerando que a tecnologia evolui a passos lar-

gos, o professor Almir Almas, do Departamento de Te-
levisão e Rádio (CTR), da Escola de Comunicação e 
Artes da Unidade de São Paulo, endossa a colocação, 
ao lembrar que, desde o seu desenvolvimento inicial, 
já foram previstos aprimoramentos na arquitetura do 

ISDB-Tb (Sistema nipo-brasileiro). Para Almas, com o 
DTV Play, o ISDB-Tb tem grande chance de se desta-
car, mais uma vez, em cenário mundial, por ter uma 
arquitetura original cuja estrutura permite a integração 
entre broadcast e broadband, sem que seja necessário 
um novo switch-off devido a essa evolução. “Creio que 
essa é uma grande chance de evolução e de busca por 
novas soluções tecnológicas possíveis. E, claro, enten-
do que se houver uma evolução no ISDB-Tb todos os 
países usuários desse sistema também se beneficiarão 
dos aprimoramentos”, analisou.

Nuances
Na edição 179 da Revista SET, publiquei um artigo 

em que especialistas, durante a NAB 2018, chegaram 
a afirmar que a nova versão do sistema de TV Digital 
norte-americano, o ATSC 3.0, faz dele o melhor padrão 
existente hoje no mundo, e aquele com maior grau 
de inovação. No entanto, o engenheiro e pesquisador 
Gunnar Bedicks Jr., diretor da Seja Digital, destacou 
que as novas tecnologias para a camada física que 
foram incorporadas ao ATSC 3.0 “propagadas como 
inovadoras”, nada mais são do que as mesmas já ado-
tadas pelo Brasil, para o ISDB-T, em 2006: modulação 
OFDM, flexibilidade e mobilidade, Single Frequency 
Network (SFN) e EWBS. 
Ele observou que os desenvolvedores do ATSC con-

cordaram que as técnicas utilizadas pelo DVB-T/T2 e 
pelo ISDB-Tb: “São as mais adequadas para a transmi- 
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ssão/recepção terrestre”. No entanto, Bedicks reconhe-
ceu que, do ponto de vista da camada de transporte, 
há inovação, e é o que possibilita a transmissão de 
conteúdos IP combinados com conteúdos de áudio e 
vídeo comprimidos em protocolos MPEG. “E essa ino-
vação pode ser incorporada ao ISDB-T sem a neces-
sidade de perdermos o legado dos receptores de TV  
ISDB-T. Já do ponto de vista da transmissão, não have-
ria a necessidade de se substituir os transmissores de 
TV ISDB-T, mas apenas a de adequar o multiplexador 
para suportar as novas tecnologias propostas. Assim, 
não vejo no futuro a substituição do ISDB-T pelo ATSC 
3.0, mas uma possível adequação da camada de trans-
porte  atual para suportar as inovações”, refletiu.
Em relação ao DTV Play, cujo nome definitivo ainda 

está por ser confirmado, o engenheiro Marcelo Mo-
reno explicou que nada mais é do que o novo perfil 
de receptores Ginga, ou seja, o perfil D, que é uma 
evolução tanto pelo lado do NCL/Lua, quanto referente 
à incorporação do HTML5. “Nas normas, temos agora 
o Ginga-NCL, o Ginga-HTML5, e mais um novo compo-
nente no Ginga Common Core, denominado Ginga-CC
Webservices”, detalhou.
Bedicks e Moreno lembram, no entanto, que a inte-

gração broadcast-broadband só acontece quando a TV 
está conectada à internet banda-larga. Isto é, sem uma 
smarTV não haverá “broadband” e, consequentemen-

te, não será possível acessar o serviço DTV Play. Além 
disso, só haverá a necessidade de trocar de aparelhos 
de TV ou utilizar conversores se quisermos receber um 
novo conteúdo transmitido através de novas tecnolo-
gias como 4K, por exemplo.
E é isso, segundo Gunnar, que permite que a transição 

para o DTV Play ocorra de forma seamless. Isto é, sem 
a necessidade de switch-off do digital. No caso do ATSC 
3.0, como os receptores de TV atuais não são compatí-
veis na camada física (RF) com o novo sistema ATSC3.0, 
será necessário, sim, fazer um novo desligamento.
O professor Almir Almas, a seu turno, reconhece que 

houve uma importante evolução do sistema nos últi-
mos anos, especialmente porque os desenvolvedores  
passaram a se dedicar à correção de falhas apontadas, 
inclusive, por pesquisas brasileiras. “Eles se dedica-
ram a recuperar o que era deficitário no sistema em re-
lação aos outros existentes. E as pesquisas brasileiras 
realizadas na primeira metade dos anos 2000, quando 
da definição do padrão brasileiro de TV Digital, foram 
fundamentais para essa avaliação, na medida em que 
realizaram testes comparativos dos três sistemas exis-
tentes e em uso, na época, para medi-los e avaliá-los. 
Essas pesquisas, além de terem sido importantíssimas 
para que o Brasil definisse o seu sistema, fizeram com 
que os outros sistemas pudessem se reavaliar”, apon-
tou o acadêmico.
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DTV Play ou Ginga?
Para Raymundo Barros, por se tratar de um modelo 

de integração broadband e broadcast que provê ao 
usuário final uma experiência digital em que assistir 
TV aberta passa a ser uma experiência “logada”, a 
solução não deve ser chamada de Ginga. “Não va-
mos chamar de Ginga, mas de um novo framework 
de dados. Isso não tem nada a ver com o conceito de 
interatividade concebido em meados dos anos 2000”, 
esclareceu no SET EXPO.
Já Marcelo Moreno não vê a evolução como disrupti-

va: “O Ginga já tinha muito da integração broadcast- 
broadband. Há, sim, novas funcionalidades em todo 
o middleware que tornarão mais fácil essa experiência
logada”, defendeu. “Para o público em geral, esse con-
junto de atualizações será disseminado com o nome
de DTV Play, mas tratando-se, de fato, de uma evolu-
ção do Ginga. É uma evolução do selo DTVi que quase
ninguém entende de fato”, finalizou.
O professor Almir Almas, por sua vez, acredita que o 

DTV Play pode ser um caminho para a consolidação da 
interatividade no Brasil, e para a recuperação do que 
considera um ‘prejuízo histórico’: “A interatividade por 
broadcast no Brasil acabou sofrendo bastante e não 
conseguiu se consolidar, muito por falta de aposta das 

grandes emissoras e dos principais players da televi-
são digital terrestre”, refletiu.
Mas a forma como a interatividade pode ser explorada 

na TV aberta é um tema  que ainda divide opiniões. 
Para Gunnar Bedicks, interatividade está ligada a con-
teúdos sob demanda: “Interatividade na TV significa 
Netflix, Amazon TV, Apple TV, Now TV. Vi no congresso 
IBC2018, realizado em Amsterdã, em setembro passado, 
uma enormidade de empresas apresentarem essas tec-
nologias. Só a Netflix já tem 140 milhões de assinantes 
no mundo. O conteúdo é o “killer aplication”, e como 
falou o CTO da BBC, Matthew Postgate: ‘Conteúdo é o 
rei, mas talento é o rei dos reis’”, ilustrou. “As pessoas 
interagem com a TV em busca de conteúdos que contem 
histórias interessantes e as envolvam”, complementou.
Para Almir Almas, entretanto, interatividade vai além 

da escolha de conteúdos proporcionados pelos aplica-
tivos OTTs das emissoras, mas trata-se de uma experi-
ência circular e bidirecional de aprendizagem contínua 
entre sistemas e audiências. “Considero a interativida-
de como a relação entre o usuário/telespectador e o 
sistema; com o sistema sendo modificado pelo teles-
pectador e modificando-o também. Nesse sentido, não 
concordo com que as pessoas se dão por satisfeitas só 
com isso. Havendo banda larga, essa integração pode 

A aplicação é para os seus desenvolvedores o “embrião do pro�le D” do Ginga que esta a ser debatido no Fórum SBTVD
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ajudar a interatividade, em especial, por termos um 
canal de retorno assegurado. E, dentro disso, ainda 
temos o Ginga, que com suas evoluções possibilitará, 
no meu entender, interatividade nessa convergência 
broadcasting/broadband”, analisou.

