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FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SET EXPO
A Feira recebe aproximadamente 15 mil 
visitantes durante três dias. Cerca de 150 
empresas expositoras, representando mais de 
400 marcas nacionais e internacionais, 
oferecem experiências hands on com os últimos 
produtos lançados no mercado e apresentam 
novas oportunidades em serviços e modelos de 
negócios. Para informações sobre espaços, estandes 
e patrocínios, contate o time de vendas da SET.

CONGRESSO DE TECNOLOGIA SET EXPO
A cada edição, o Congresso de Tecnologia SET 
EXPO discute o presente e o futuro do setor e 
aborda temas como tecnologia, produção, 
transmissão, distribuição, serviços e novas mídias. 
Cerca de 170 renomados palestrantes e 2.000 
inscritos, brasileiros e estrangeiros, debatem cases 
de sucesso e compartilham conhecimentos e 
soluções. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Realização

A SET convida a sua empresa para fazer parte do mais importante evento de tecnologia de mídia e 
entretenimento da América Latina: o SET EXPO 2019.  O evento reúne em um só lugar as principais 
tendências tecnológicas para criação, produção e distribuição de conteúdo audiovisual e oferece debates 
e informações sobre as perspectivas da indústria em âmbito mundial. A SET convida você para se juntar a este 
grande evento e explorar centenas de oportunidades de negócios e de networking. 
Confira os principais eventos do SET EXPO:

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

Garanta já a sua presença  no mais 
importante evento de tecnologia de mídia 

e entretenimento  da América Latina!

Congresso: 26 a 29 de agosto de 2019
Feira: 27 a 29 de agosto de 2019

Pavilhão Vermelho e Centro de Convenções 

do Expo Center Norte - São Paulo – SP

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

Realização, Administração e Faturamento

No escrever essas linhas para este editorial da Revista da SET, na véspe-
ra do Carnaval de 2019, verifico que, apesar de participar da vida da 
SET há pelo menos duas décadas, tenho a honra agora de me dirigir 

ao leitor como presidente da entidade.
Meu profundo sentimento de gratidão a todos os meus colegas da SET – 
associados e membros da diretoria – por delegarem a mim esta tarefa pelos 
próximos dois anos.
Em especial, agradeço à nossa presidente Liliana Nakonechnyj. Em seu último 
editorial para esta revista, ela assim se manifestou: “desejo ao Carlos Fini e ao 
novo Conselho aquela parcela de sorte que costuma brindar os que trabalham 
com competência e afinco”.
Só posso dizer que já começo as novas atribuições com essa parcela sorte, pois 
a recebo como legado. Foram a competência e o afinco de Liliana, dedicados à 
SET no biênio 2017-2018, que permitem agora a continuidade deste trabalho 
com uma estrutura muito mais robusta, organizada e focada nas exigentes mu-
danças do mercado de radiodifusão atual. Assim, saber que ela foi a nossa an-
tecessora é um grande alívio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade.
Também menciono o incansável trabalho da nossa diretoria executiva, repre-
sentada por Olímpio José Franco e José Munhoz que, à frente do pequeno e 
valoroso staff da SET, concretizam as nossas ideias e projetos.
No dia 16 de fevereiro, fizemos a nossa primeira reunião dos Conselhos  
Deliberativo, Fiscal e de ex-Presidentes, já na nova governança aprovada em 
estatuto. 
Aproveito assim para dar as boas-vindas aos meus colegas conselheiros (veja 
a lista completa na última página desta edição) que têm agora a tarefa de 
fazer com que a SET seja o centro das discussões e o farol, como colocou o 
nosso conselheiro Raimundo Lima, onde as soluções são antecipadas.
Em especial, minhas boas-vindas ao vice-presidente, Cláudio Younis, que conti-
nuará a colaborar com a realização do mais importante evento de tecnologia da 
indústria audiovisual da América Latina: o SET EXPO. No momento em que escre-
vo, se mostra promissor e já está com mais de 65% de todo o espaço de feira 
comercializado, acima do que foi registrado no mesmo período do ano passado.
Na reunião, também foram indicados os nomes dos coordenadores de Comitês 
de Trabalho e os novos representantes das diretorias regionais, e fico feliz em 
anunciar que todos aceitaram os desafios propostos. 
O próximo passo para esses coordenadores será mobilizar e modelar os Gru-
pos de Trabalho, que serão apresentados e discutidos na próxima reunião do 
Conselho Deliberativo, em maio.
A agenda de eventos da SET, incluindo os Seminários Regionais, já está pu-
blicada no nosso site e pode ser consultada a qualquer momento. No início 
do mês de abril, estaremos em Las Vegas para o NAB Show e realizaremos o 
nosso encontro SET e Trinta. 
Este ano, o evento terá um painel especial que contará com a participação 
do Projeto UHD Brasil e do Ultra HD Forum, entidade global. Para nós, esta 
é uma oportunidade única de produzir um debate de altíssimo nível sobre a 
próxima geração de TV. 