Os próximos passos do DTV Play
O DTV Play, considerado como um novo framework 

do SBTVD, está em fase de consulta pública na ABNT. 
Logo que receber todas as contribuições, fará parte 
das normas do Sistema Brasileiro de TV Digital o que 
permitirá aos fabricantes implementá-lo de forma vo-
luntária nas suas novas linhas de televisores.
Isso significa que a tecnologia poderá ser adotada 

para serviços de OTT de qualquer emissora de TV aber-
ta. No caso do GloboPlay, com a tecnologia DTV Player, 
deixará de ser um serviço catchup para se tornar uma 
plataforma OTT do grupo Globo, que oferecerá para o 
público conteúdos originais produzidos pela Globo, com 
conteúdos licenciados e séries produzidas pela Globo-
Sat, de acordo com o engenheiro Raimundo Barros.

Modelo de negócios
Conforme David Britto Jr., da Mirakulo, com a integra-

ção do canal de TV aberta com o GloboPlay, a emis-

sora passa a conhecer mais a fundo o usuário da TV, 
seus gostos e seus costumes. Com isso, pode oferecer 
conteúdos personalizados: “Nós podemos também ex-
plorar maiores capacidades da TV, por exemplo, ofe-
recer conteúdo 4K via streaming no lugar do sinal full 
HD recebido pela antena”, explicou.
Ele acrescentou que será um serviço gratuito para o 

telespectador, o que não impede que, eventualmen-
te, sejam oferecidos conteúdos só para assinantes. 
“Ele vai ser convidado a ser assinante ou vai receber 
um conteúdo que é só degustação”, reforça. Já para a 
emissora, o engenheiro explica que a ideia é que seja 
também uma fonte de renda e que permita a oferta 
de mais conteúdos e de acordos comerciais. “Eu acho 
que isso está trazendo a experiência personalizada da 
internet para a TV aberta, de você assistir o que quer, 
na hora que quiser”, observa.
A propaganda personalizada ou endereçada, um dos 

pontos focais do ATSC 3.0, também se torna possível 
com o DTV Play. E isso tem aberto um importante 
diálogo com as agências de publicidade brasileiras, 
conforme Britto Jr. “Existem novos modelos de negócio 
que não existiam antes, e essa tecnologia passa a ser 
mais interessante tanto para emissoras de TV quanto 
para agências de publicidade. Nós demonstramos fe- 

No estande da Mirakulo destaque para o Globoplay embarcado nas TVs da TCL
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ajudar a interatividade, em especial, por termos um 
canal de retorno assegurado. E, dentro disso, ainda 
temos o Ginga, que com suas evoluções possibilitará, 
no meu entender, interatividade nessa convergência 
broadcasting/broadband”, analisou.

Os próximos passos do DTV Play
O DTV Play, considerado como um novo framework

do SBTVD, está em fase de consulta pública na ABNT. 
Logo que receber todas as contribuições, fará parte 
das normas do Sistema Brasileiro de TV Digital o que 
permitirá aos fabricantes implementá-lo de forma vo-
luntária nas suas novas linhas de televisores.
Isso significa que a tecnologia poderá ser adotada

para serviços de OTT de qualquer emissora de TV aber-
ta. No caso do GloboPlay, com a tecnologia DTV Player,
deixará de ser um serviço catchup para se tornar uma
plataforma OTT do grupo Globo, que oferecerá para o
público conteúdos originais produzidos pela Globo, com
conteúdos licenciados e séries produzidas pela Globo-
Sat, de acordo com o engenheiro Raimundo Barros.

Modelo de negócios
Conforme David Britto Jr., da Mirakulo, com a integra-

ção do canal de TV aberta com o GloboPlay, a emis-

sora passa a conhecer mais a fundo o usuário da TV, 
seus gostos e seus costumes. Com isso, pode oferecer 
conteúdos personalizados: “Nós podemos também ex-
plorar maiores capacidades da TV, por exemplo, ofe-
recer conteúdo 4K via streaming no lugar do sinal full 
HD recebido pela antena”, explicou.
Ele acrescentou que será um serviço gratuito para o 

telespectador, o que não impede que, eventualmen-
te, sejam oferecidos conteúdos só para assinantes. 
“Ele vai ser convidado a ser assinante ou vai receber 
um conteúdo que é só degustação”, reforça. Já para a 
emissora, o engenheiro explica que a ideia é que seja 
também uma fonte de renda e que permita a oferta 
de mais conteúdos e de acordos comerciais. “Eu acho 
que isso está trazendo a experiência personalizada da 
internet para a TV aberta, de você assistir o que quer, 
na hora que quiser”, observa.
A propaganda personalizada ou endereçada, um dos 

pontos focais do ATSC 3.0, também se torna possível 
com o DTV Play. E isso tem aberto um importante 
diálogo com as agências de publicidade brasileiras, 
conforme Britto Jr. “Existem novos modelos de negócio 
que não existiam antes, e essa tecnologia passa a ser 
mais interessante tanto para emissoras de TV quanto 
para agências de publicidade. Nós demonstramos fe- 

No estande da Mirakulo destaque para o Globoplay embarcado nas TVs da TCL
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rramentas do DTV Play em alguns eventos e tivemos 
uma resposta bastante positiva por parte de profissio-
nais de agências de marketing e publicidade. Quando 
viram, passaram a ter várias ideias de como poderiam 
trazer novos negócios e novas formas de trazer publi-
cidade”, contou.

“A TV continua viva como sempre”, mas...
O engenheiro Gunnar Bedicks observou em sua fala 

que, definitivamente, “morte da TV” é uma previsão 
fadada ao fracasso, pois as pesquisas e a realidade 
em ambiente de convergência comprovam uma di-
reção contrária a essa afirmação. “Escutei, em uma 
palestra do IBC2018, o CEO da Youview dizer que 
a audiência da TV terrestre na Inglaterra aumentou.  
A TV continua viva como sempre, o que está mu-
dando é a forma como o conteúdo chega até a TV, 
e nesse quesito cada país, cada região, cada cidade 
tem suas particularidades. O que importa é conteúdo 
interessante, e é isso que as pessoas estão buscan-
do. Não importa onde esteja: na TV aberta, na TV 
por assinatura ou na internet. ISDB-T, DVB-T, ATSC, 
IP, são apenas camadas físicas que transportam o 
conteúdo. Se o conteúdo não for interessante para o 
telespectador, não existe tecnologia que possa trazer 
audiência”, refletiu.
A partir desta afirmação, podemos inferir que o que 

vemos é uma TV mais viva, com espaços mais plurais 
e propícios, não apenas para diferentes formatos de 

entrega de conteúdos, mas para diferentes formas de 
contar histórias. O que vemos é um território trans-
mídia que ganha força e exige dos radiodifusores um 
olhar cada vez mais integrado, plural, qualificado, seg-
mentado e colaborativo. Esse é o lugar da criatividade, 
de se experimentarem inesgotáveis formas de intera-
tividade e de se explorarem diferentes saberes. Posta 
em nossa mesa a tecnologia, o momento agora é de 
olharmos para o rei conteúdo, talento, e de atender 
ao imperador chamado (tele)espectador, interator. Não 
é mais sobre sermos vistos, observados, mas sobre 
olharmos para a TV de forma mais aberta do que nun-
ca, observá-la e, principalmente, escolhê-la. O ato de 
zapear, em nossos dias, dá lugar ao ato de navegar, 
tornando-nos navegadores de um mar de conteúdos 
que é ampliado a cada dia. E ganha quem captar não 
apenas o nosso olhar, mas, sim, nossas preferências, 
gostos e exigências. n

Deisy Fernanda Feitosa, jorna- 
lista e pesquisadora do Obser-
vatório Brasileiro de Televisão 
Digital e Convergência Tecnoló-
gica – CTR/ECA/USP; e pós-dou-
toranda do Núcleo Diversitas – 
FFLCH-USP. 

Contato: deisyfernanda@gmail.com

O Globo Play foi lançado em 2015 como serviço de catchup da TV Globo para smartphones. O sucesso da plataforma 
fez com que atingisse 20 milhões de usuários únicos por mês, segundo dados fornecidos por Raymundo Barros, dire-
tor de Tecnologia da Rede Globo. A grande descoberta dessa experiência, segundo o diretor, foi que “o televisor é um 
dos mais importantes devices para conteúdos sob demanda”, já que os pacotes de dados de internet no Brasil ainda 
são muito restritos, e isso faz com que as pessoas tenham acesso limitado aos conteúdos online.

Sendo assim, a Globo se deparou com um importante problema, segundo o executivo: para acompanhar marca, 
modelo e �rmeware dos fabricantes de televisão, foi necessário construir mais de mil versões do Globoplay. Ou seja, só 
os sistemas operacionais Android e IOS não bastavam. Além disso, os fabricantes lançam novas atividades a cada seis 
meses, o que só tornava mais complexa a experiência do GloboPlay: “O que tínhamos era um ambiente desa�ador do 
ponto de vista tecnológico”, avaliou em coletiva de imprensa realizada no SET EXPO 2018.

Segundo Barros, tudo isso indicava a hora de se dar um passo para um novo cenário, ou seja, reconhecer os apare-
lhos de televisão como plataformas: “Os televisores estão se tornando plataformas, e reconhecê-los dessa forma sig-
ni�ca ampliar o relacionamento com os fabricantes”, defendeu. E o DTV Play seria, então, o lugar desse novo cenário. 
O GloboPlay passa, assim, a ser executado de forma nativa, dentro do televisor, de modo integrado à TV aberta e à 
transmissão broadband, originando uma experiência híbrida de transmissão  (hybridcast). Isso permite ao telespecta-
dor, por exemplo, assistir a uma minissérie em mais de um formato de vídeo, através do canal broadband, e depois 
voltar para o televisor. No entanto, o executivo da Globo lembrou que os fabricantes de televisores continuarão a ter 
uma plataforma própria, por se tratar de um ideal de competitividade inevitável: “Temos que respeitar a regra do jogo. 
Temos que nos adequar a cada plataforma. Estamos discutindo com todos os fabricantes de televisores. Vamos evoluir 
sobre a maneira como o Globoplay está em cada televisor”, explicou.

Sobre a iniciativa da Globo em testar o DTV Play
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rramentas do DTV Play em alguns eventos e tivemos 
uma resposta bastante positiva por parte de profissio-
nais de agências de marketing e publicidade. Quando 
viram, passaram a ter várias ideias de como poderiam 
trazer novos negócios e novas formas de trazer publi-
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ni�ca ampliar o relacionamento com os fabricantes”, defendeu. E o DTV Play seria, então, o lugar desse novo cenário. 
O GloboPlay passa, assim, a ser executado de forma nativa, dentro do televisor, de modo integrado à TV aberta e à 
transmissão broadband, originando uma experiência híbrida de transmissão  (hybridcast). Isso permite ao telespecta-
dor, por exemplo, assistir a uma minissérie em mais de um formato de vídeo, através do canal broadband, e depois 
voltar para o televisor. No entanto, o executivo da Globo lembrou que os fabricantes de televisores continuarão a ter 
uma plataforma própria, por se tratar de um ideal de competitividade inevitável: “Temos que respeitar a regra do jogo. 
Temos que nos adequar a cada plataforma. Estamos discutindo com todos os fabricantes de televisores. Vamos evoluir 
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HDR Perception Challenges 
and Measurements in Cinema 
Environments

Abstract
The technical capabilities of moving picture projection 

are evolving. Higher dynamic range (HDR) is one of 
the most promising improvements to the cinema visual 
experience. However, various factors limit the effectiveness 
of technical developments. Physical limitations, such 
as optical diffusion and room reflectivity, have been 
shown to significantly affect scene 
contrast. Building on a previous model, 
this paper demonstrates a fully automatic 
room reflectivity measurement process. 
Diffusion measurement follows directly 
from the original model. One assumption 
of that model is the uniformity of 
reflection. This is only an approximation, 
and further work is necessary to assess 
how nonuniformity affects the perception 
of HDR. Therefore, a nonuniformity 
measurement method and simple 
descriptor are required and proposed. HDR image quality 
results should be evaluated from the point of view 
of cinema experience. The best course of action is to 
evaluate how optical diffusion, room reflectivity, and 
nonuniformity factors affect contrast sensitivity.

Keywords 
Automatic measurement, contrast sensitivity, HDR, 

image quality, intraimage contrast, nonuniformity, 
optical diffusion, room reflectivity, sequential contrast

Introduction

Cinema projection is improving with better control 
through digital technologies and the prospect of 
a more realistic experience from a much higher 

luminance dynamic range. More than ever, it is necessary 
to correctly assess the real impact of projection on the 
audience. A paper presented at the SMPTE 2015 Annual 

Technical Conference by Tydtgat et al.1 
introduced very important notions of 
room reflectivity and optical diffusion as 
limiting factors for the perceived contrast. 
These factors were described by using a 
sound mathematical model, setting new 
parameters to evaluate the quality of real 
projection. This paper will examine the 
use of that model in three areas.
First, the original measurement 

implementation required a manual 
intervention. A further development of the 

original equations will be presented, which allows fully 
automatic measurement of the reflectivity and diffusion 
factors. At the same time, the magnitude of approximation 
needed to obtain useful equations is evaluated and 
compared with measurement uncertainties.
Second, the original model is based on the hypothesis 

that diffusion and room reflectivity add uniformly to screen 
brightness. This uniformity hypothesis is challenged 
by the fact that projection always exhibits vignetting.  
A vignetting model2 is used to estimate the consequences 
of this natural effect. It will be shown that the impact 
of the diffusion and reflectivity factors is usually limited. 
Nonetheless, the diffusion factor is not well estimated in 
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The best course of 
action is to evaluate 
how optical 
di�usion, room 
re�ectivity,
and nonuniformity 
factors a�ect 
contrast sensitivity.
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Este paper analisa formas de reflexão e como, nós engenheiros e técnicos, podemos utilizar modelos matemá-
ticos muito bem definidos, que podem e devem ajudar nessa difícil tarefa de especificar melhores soluções 
para o cotidiano das pessoas, deixando os usuários com todos os benefícios que a tecnologia em seu desen-
volvimento pode prover. Este trabalho apresenta três modelos diferentes. O primeiro destina-se a representar 
melhor o contraste percebido e, ao fazê-lo, chama a atenção para os fatores limitantes que precisam ser 
estimados. O segundo modelo ajuda a avaliar a projeção real, contribuindo com informações que descrevem 
características bidimensionais. E o último se baseia em uma hipótese estatística para fornecer uma medida 
para a não uniformidade. Em todos os casos, esses modelos estão vinculados a medições do mundo real.  
Boa Leitura!

por Tom Jones Moreira
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current practice. Also, the model may fail if the projection 
is not well centered and if there are other nonuniformity 
issues. As a consequence, the usual intraframe contrast 
measures will be biased.
Third, a strategy to find a measure of nonuniformity 

is presented. To validate a contrast measurement, it is 
necessary to find a reasonable tolerance magnitude for 
the uniformity defects. The development of this new 
model is used to derive a scalar value describing the 
nonuniformity.3

In summary, this paper is about physical models of 
cinema projection. It improves the usability of the first 
model by avoiding manual intervention. It extends the 
first model and current procedure by using a second 
model, taking into account the physical phenomenon of 
vignetting. Finally, it proposes a model and a measure for 
nonuniformity defects.

Higher Contrast or Higher Dynamic Range
The HDR acronym includes the expression “dynamic 

range.” It concerns the brightness variation capabilities 
of projection technology. The two corresponding standard 
measurements in cinema projection are called sequential 
contrast and intraimage contrast, respectively. The 
terms dynamic range and contrast seem to be used 
interchangeably for the same purpose, but we can be a 
bit more explicit about their usage. The Oxford Dictionary 
defines contrast as “The degree of difference between 
tones in a television picture, photograph, or other image.” 
The second entry in the same source under dynamic 
range gives the following definition: “The ratio of the 
largest to the smallest intensity of sound that can be 
reliably transmitted or reproduced by a particular sound 
system, measured in decibels.” We see that accepted past 
use of dynamic range is connected with sound systems. 
Brightness and visual tone are not found in any entries 
for dynamic range, at least not yet.
This paper will use dynamic range for factors affecting 

that portion of the chain that comes before display and 
contrast for those factors affecting reproduction and 
perception. The paper does not make any assumptions 
about EOTF transfer function between digital values and 
light output. It also does not include the consequences 
of the nonlinear laws of perception. The only value of 
interest here is the difference between the highest and 
the lowest perceived brightness.