Também já começamos a produzir o SET Sudeste que, este ano, será reali-
zado em Belo Horizonte, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  
(PUC-MG). O seminário acontecerá em maio e aproveito para convidar todos 
os colegas mineiros para estarem presentes.
No dia 21 de fevereiro, estivemos em Brasília para o I Fórum Nacional da 
Radiodifusão, a convite do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Co-
municações (MCTIC). Foi um evento que reuniu mais de 650 participantes, 
no qual a SET teve uma participação de destaque, com vários conselheiros 
como palestrantes, tais como Roberto Franco, Raymundo Barros e Fernando 
Bittencourt. Fiz uma apresentação sobre o trabalho da SET e sobre a evolução 
da tecnologia de TV.
Foi um encontro muito produtivo, que permitiu ao novo ministro Marcos 
Pontes e ao novo secretário da Radiodifusão Elifas Gurgel conhecer os  
principais representantes do setor e também entender os desafios no mo-
mento. 
Destaco as participações da Abratel e da Abert que apontaram com bastante 
precisão a necessidade de um novo marco regulatório para as novas empresas 
de mídia digital, em especial as redes sociais. 

Novo rumo
A SET é o maior fórum brasileiro de discussão sobre tecnologias de mídia. 
Sua relevância, reconhecida internacionalmente, foi construída ao longo de 30 
anos de trabalho ininterrupto. Esse esforço ajudou a consolidar a radiodifusão 
brasileira como uma das mais importantes do mundo.
Para manter esta relevância pelos próximos anos, a SET traçou um novo rumo 
com a aprovação de seu novo estatuto no ano passado. Assim, de um lado, 
com uma estrutura mais enxuta, a nossa entidade busca responder com mais 
agilidade às demandas do atual momento disruptivo da indústria em que 
atuamos, ao mesmo tempo que abarca as novas tendências.
O setor da radiodifusão passa por profundas mudanças, no qual a convergên-
cia digital, as ferramentas de engajamento e a necessidade de novas formas 
de monetização estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de soluções 
tecnológicas de grande impacto, como automação, machine learning, inteli-
gência artificial e internet das coisas.
É na convergência de ideias, na multiplicidade e na qualidade de seus conte-
údos e na discussão ampla, integrada e indispensável que a SET exerce seu 
mais importante papel.
Assim, para cumprir esta missão, de um lado, a SET precisa continuar a ter 
uma gestão cada vez mais profissional e a manter uma boa saúde financeira 
e, de outro, aglutinar e influenciar todos os que estão à frente deste mercado.
Iniciamos nossa gestão com esses propósitos em mente.

Sejam todos bem-vindos.