Measurement of Di�usion and Re�ectivity  
Limitations to Contrast
Various factors limit the effectiveness of dynamic range 

technical improvements. In fact, even in the current world 
of standard dynamic range (SDR equipment, intraimage 
contrast is an order smaller than sequential contrast. In 
SMPTE RP 431-2-2011,4 a nominal sequential contrast 
of 2000:1 is specified. The nominal specification for 

intraimage contrast is 150:1. Tolerated values for real 
theaters are, respectively, 1200:1 and 100:1, resulting 
in a factor of 12. Intraimage contrast, which is a more 
realistic measure for perceived contrast of real scenes, is 
twelve times less than the contrast between a full white 
and a full black picture.
In the above-mentioned paper, physical limitations 

intraimage contrast such as optical diffusion and room 
reflectivity, were shown to significantly affect scene 
contrast (Figure 1). The original model and its calculations 
give a clear understanding of the contrast loss. The 
details of the model will not be recounted here. Those 
interested are referred to the original paper.1 The next 
section describes only the general approach and works 
through some of the hypotheses involved.
Before going into this careful examination, it is worth 

putting the consequences in perspective. The effects 
made explicit by the model point to three types of 
measurement, or more appropriately, three types of 
projection performance. The first could be the “off-the-
shelf” performance of the projector. This is measured 
independently of any room setting in a full dark 
environment comparing full light output with faint diffused 
light let out by the imaging devices. This performance is 
completely dependent on manufacturing.
Then there is the optical performance moderated by 

the diffusion factor and projector installation. This is an 
effective measure of the capability of the actual technical 
installation. It depends on optical adjustment, minute 
light source positioning, geometry of projection, screen 
characteristics, and cleanliness of various surfaces. This 
is not an exhaustive list of diffusion sources. Some 
elements are set at installation and others must be 
checked regularly. Diffusion cannot be avoided but can 
be minimized by careful adjustments.
Finally, there is the room performance adding to contrast 

reduction because of reflectivity by the furniture needed 
to accommodate the audience and by the audience itself 
(faces and clothes). Some of the elements affecting this 

Figure 1. Schematic of the model.
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performance may be controlled, such as the wall paintings 
and the composition of the seats. Others are variable and 
out of control, because the actual audience is involved. It 
is worth noting that the two standard contrast measures, 
either sequential or intraimage, are both affected by 
diffusion and reflectivity. It is necessary to evaluate these 
factors to make the necessary adjustments.

Model for Perceived Contrast
The original mathematical model1 identifies optical 

diffusion as a factor affecting projection. It is important 
to note here that some causes may result in 
nonuniformities. These effects will be neglected here 
and studied later in the paper. The original model is 
based on the hypothesis of a uniform diffusion. The 
other factor affecting contrast is reflectivity of the 
real room. This reflectivity is also assumed uniform. 
It is clear that stray lights add light to the screen, 
increasing this effect. It is also clear that the effect may 
often be nonuniform.
The mathematical parameters of the original model are 

s the diffusion factor and ρ the reflection factor. There 
is a third important parameter α, which is the percentage 
of white content in the black-and-white projected image. 
It is understandable that reflectivity and diffusion have 
a varying effect between a dark image with a small 
white area and a bright image with few dark spots. Real 
scenes have infinite image configurations with varying 
percentages of black, white, and a vast number of 
gray or color shades. To have a useful model, contrast 
estimations and predictions are computed for simple 
white on black images. The chosen pattern exhibiting 
50% white on a black background is the standard ANSI 
checkerboard pattern.
Measures of the first two factors may be used to improve 

the installation. They can be also followed regularly to 
check for cleanliness and modifications affecting them. 
Another interesting result may be expressed as a curve 
showing the resulting combined effect of diffusion and 
reflectivity as a function of this percentage of white on a 
black background (Figure 2). This may help in assessing 
the real contrast of given sequences.

Automatic Measurement Avoiding Manual 
Intervention
Through the model equations, it is possible to obtain 

the sum of the two factors by using the results of the 
sequential and intraframe contrast measurements. 
To compute their separate values, the authors show a 
specific technique requiring the hand placement of a 
small mask close to the screen (Figure 3). The difference 
between shaded black and projected black is measured 
and used to obtain the reflectivity factor.
The original model provided a tremendous advance in 

quality assessment of cinema projection. At the same 
time, this last procedure is difficult to standardize. It 
is problematic for two reasons. First, the measurement 
cannot be automated. The technical evolution of digital 
cinema has allowed automatic adjustment and control 
of many parameters, and regular automated checks help 
maintain the quality of projection. It would be useful to 
find a fast and automatic procedure allowing computation 
of both factors. Second, this additional measurement 
involves the evaluation of the ratio between two low light 
levels. It is already difficult to obtain precise measurement 
at low levels; therefore, it is certainly hard to get the ratio 
with enough precision.
Building on this previous model, a fully automatic 

room reflectivity measurement is possible. It assumes 
an important, credible hypothesis: optical diffusion is 
geometrically stable whatever the illumination intensity. 
In fact, this intensity is only a parameter in the model 
equations. The diffusion proportion and disposition do 
not change if we insert a perfect neutral filter in the 
light path, that is, a filter without stains, diffraction, or 
diffusion. The same result may be obtained by changing 
the illumination value. Therefore, the sequential contrast 
value in an ideal void room, estimated with uniform white 
and uniform black patterns is linearly proportional to the 
input light value.
The whole derivation of equations is detailed in the 

Appendix. Only the reasoning is summed up here. 

Figure 2. Contrast curve in function of percentage 
of white content.

Figure 3. Illustration of manual procedure reproduced 
from Ref. 1.
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performance may be controlled, such as the wall paintings 
and the composition of the seats. Others are variable and 
out of control, because the actual audience is involved. It 
is worth noting that the two standard contrast measures, 
either sequential or intraimage, are both affected by 
diffusion and reflectivity. It is necessary to evaluate these 
factors to make the necessary adjustments.

Model for Perceived Contrast
The original mathematical model1 identifies optical 

diffusion as a factor affecting projection. It is important 
to note here that some causes may result in 
nonuniformities. These effects will be neglected here 
and studied later in the paper. The original model is 
based on the hypothesis of a uniform diffusion. The 
other factor affecting contrast is reflectivity of the 
real room. This reflectivity is also assumed uniform. 
It is clear that stray lights add light to the screen, 
increasing this effect. It is also clear that the effect may 
often be nonuniform.
The mathematical parameters of the original model are 

s the diffusion factor and ρ the reflection factor. There 
is a third important parameter α, which is the percentage 
of white content in the black-and-white projected image. 
It is understandable that reflectivity and diffusion have 
a varying effect between a dark image with a small 
white area and a bright image with few dark spots. Real 
scenes have infinite image configurations with varying 
percentages of black, white, and a vast number of 
gray or color shades. To have a useful model, contrast 
estimations and predictions are computed for simple 
white on black images. The chosen pattern exhibiting 
50% white on a black background is the standard ANSI 
checkerboard pattern.
Measures of the first two factors may be used to improve 

the installation. They can be also followed regularly to 
check for cleanliness and modifications affecting them. 
Another interesting result may be expressed as a curve 
showing the resulting combined effect of diffusion and 
reflectivity as a function of this percentage of white on a 
black background (Figure 2). This may help in assessing 
the real contrast of given sequences.

Automatic Measurement Avoiding Manual 
Intervention
Through the model equations, it is possible to obtain 

the sum of the two factors by using the results of the 
sequential and intraframe contrast measurements. 
To compute their separate values, the authors show a 
specific technique requiring the hand placement of a 
small mask close to the screen (Figure 3). The difference 
between shaded black and projected black is measured 
and used to obtain the reflectivity factor.
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quality assessment of cinema projection. At the same 
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cannot be automated. The technical evolution of digital 
cinema has allowed automatic adjustment and control 
of many parameters, and regular automated checks help 
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levels. It is already difficult to obtain precise measurement 
at low levels; therefore, it is certainly hard to get the ratio 
with enough precision.
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Figure 4. The four patterns needed for the three-step 
sequence.

Equations of the model are rewritten for two illuminations 
a and b, where b < a. The ratio is called i with i = b/a and 
i < 1. By previous hypothesis, sequential contrasts are 
linearly proportional to light output, giving the following 
expression: Seq(b) = i H

 Seq(a). If α is the proportion 
of white in a black and white checkerboard image, 
simplification can be carried by assuming that i and α are 
not infinitely small and that sequential contrast is always 
large. Simplification of the intraframe contrast equation is 
done by assuming that

 
Seq — 1/i + 1/(i H α) ≈ Seq and Seq — 1 + 1/ α ≈ Seq.

Practically, for i = 0.5 and α = 0.5, the simplification 
means that

Seq + 2 ≈ Seq and Seq + 1 ≈ Seq.

Remember that real sequential contrast is usually 
within the [1200; 2000] range. This is compared with 
measurement precision when trying to get a black value 
of 48/1200, that is, 0.04 cd/m2 with some accuracy. 
Values of 0.03 or 0.05 give the contrast results of 1600 
or 960, respectively. These variations are not uncommon 
and difficult to avoid except when using a precise and 
expensive measuring tool. But their magnitudes reach 2% 
of the maximum luminance, whereas the simplifications 
above represent less than 0.2%. The computation of 
reflectivity factor alone is done by using intraframe 
contrast measures at two different illuminations. The 
diffusion factor follows directly from the model’s main 
result (see the Appendix).

Automatic Measurement with a Three-Contrast Sequence
Following the new development of the equations, 

diffusion and reflectivity factors may be computed 
from one measure of sequential contrast and measures 
of intraframe contrast at two different illuminations  
(Figure 4). To avoid complications, the sequential and 
intraimage contrasts are measured the standard way. 

Standard full white and full black uniform patterns are 
used as well as the ANSI checkerboard pattern exhibiting 
eight full white rectangles on a black background.
According to the method, the standard intraframe contrast 

has a percentage of white α = 0.5 and an illumination 
at maximum. A second intraframe checkerboard pattern 
is used for a third contrast measurement with the same 
percentage of white on the image. The illumination 
level for this second pattern is chosen to be obviously 
very different from full illumination but not too low to 
allow good precision. This gives the following parameter 
values: i = 0.5 and α = 0.5.
If the standard intraframe contrast is called CANSI, 

and the half illumination contrast CHALF, the resulting 
reflectivity measure ρ is given by the following equation:

4H CHALF − 2H CANSI
ρ = 

2H CHALFH(CANSI − 1) − CANSIH(CHALF − 1)
.

This result may also be expressed in a simpler form 
if the contrast values are high enough, without losing 
much precision. This should be especially true for HDR. 
In this case, (CHALF − 1) is not very different from  
CHALF. At the same time, CANSI may be used for  
(CANSI − 1). 
The calculation then becomes

4                  2
ρ ≈                 −

CANSI          CHALF
.

Then, using one or the other reflectivity result, 
calling Cseq the result of standard sequential contrast 
measurement, the diffusion factor s is computed from 
the original equation of the model
  

s = 2H (   1       −        1   ) − ρ.
   CANSI        Cseq 

Uniformity 
 
Challenging the Uniformity Hypothesis
One assumption of the original model is reflection 

uniformity. This is only an approximation, and it is 
necessary to assess how nonuniformity affects the 
perception of standard or high-dynamic-range sequences. 
A model including nonuniformity may be too difficult to 
build and may not be very useful, and it is a normal 
requirement that projection be as uniform as possible, 
therefore permitting a few reasonable a priori statements: 

n  Uniformity is required at the same time for ideal 
viewing experience.

n  Projection systems always exhibit vignetting as the 
main nonuniformity.

n   A certain level of nonuniformity invalidates the 
calculations.
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From these, it appears clearly that the model and the 
calculation of factors may stay valid if the projection is 
not too far from being uniform. It is also clear that we 
need a measure of nonuniformity, taking into account the 
vignetting phenomenon. Tolerances on nonuniformity are 
also required to know when the calculations are invalid.

Modulated and Shifted Natural Vignetting Model
A model of projection vignetting has been explained 

by the author in SMPTE papers presented in 20092 and 
20103. The interested reader may refer to these papers 
for more details. The mathematical projection vignetting 
model is a simple derivation of the “natural vignetting” 
model that is described by the cosine of the angle 
elevated to the fourth power.
To take into account the actual geometry of the room, 

the angle is expressed as a function of the “throw ratio” 
of the screen. This throw ratio describes the screen room 
global geometry. It is given as the projection distance 
divided by the screen width. The tangent of the angle for 
any point on the screen may be expressed in function of 
this ratio (Figure 5). For any point, the tangent is equal 
to (distance to screen center)/(2 × throw ratio), where the 
distance dist is expressed in percentage of half screen 
width.
To measure how far the given luminance differs from 

natural vignetting, a “fall off rate” factor is introduced 
into the equation:
With a dist parameter set to 1, this formula gives 

the attenuation of luminance at the horizontal screen 
edge relative to the center. A rate factor of 1 qualifies 
a projection system as excellent, in the sense that no 

projector component is adding to the “natural vignetting” 
of the setup. A real projector would exhibit a rate factor 
of around unity. The higher the rate factor, the worse 
is the fall off. Rate factors smaller than unity may be 
achieved only if specific corrections are implemented in 
the imaging devices, for example, or with a good lens 
design. To take into account any possible centering 
error, the specification of the brightest location on the 
screen is computed as horizontal and vertical deviations 
from the screen center. They may also be expressed as 
percentages of half width. This results in a modulated 
and shifted natural vignetting model. It is characterized 
by three calculated values: a fall-off rate factor, and the 
horizontal and vertical position of the brightest spot. In 
the rest of this paper, unless stated otherwise, a rate of 
1 will be used in all calculations.

Vignetting and Intraimage Contrast
Figure 6 shows a typical vignetting example with 1.2 

throw ratio and 1.89 aspect ratio. Luminance values are 
normalized, with the center reference being unity. It is 
important to note that these calculations all through the 
paper use the hypothesis of a standard gain screen, a 
perfect Lambertian reflector. Additionally, the 1.89 aspect 
ratio is one of the digital cinema container. The figure 
shows the relative luminance values at the center of the 
nine standard rectangles defined for standard uniformity 
measurements. It shows also the values at the four edges 
and the four corners of the screen.
The same conditions are applied to calculate the values 

at white rectangle centers of a standard checkerboard 
pattern used to measure intraimage contrast.
It can be seen (Figure 7) that luminance falloff at rectangles 

centers is as low as 79% for the rectangles located at 
screen corners. A room geometry with a 1.2 throw ratio is 
quite common. Higher throw ratio and higher projection 
distance compared to screen width would improve the 
results. This value of 1.2 refers to a kind of “relative” 
worst-case scenario for the room geometry.
Another interesting consequence is that the standard 

calculation method for intraframe contrast, the average 
of the eight relative values gives a result, which is 
88% of the ratio that would be obtained if one were 

Figure 5. Tangent to points on screen as a function 
of the throw ratio.

Figure 6. Typical normalized luminance values caused by 
natural vignetting (throw ratio = 1.2; aspect ratio = 1.89).

Figure 7. Values at white rectangle centers of checkerboard 
pattern under the same conditions.
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Figure 9. Relative luminance caused by natural vignetting 
along with a rate value of 0.975.

Figure 8. Relative luminance in intraframe contrast pattern 
with di�usion and re�ectivity added.

Figure 10. Changing symmetry of intraframe pattern with a centered illumination.

using maximum luminance at the center. This should 
not be surprising. After all, the contrast measurement 
is supposed to reflect audience real perception and a 
certain amount of vignetting cannot be avoided. The 
measurement is expressing an average result.
The next question is how the limiting factors shown by 

the mathematical model of perceived contrast affect these 
results. The same calculations will be used assuming the 
addition of uniform diffusion and reflectivity.