Abraços,
Carlos Fini

Presidente da SET

A
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Call for Speakers para o Congresso 
SET EXPO 2019 está com inscrições abertas

SET REGIONAISSET News

A
SET, com o intuito de fomentar a divulgação de 
conhecimento científico nas áreas de broadcast, 
media e tecnologias de comunicação, informa 
que está aberta a chamada para submissão 

de propostas de palestras para as 31º Congresso de 
Tecnologia do SET EXPO 2019. O Congresso acontece em 
São Paulo, entre os dias 26 a 29 de agosto de 2019, no 
Centro de Convenções do Expo Center Norte.

Interessados em submeter palestras devem se inscrever 
no site do evento:
http://www.set.org.br/events/setexpo/submissao-palestra/
A chamada foca em temas específicos do mercado de 
produção audiovisual atual, entre eles:
• Contribuição e Infraestrutura Audiovisual
• Inovação e Tecnologias Disruptivas
• Produção de Conteúdo
• Regulatório e Normatização
• Tecnologia e Negócios
• Distribuição Audiovisual e Eletrônica de Consumo

Podem participar profissionais e acadêmicos das áreas 
de tecnologia audiovisual, engenharia, telecomunicações 
e comunicação em geral. As submissões são encaminha-
das ao Conselho Curador do Congresso para avaliação.
O objetivo da SET  é fomentar a divulgação de conheci-

mento e gerar oportunidades à comunidade que realiza 
pesquisas e estudos de caso no setor. A submissão é 
gratuita e os escolhidos serão informados por e-mail. n

Requisitos para submissão
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SET participa da NAB Show 2019 
com uma agenda cheia de atividades

E
ntidade visa promover maior interação entre os 
mercados de mídia e entretenimento audiovisual 
dos Estados Unidos e o Brasil.
“Nossa presença na NAB Show busca incentivar 

o intercâmbio de experiências e conhecimentos, oferecer 
desenvolvimento profissional e fomentar oportunidades 
de negócios”, afirma o presidente do SET, o engenheiro 
Carlos Fini.
A agenda da SET na NAB Show é o resultado de uma 

parceria de 29 anos com a National Association of Broad-
casters (NAB) e está centrada no seminário SET E TRINTA, 
um ponto de encontro para os executivos brasileiros que 
estão em Las Vegas.
“O SET E TRINTA representa uma das melhores oportu-

nidades de intercâmbio de conhecimentos entre os brasi-
leiros e os profissionais do resto do mundo, entre profis-
sionais que consomem tecnologia e os que desenvolvem 
e fornecem soluções”, avaliou Roberto Franco, Diretor de 
Rede e Assuntos Regulatórios do SBT.
O evento acontecerá entre os dias 8 e 10 de abril, das 

7h30 às 9h, na sala N116 do Las Vegas Convention Center 
(LVCC). É dividido em seis painéis (dois a cada dia), nos 
quais um moderador debate com key players do mercado, 
– entre broadcasters, produtores de conteúdo, vendors e 
tech companies –, as inovações tecnológicas sob a pers-
pectiva de quem produz e de quem consome.
Os temas escolhidos este ano estão entre os mais im-

portantes no momento: o uso de tecnologias IP na in-

fraestrutura televisiva; 
as novidades em ser-
viços via satélite e na 
produção de conteúdo; 
as novas tecnologias de 
distribuição e as plata-
formas OTT; o advanced 
advertising; e os novos 
serviços de storage, 
cloud e segurança de 
dados.
No destaque, um pai-

nel que reunirá os prin-
cipais executivos da 
indústria nacional para 
discutirem as princi-
pais novidades do NAB 
Show.

Delegação Brasileira
A SET, em parceria 

com a Embaixada dos 
Estados Unidos e com a 

NAB Show, realiza gratuitamente o registro de profissio-
nais brasileiros que pretendem visitar a Feira. Com esta 
facilidade, basta chegar ao local de credenciamento e reti-
rar o seu crachá de acesso aos pavilhões, sem filas.

Estande 
O estande do SET EXPO 2019 promoverá a maior fei-

ra de tecnologia de mídia e entretenimento da América 
Latina para profissionais que visitam o pavilhão da ex-
posição.