Re�ectivity and Di�usion Adding to Vignetting
Within the contrast model assumption of uniform 

diffusion and reflectivity,1 these quantities are added 
to the screen luminance. Taking this into account, it is 
possible to calculate the new values at rectangle centers. 
To do a quick evaluation, a worst-case value for limiting 
factors will be used. This calculation uses a (s + ρ) value 
of 0.058, the highest result in the paper. The factors are 
added and the whole is normalized to bring back center 
maximum luminance to unity (Figure 8).
It is clear that, even with this relatively high 

perturbation, the resulting vignetting values are not 
very different from the original ones. There is a 1% 
increase for the luminance of the corner rectangles. The 
corresponding calculated intraframe contrast, the average 
of the eight relative values, gives a result of 88.5% close 
to the previously calculated 88%. In fact, if the parameter 
rate, left at unity to describe natural vignetting, is adjusted 
to get values as close as possible to the modified ones, 
we obtain a rate value of 0.975 (Figure 9).
The net result of adding diffusion and reflectivity factors 

is an apparent improvement of the natural vignetting 
effect. The consequence is minimal — a slight flattening 

effect. Lower values for diffusion and reflectivity will give 
even less differences. As an aside note, a commercial 
measurement system, which the author has developed, 
calculates the fitting vignetting rate and always shows 
resulting rate values less than unity. It would be 
interesting to do extensive measures of rate, diffusion 
s, and reflectivity ρ to see if these factors are the main 
source of modification of the natural vignetting.

Impact of Vignetting on Contrast Measures
To sum up what has been discovered so far, the above 

example is a worst-case scenario in which the throw 
ratio is small. Many rooms have higher throw ratio, and 
application of the vignetting model shows that higher 
values diminish the flattening effect. It is also reported 
that reflectivity and diffusion values are usually smaller. 
Therefore, taking into account the mathematical model 
of perceived contrast does not invalidate the vignetting 
model if a rate parameter is included. Conversely, the 
mere existence of vignetting nonuniformity does not 
invalidate the model of perceived contrast. Diffusion 
and reflectivity add light uniformly over the screen. The 
evaluation of intraframe contrast looks straightforward.
However, there is a twist in the model, or more 

appropriately, when comparing methods of measurement. 
As vignetting is always present, the amount of light sent 
to the room and finally reflected back to the screen is 
proportional to the average of screen illumination and not 
to the light value at the center. Therefore, modification 
of the sequential contrast measure is necessary, because 
evaluating the center luminance value does not match 
the intraframe method and does not take vignetting into 
account. One simple and correct method could be to 



average the measures of the same rectangle centers, the 
white and the black rectangles, respectively, for the full 
white frame and the full black frame. This would give 
a better sequential contrast, at least one taking into 
account the main existing nonuniformity.
The equation for the calculation of reflectivity in the 

new model uses only average results; vignetting effect is 
therefore taken into account.

4H CHALF − 2H CANSI
ρ = 

2H CHALFH(CANSI − 1) − CANSIH(CHALF − 1)
.

The equation for the calculation of diffusion uses a 
sequential contrast value. Its value is better estimated if 
sequential contrast is measured as an average over the 
screen and not as a maximum.
  

s = 2H (   1       
−

     1   ) − ρ.
   CANSI        Cseq  

Numerical simulation actually shows that the calculation 
of the diffusion factor is impacted if sequential contrast is 
improperly measured in comparison with the intraframe 
contrast measurement procedure.

Impact of Centering on Contrast Measures
Even with modified procedures, results may be impacted 

if they depart too much from a simple vignetting effect. 
Real projections may not be as symmetric as one 
would imagine. Projection centering is very important, 
and off-center projections aggravate the luminosity 
falloff, possibly going so far as to invalidate contrast 
measurements. A simple check can be done by inverting 
the ANSI checkerboard contrast pattern. For this pattern, 
inverting black and white is equivalent to symmetry by 
swapping around the vertical axis or around the horizontal 
axis.
Figure 10 shows the results of calculations for symmetric 

intraframe contrast patterns with perfect centering. It is 
not surprising to find no difference in averaged relative 
illumination, which is evaluated at 88% of reference unity 
for the previously chosen throw ratio and aspect ratio. 
The contrast values change if the pattern is inverted in 
the case of off-centering.

Figure 11 shows the same comparison when vignetting 
is centered on the rectangle immediately below and 
right to the image center, a shift of 1/8 of the image 
dimensions. In the case shown, respective illuminations 
are 86.11% and 86.19%. The difference is close to 0.1% of 
the average luminance results, which are themselves 2% 
lower than in the centered projection case. The averaged 
illumination is related to audience perception, off-center 
projections give less light than well-centered ones. 
However, calculation of limiting factors is surely biased.
The equation for the calculation of reflectivity is the 

following:
4H CHALF − 2H CANSI

ρ = 
2H CHALFH(CANSI − 1) − CANSIH(CHALF − 1)

.

It only involves the same kind of intraframe pattern, and 
the possible false evaluation of contrasts should be of 
the same sign for both.
The equation for the calculation of diffusion is the 

following:  
s = 2H (   1       

−
     1   ) − ρ.

   CANSI        Cseq  

Numerical simulations with average SDR values show 
that a decrease as small as 1% in the evaluation of all 
contrasts can cause a change in the third decimal of the 
resulting factors. When comparing with real magnitudes 
of those factors, it is clear that this must be avoided. 
Quite logically, diffusion and reflectivity are best judged 
with a well-centered projection.
Therefore, acceptable decrease of measured contrasts
caused by off-centering must be limited in magnitude, 

maybe somewhere below 0.5%. A simple check by 
inversion of the checkerboard pattern is not enough 
because of the geometric symmetries of this pattern. 
Pure horizontal or pure vertical shifts do not cause any 
difference. Moreover, other causes of nonuniformity, 
such as localized light loss, may also invalidate the 
measurements by altering contrast measurements.
In conclusion, it is necessary to ensure that the projection 

is void of any important nonuniformities, apart from well-
centered natural vignetting. Well-centered projection is 
also desirable for the audience experience.
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Figure 11. Changing symmetry with projection centered on one of the center rectangles.
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Nonuniformity Estimator: Kolmogorov–Smirnov (K-S) 
Distance
The inversion check gives a first clue but can also 

miss centering problems. The resulting contrast values 
may also be equal if localized defects are in some areas 
of the image without affecting rectangle centers. Other 
nonuniformities may also be distributed in such a way 
that the comparison would give no discernable difference.
Therefore, another method is needed to assess 

nonuniformity. Referring to the SMPTE 2010 paper,3 in 
which a method is proposed to evaluate nonuniformities, 
the first steps to measure nonuniformity are summarized 
in Figure 12.
A maximum white uniform pattern is projected on screen. 

The luminance of 144 areas is measured. Then, an 
estimated vignetting fitting is computed taking into 
account the throw ratio of the room. This gives the 
following three parameters: falloff rate and horizontal 
and vertical shifts of the brightest point. It is then a 
straightforward matter to compute the differences at each 
small area between measured and estimated values. The 
commercial system mentioned above implements this 
method.
If the estimated fitted vignetting is correctly calculated, 

then the deviation magnitudes can also be evaluated. Of 
course, a method must be found to estimate the accepted 
tolerances.

Apart from the amplitude of deviations, it could also be 
interesting to have a single nonuniformity estimator.
The representation of nonuniformities as a 3D curve may 

not be clear enough and cannot be easily used for regular 
controls. A single estimator is much easier to record and 
follow at regular intervals. Even if tolerances are neither 
defined nor recognized, a single scalar value allows one 
to detect evolutionary trends in nonuniformity.
Deviations from a perfectly uniform projection may have 

multiple causes. Any uniformity measure must somehow 

Figure 12. Multiple area measures, estimated vignetting, nonuniformity di�erences, and screen image (vertical scales in cd/m2).

Figure 13. K-S distances for two di�erent projectors to the 
standard CDF and K-S distance between the two projectors 
(gray arrow).
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be related to human perception of uniformity. Random 
deviations are less visible than structured luminance 
patterns. It is therefore logical to find a statistical measure, 
which may indicate a biased error distribution, that is, a 
distribution showing something else than pure random 
errors. Any localized light loss caused by stain, dust, or 
defects on the screen will make the distribution depart 
from this ideal. A patterned structured, nonuniformity 
should also have the same consequence. Those defects 
should be perceived if the magnitude is important.
These arguments are developed in the 2010 paper about 

uniformity3 where the use of the Kolmogorov Smirnov 
test with the cumulative distribution function (CDF) of 
the errors is suggested. The method presented above is 
followed to get the differences between real and estimated 
luminances. The CDF is then built and compared with a 
Gaussian distribution in the same interval.
As a demonstration of this test, Figure 13 shows the 

measured cumulative distribution of two projection 
systems on the same screen. Plotting the CDF curves 
and the reference distribution, CDF really shows how the 
distributions are behaving. The computed K-S distance 
values are, respectively, 0.45078 and 0.42588.
The two curves look similar, and the computed distances 

are very close in value and in position. This is remarkable 
because the projectors are very different. One is 2K, 
and the other, 4K; they have different peak luminances, 
different vignetting rates, and different off-centering 
values. They are side by side at a short distance, which 
implies different projection angles toward the screen. 
These facts demonstrate an interesting property of this 
nonuniformity scalar value, which is closely related to 
screen installation.
This measurement is useful. Of course, there are other 

statistical measures and many point to problems with the 
K-S distance. However, K-S is robust. It was thoroughly 
checked in the 2010 paper and verified again here. It is 
enough to follow nonuniformity evolution. Following the 
logic of Ockam’s Razor,5 there is no need to look for other 
measures or complications.

Consequences and Perception
It is interesting at this point to analyze the consequences 

of limiting factors on perception. Simple findings follow.

n  Vignetting is too low a spatial frequency to be perceived 
in general. In the absence of other structured nonunifor- 
mities, there is only a smooth continuous attenuation 
of light from brightest location toward image edges.

n   Diffusion may wash out the smallest details at higher 
spatial frequencies. Therefore, a high diffusion factor 
will affect visibility of small details.

n  Room reflectivity does not attenuate small details by 
itself but pushes luminance higher. Nonetheless, it 
contributes to the overall reduction of contrast, thus 
impacting perception.

Contrast sensitivity cannot be estimated from sequential 
contrast values but from lower intraimage contrast—
depending, of course, on the image content. Reflectivity 
and diffusion place limits on achievable perceived contrast.
A simple and general measure of nonuniformity is 

possible and could be used for regular checks. Such a 
measure must be studied and may be implemented in 
the future. Further work is necessary to assess achievable 
contrast with HDR and study the consequences of 
nonuniformities.

Conclusion
This paper has used or presented three different models. 

The first model is intended to better represent perceived 
contrast, and doing so, brings attention to limiting factors 
that need to be estimated. The second model helps in 
assessing real projection by contributing information 
describing bidimensional characteristics. The last model 
is based on a statistical hypothesis to provide a measure 
for nonuniformity. In all cases, these models are linked to 
real-world measurements.
Development of equations of the mathematical model of 

diffusion and reflectivity allows simplified measurements. 
Calculation of these factors adds an additional valuable 
element to the standard sequential and intraframe 
contrast procedures.
It has also been shown that calculation of diffusion 

and reflectivity factors is compatible with the vignetting 
nonuniformity inherent to any projection system. Using 
the above model and procedure, reflectivity is calculated 
automatically with good precision by following standard 
procedures. The validity of the diffusion factor is assured 
when the calculation of sequential contrast is done by 
averaging light over the screen.
The calculation uncertainties are very small compared 

with measurement precision. For example, Photometer 
accuracy of ±0.5 cd/m2 or better for screen luminance 
measurement is specified in SMPTE 431-1-2006.6 
This is approximately 1% of the current maximum 
luminance. It is, of course, worse when measuring low 
light levels. Approximations used in the model are an 
order of magnitude lower, and the resulting calculation 
uncertainties are even smaller. As a consequence, 
precision in the calculation of diffusion and reflectivity 
is dependent on only luminance measurement accuracy.
The vignetting, a main source of nonuniformity, does not 
invalidate the previous model. However, projection must 
be centered and the diffusion factor calculation requires 
a different procedure for sequential contrast estimation.
Finally, if one wants to have a correct evaluation of 

contrast, uniformity defects should be minimized. The 
third model helps measure those defects.
These results are presented with the hope of raising 

interest and helping further development of contrast and 
uniformity measures.
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be related to human perception of uniformity. Random 
deviations are less visible than structured luminance 
patterns. It is therefore logical to find a statistical measure, 
which may indicate a biased error distribution, that is, a 
distribution showing something else than pure random 
errors. Any localized light loss caused by stain, dust, or 
defects on the screen will make the distribution depart 
from this ideal. A patterned structured, nonuniformity 
should also have the same consequence. Those defects 
should be perceived if the magnitude is important.
These arguments are developed in the 2010 paper about 

uniformity3 where the use of the Kolmogorov Smirnov 
test with the cumulative distribution function (CDF) of 
the errors is suggested. The method presented above is 
followed to get the differences between real and estimated 
luminances. The CDF is then built and compared with a 
Gaussian distribution in the same interval.
As a demonstration of this test, Figure 13 shows the 

measured cumulative distribution of two projection 
systems on the same screen. Plotting the CDF curves 
and the reference distribution, CDF really shows how the 
distributions are behaving. The computed K-S distance 
values are, respectively, 0.45078 and 0.42588.
The two curves look similar, and the computed distances 

are very close in value and in position. This is remarkable 
because the projectors are very different. One is 2K, 
and the other, 4K; they have different peak luminances, 
different vignetting rates, and different off-centering 
values. They are side by side at a short distance, which 
implies different projection angles toward the screen. 
These facts demonstrate an interesting property of this 
nonuniformity scalar value, which is closely related to 
screen installation.
This measurement is useful. Of course, there are other 

statistical measures and many point to problems with the 
K-S distance. However, K-S is robust. It was thoroughly 
checked in the 2010 paper and verified again here. It is 
enough to follow nonuniformity evolution. Following the 
logic of Ockam’s Razor,5 there is no need to look for other 
measures or complications.

Consequences and Perception
It is interesting at this point to analyze the consequences 

of limiting factors on perception. Simple findings follow.

n  Vignetting is too low a spatial frequency to be perceived 
in general. In the absence of other structured nonunifor- 
mities, there is only a smooth continuous attenuation 
of light from brightest location toward image edges.

n   Diffusion may wash out the smallest details at higher 
spatial frequencies. Therefore, a high diffusion factor 
will affect visibility of small details.

n  Room reflectivity does not attenuate small details by 
itself but pushes luminance higher. Nonetheless, it 
contributes to the overall reduction of contrast, thus 
impacting perception.

Contrast sensitivity cannot be estimated from sequential 
contrast values but from lower intraimage contrast—
depending, of course, on the image content. Reflectivity 
and diffusion place limits on achievable perceived contrast.
A simple and general measure of nonuniformity is 

possible and could be used for regular checks. Such a 
measure must be studied and may be implemented in 
the future. Further work is necessary to assess achievable 
contrast with HDR and study the consequences of 
nonuniformities.

Conclusion
This paper has used or presented three different models. 

The first model is intended to better represent perceived 
contrast, and doing so, brings attention to limiting factors 
that need to be estimated. The second model helps in 
assessing real projection by contributing information 
describing bidimensional characteristics. The last model 
is based on a statistical hypothesis to provide a measure 
for nonuniformity. In all cases, these models are linked to 
real-world measurements.
Development of equations of the mathematical model of 

diffusion and reflectivity allows simplified measurements. 
Calculation of these factors adds an additional valuable 
element to the standard sequential and intraframe 
contrast procedures.
It has also been shown that calculation of diffusion 

and reflectivity factors is compatible with the vignetting 
nonuniformity inherent to any projection system. Using 
the above model and procedure, reflectivity is calculated 
automatically with good precision by following standard 
procedures. The validity of the diffusion factor is assured 
when the calculation of sequential contrast is done by 
averaging light over the screen.
The calculation uncertainties are very small compared 

with measurement precision. For example, Photometer 
accuracy of ±0.5 cd/m2 or better for screen luminance 
measurement is specified in SMPTE 431-1-2006.6 
This is approximately 1% of the current maximum 
luminance. It is, of course, worse when measuring low 
light levels. Approximations used in the model are an 
order of magnitude lower, and the resulting calculation 
uncertainties are even smaller. As a consequence, 
precision in the calculation of diffusion and reflectivity 
is dependent on only luminance measurement accuracy.
The vignetting, a main source of nonuniformity, does not 
invalidate the previous model. However, projection must 
be centered and the diffusion factor calculation requires 
a different procedure for sequential contrast estimation.
Finally, if one wants to have a correct evaluation of 

contrast, uniformity defects should be minimized. The 
third model helps measure those defects.
These results are presented with the hope of raising 

interest and helping further development of contrast and 
uniformity measures.
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Appendix
Previous Mathematical Model
The first model equations, including diffusion s, are as 

follows:

Where Emax and Emin are, respectively, white and black 
rectangle illumination measured on a checkerboard type 
pattern, and α is the percentage of white in the image. 
Consequently, the native projector sequential contrast 
ratio is defined with CRseq = Emax/Emin.
Taking into account the reflectivity ρ, an offset is added 

and defined by the following equation:

So the contrast perceived in the theater will be

where CRproj = E′max/E′min is the projector contrast 
value in a totally void room.