Sala da SET (N116)
Os participantes da delegação brasileira têm acesso e 

apoio durante o evento, incluindo uma sala com internet, 
café, água e mesas de reunião. Além desta sala, um re-
presentante do Departamento de Comércio dos Estados 
Unidos está disponível para ajudar a identificar oportuni-
dades e produtos de interesse e auxiliar na realização de 
reuniões exclusivas com expositores.

Pavilhão Brasileiro
Organizado pelo Sindicato das Indústrias de Aparelhos 

Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica 
(Sindvel), pela Eletroeletrônicos Brasil e pela APEX, o Pa-
vilhão Brasileiro reúne empresas brasileiras que para ex-
por seus produtos na NAB Show. Esta é a 12ª participação 
do Brasil com um pavilhão específico na feira. A SET apoia 
esta iniciativa em conjunto com o Fórum SBTVD. n
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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

AJA continua a liderar o caminho em vídeo IP, 
com os novos mini-conversores IPR-10G2-SDI 

e IPR-10G2-HDMI suportando os mais recentes 
padrões. SMPTE ST 2110

Estes novos Mini-Conversores oferecem 2 gaiolas 
de 10 GigE SFP + para comutação , fornecendo 

proteção de redundância para aplicações críticas 
de distribuição e monitoramento. Disponível com 

saídas 3G-SDI ou HDMI para interligar vídeo IP 
para uma ampla variedade de dispositivos em 

suas instalações. 

KONA® 5

Potente I/O de 8 slots PCIe 3.0 12G-SDI

KONA 5 junta-se à venerável família KONA com 
suporte poderoso 12G-SDI I/O e largura de banda 

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. 

Tome o vôo

Saiba mais em | www.aja.com



Cultura maker começa 
a mudar hábitos 
de consumo audiovisual

por Fernando Moura, em São Paulo

Campus Party analisa contemporaneidade e como a empatia está 
mudando o mundo. Ainda demonstra que o consumo não linear e de 
streaming cresce a cada ano com a multiplicação de telas cada vez 
mais disruptivas com um avanço considerável das plataformas OTTs, 
deixando os serviços de TV por assinatura em segundo lugar
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A
12ª edição do Campus Par-
ty 2019, que se realizou em 
São Paulo, mostrou mais 
uma vez que os jovens con-

tinuam propiciando mudanças signi-
ficativas no mundo e que a tecnolo-
gia, aliada à criatividade, criou novos 
hábitos de consumo audiovisual. 
O Campus Party, talvez a maior 

experiência tecnológica do mundo, 
reuniu jovens geeks em três áreas 
diferenciadas e com experiências 
diferentes. O Open Campus, a área 
gratuita do evento, com simuladores, 
drones, estandes de patrocinado-
res, makerSpace, Startups & Makers, 
educação do futuro, roboticampus, e 
campus Jobs para um público mais 
abrangente. A Arena, área paga do 
evento, com palestras, workshops, 
hackathons, bancadas com internet 
de alta velocidade e três acade-
mias: Gamers, Developers e Creators.  
E, claro, o camping, reservado às 
pessoas que compraram ingresso 
para dormir na feira.
O evento, segundo os seus orga-

nizadores, “é uma imersão de pes-
soas que utilizam as mais diversas 
tecnologias para mudar o mundo”, 
sendo uma jornada totalmente multi-
disciplinar, proporcionando desafios 
e atividades diariamente. 

“Neste ano, nossa proposta princi-
pal foi oferecer ao campuseiro (parti-
cipante) a oportunidade de absorver 
e colocar em prática todo o conhe-
cimento adquirido. Construímos este 
evento em parceria com o público, 
que nos ajudou a pensar em nomes e 
atrações que contemplassem os mais 
diversos gostos e interesses. Saímos 
imensamente satisfeitos por termos 
conseguido ser uma plataforma de 
compartilhamento de ideias e de 
formação e consolidação de comu-
nidades que, certamente, ajudarão a 

repensar e moldar o nosso futuro en-
quanto sociedade. Acreditamos que 
o Campus Party não termina no fe-
chamento dos portões, ao contrário, 
ele ganha o mundo”, explicou Tonico 
Novaes, diretor da MCI Brasil e res-
ponsável pelo Campus Party Brasil. 
Em termos audiovisuais e de tecno-

logia o encontro não para de surpre-
ender. No que diz respeito à indústria, 
Salustiano Fagundes, fundador da HI-
RIX Engenharia de Sistemas e da HXD, 
trouxe ao Campus uma interessante 
visão sobre o processo de transfor-
mação da indústria audiovisual com a 
proliferação do streaming e a digitali-
zação do consumo de mídia.
Fagundes, que é também embai-

xador do Campus Party Brasil e 
membro do Conselho Diretor da So-
ciedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão (SET), ministrou a palestra  
“A revolução do OTT: uma visão so-
bre as tecnologias e os negócios que 
estão transformando a experiência 
televisiva” onde analisou o que pla-
taformas como Netflix, Amazon Pri-
me, Globo Play e Looke têm em co-
mum e como elas oferecem serviços 
OTT (over-the-top).
De fato, o grande ponto para Fa-

gundes é que este serviço avança 
com uma mudança na distribuição 
baseada “na entrega de conteúdo 
audiovisual utilizando a infraestrutu-
ra de rede mantida por provedores 
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“Rock é atitude, inovação é atitude. Não dá para ser inovador sem atitude”, 
disse Salustiano Fagundes no Campus Party 2019

Para Salustiano Fagundes a Net�ix é uma experiência tecnológica única porque 
partiu em ponta e utiliza CDN locais para garantir a qualidade e chegada 
dos seus conteúdos aos seus clientes
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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 

reduzindo consideravelmente o gasto de energia.

“As premissas eram qualidade e confiabilidade com a versatilidade de novas tecnologias, sustentabilidade na 
economia e ecologia; a ARRI cumpria com todas elas.“

— Gustavo Capua, SVP Finanças, Tecnologia e Operações - Viacom 

SOFT LIGHTING | REDEFINED CUT.  SHAPE.  FOCUS.  TUNE.

Versatilidade. Qualidade. Criatividade.

www.arri.com

SkyPanel e L-Series são marcas registradas da  
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.
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de serviços de internet. As platafor-
mas OTT estão transformando radi-
calmente a forma de se criar, pro-
duzir, comercializar e assistir filmes, 
documentários e séries em todo o 
mundo. Na América Latina, apesar da 
penetração ainda limitada da banda 
larga e dos níveis elevados de pi-
rataria online, o seu crescimento e 
expansão vem tendo um papel de 
destaque nos últimos anos e fazen-

do com que empresas tradicionais de 
TV por assinatura comecem a perder 
usuários”, afirmou.
Para o palestrante, o que não pode 

deixar de ser pensando é que os 
“consumidores assistem vídeos da 
forma que querem. Nos termos e 
nos tempos deles, e estes conteúdos 
são acessados desde qualquer tela 
porque o diferencial passa pela ex-
periência cada vez mais individuali-
zada”. Neste prisma, disse Fagundes, 
é impossível pensar em plataformas 
OTT que “não contemplem todos os 
formatos de telas”, porque as plata-
formas devem entender que não é 
só celular, senão também TVs conec-

tadas. “Já estamos entre os 10 pri-
meiros países com smarTVs em casa. 
São fabricadas mais de 11 milhões 
de TVs conectadas por ano no Brasil, 
isso muda necessariamente o mode-
lo de negócio”.
Para Fagundes, avançará ain-

da mais graças aos serviços de  
AVoD (Advertising Video on Demand)  
que devem chegar em 2021 a U$S 
15,37 bilhões, superando os de 
SVoD com U$S 14,58 bi. Outro dado 
importante é o aumento de platafor-
mas no Brasil e América Latina, que 
passaram de 40 em 2013 para 257 
em 2018. Destas, 104 pertencem a 
programadoras, 69 a operadoras de 
TV a cabo, e 81 a outros serviços 
ou empresas. Nestas, disse o exe-
cutivo, passamos de ter acesso a 
7680 filmes para 610 mil, e de 1642 
episódios de séries para mais de  
1,5 milhão.