Important Derivation
It is assumed that optical diffusion is geometrically 

stable whatever the illumination intensity. The diffusion 
proportion and disposition do not change if we insert a 
perfect neutral filter in the light path, without changing 
the image. The same result may be obtained by changing 
the intensity value. This is especially true for images that 
are uniformly white or gray.
For uniform images, the first equation gives α = 1;
E′max = Emax; E′min = Emin.
From the second equation, for the same uniform images, 

reflectivity adds an offset strictly proportional to the 
light intensity. Therefore, the sequential contrast value, 
actually measured with uniform white and uniform black 
patterns, is linearly proportional to the input light value.
Uniformity of reflectivity is also a realistic hypothesis.

New Automatic Model
In the following developments, both contrasts will be 

expressed as a function of the maximum light intensity. For 
a given intensity α, and multiplying by the denominator, 
the theater contrast formula gives

Rewriting

Dividing by α gives

The same formula may be rewritten for another intensity 
b lower than a. The ratio b_a

   
is called i, giving 0 < b < a 

and i = b_a
  
; 0 < i < 1. The new formula will be

However, following proportionality of projector contrast, 

as described above
Equation 7 may be rewritten as

Dividing left and right members by i, we get

To eliminate CRproj(a), the next step is to take the 
division of (6) by (9) giving

Simplification is carried then, taking the following 
facts into account:

n   CRproj(a) values are always equal to or higher than 
1000.

n  In HDR projection CRproj(a) values are much higher.
n  Intraimage patterns are using partitions with α  close 

to 1/2 (a very low value would lower measurements 
precision).

n  Values for b are chosen neither too low nor too close 
to a, giving i close to 1/2 (a very low value would 
also lower measurements precision).

If i and α  are not too low, then the large values of 
projector’s contrast allow writing

where CRproj CRproj CR = E′ /E/E/ ′min is the projector contrast 

Dividing by α gives

and i = b_a
  
; 0 < i < 1. The new formula will be   . The new formula will be   

If i and α  are not too low, then the large values of 
projector’s contrast allow writing
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pattern, and α is the percentage of white in the image. 
Consequently, the native projector sequential contrast 
ratio is defined with CRseq = Emax/Emin.
Taking into account the reflectivity ρ, an offset is added 

and defined by the following equation:
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where CRproj = E′max/E′min is the projector contrast 
value in a totally void room.

Important Derivation
It is assumed that optical diffusion is geometrically 

stable whatever the illumination intensity. The diffusion 
proportion and disposition do not change if we insert a 
perfect neutral filter in the light path, without changing 
the image. The same result may be obtained by changing 
the intensity value. This is especially true for images that 
are uniformly white or gray.
For uniform images, the first equation gives α = 1;
E′max = Emax; E′min = Emin.
From the second equation, for the same uniform images, 

reflectivity adds an offset strictly proportional to the 
light intensity. Therefore, the sequential contrast value, 
actually measured with uniform white and uniform black 
patterns, is linearly proportional to the input light value.
Uniformity of reflectivity is also a realistic hypothesis.

New Automatic Model
In the following developments, both contrasts will be 

expressed as a function of the maximum light intensity. For 
a given intensity α, and multiplying by the denominator, 
the theater contrast formula gives

Rewriting

Dividing by α gives

The same formula may be rewritten for another intensity 
b lower than a. The ratio b_a

   
is called i, giving 0 < b < a 

and i = b_a
  
; 0 < i < 1. The new formula will be

However, following proportionality of projector contrast, 

as described above
Equation 7 may be rewritten as

Dividing left and right members by i, we get

To eliminate CRproj(a), the next step is to take the 
division of (6) by (9) giving

Simplification is carried then, taking the following 
facts into account:

n   CRproj(a) values are always equal to or higher than 
1000.

n  In HDR projection CRproj(a) values are much higher.
n  Intraimage patterns are using partitions with α  close 

to 1/2 (a very low value would lower measurements 
precision).

n  Values for b are chosen neither too low nor too close 
to a, giving i close to 1/2 (a very low value would 
also lower measurements precision).

If i and α  are not too low, then the large values of 
projector’s contrast allow writing

For a standard checkerboard pattern and a light 
value half of maximum, the simplification gives 
                                                           Subsequent 
loss of precision is simple to evaluate.
As CRproj(a) is a factor in both numerator and 

denominator, the general formula gives

Multiplying successively by denominators gives

The reflectivity value ρ  may be finally obtained

 

This last formula is valid for any intraimage contrast 
values within the approximation carried before. It is 
possible to get a simpler approximation if intraimage 
contrast values are high; this should be the case for 
HDR.
Approximation is the following:

Approximated simplified formula (HDR case)

Results With Traditional ANSI Checkerboard Pattern
Using standard ANSI checkerboard patterns, choosing 

the highest light intensity for one and half the light 

intensity for the other gives                   Contrast 

measurements are called Ah and Af (for ANSI half and 
full light intensity, respectively). Reflectivity is given by 

With AhH(Af − 1) ≈ AfH(Ah − 1) ≈ AfHAh, the 
approximated simplified formula is

This result allows the calculation of the diffusion 
factor s by using the results of standard sequential 
and intraframe contrast measurements. The standard 
intraframe measurement is already obtained and called 
Af (for ANSI full light intensity). The result of sequential
contrast measurement is noted Sf.
The main equation in the model is the following:

It is therefore simple to calculate the diffusion factor 
s as
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A VSN é uma empresa que está há 28 anos desenvolvendo soluções inovadoras para o 

mercado de Mídia e Entretenimento, com uma linha de produtos escalável, flexível e que 

abrange produções de telejornais e programas ao vivo, gerenciamento de conteúdos e 

negócios de mídia, distribuição de conteúdo em múltiplas plataformas e automação de 

Controle Mestre.

Focada no desenvolvimento constante de suas soluções, a VSN vem apresentando ao longo do 

ano novidades como MAM com capacidade de Inteligência Artificial, Plug In MOS HTML5 para 

integração do MAM VSNExplorer a qualquer solução de NRCS compatível com MOS e a nova 

versão HTML5 de seu sistema de Tráfego e Programação CreaTV. E muito mais está por vir!
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www.videosystems.com.br    |   contato@videosystems.com.br 

GERENCIAMENTO DE MÍDIA 
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DISTRIBUIÇÃO
E AUTOMAÇÃO

A família de produtos VSNEXPLORER - 
com módulos PAM, MAM, BPM e BI  - 
melhora a gerência de mídias e 
automatiza totalmente tarefas repetiti-
vas para elevar intensamente a eficiên-
cia e produtividade.

Com as soluções VSN, capazes de 
prover um sistema de automação 
completo para notícias, esportes e 
eventos ao vivo, fazer TV nunca foi tão 
fácil. Nós cobrimos qualquer processo 
num ambiente uniforme, seguro, escalá-
vel e amigável.

Ao falar de automação de Controle 
Mestre, ter o melhor é a única opção. 
VSNMULTICOM, há mais de 20 anos no 
mercado, garante que se esteja no ar 
24/7 com confiabilidade tanto em 
ambientes de canal único quanto em 
grandes centros de exibição.
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