Courd Cutting
Uma das mudanças que tem afeta-

do o mercado tradicional de TV é o 
denominado Courd Cutting no qual 

Empatia: “A tecnologia provoca 
uma transformação metal”, disse , 
e “essa transformação é do consumidor. 
Mas o importante é que as tecnologias 
transformam as relações humanas 
e entre os dispositivos nas quais 
estão imersos”, a�rmou Poppy Crum, 
especialista em tecnologia 
e a interação humana com foco 
em inteligência arti�cial (AI)
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“A tecnologia 
aproxima 

a imaginação 
da realidade” 

Poppy Crum
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O Campus Party já foi realizado em 
países como Espanha Holanda, México, 
Argentina, Alemanha, Reino Unido, 
Argentina, Panamá, El Salvador, Costa 
Rica, Colômbia, Equador, Portugal, 
Singapura e África do Sul
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Replay mais fácil!
 

Copyright © 2019 Grass Valley Canada. Todos os direitos reservados. 

LiveTouch 4K: o único sistema de destaques e replay 
que realmente leva seus fluxos de trabalho de esportes 
HD para 4K! Inclui colaboração instantânea de edição/
produção em 4K sem copiar ou mover arquivos: 
•		Painel	de	controle	touchscreen	simples	e	intuitivo	para	
seleção	rápida	de	destaques,	edição	de	playlists	e	
controle	de	playout	ao	vivo

•		Desfrute	de	uma	experiência	de	colaboração	instantânea	
seja	com	um	ou	vários	servidores

•		Gráficos	integrados,	edição	de	arte	e	ferramentas	
avançadas	de	replay	que	podem	publicar	diretamente	
nas	redes	sociais

•		Alterne	livremente	entre	HD	e	UHD	4K	em	produções	 
de	resolução	mista

Junte-se à conversa

 Replay instantâneo com o LiveTouch 4K

GV_Live Touch Ad_PORT.indd   1 01/03/2019   13:50
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os consumidores trocam os seus ser-
viços de TV por assinatura, seja por 
cabo ou DTH, para tornar-se clien-
tes de serviços over-the-top (OTT) 
ou subscrição de Video On Demand 
(SVoD). De fato, a fala de Fagundes 
se confirmou na palestra já que a 
maioria dos presentes afirmou não 
ter TV paga em casa. Isto, ainda, 
porque se estima que até 2020, ou 
seja, no próximo ano, “82% do trá-
fego da rede será de vídeo”.
Segundo a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), as ope-
radoras de TV paga no Brasil perde-
ram, durante 2018, cerca de 550 mil 
clientes. “O serviço de TV por Assi-

natura totalizou 17.574.822 contra-
tos ativos em dezembro de 2018, 
o que representa uma perda de 
549.833 assinantes nos últimos 12 
meses (-3,03%)”, afirmou a Agência 
em comunicado. Vale lembrar que a 
ABTA (Associação Brasileira de TV 
por Assinatura) tinha estimado em 
2015 que o número de assinante ul-
trapassaria os 20 milhões, situação 
que nunca se cumpriu e que desde 
2016 começou a perder assinantes.
Os quatro maiores grupos de TV 

por Assinatura do Brasil (Claro/NET, 
Sky, Oi e Vivo) detinham 17.050.679 
de contratos ativos (97,01% do to-
tal) em dezembro de 2018. O grupo 

Claro/NET registrou o maior número 
de clientes, totalizando 8.600.763 de 
contratos (48,93% do mercado) e em 
segunda posição ficou a SKY, com 
5.281.535 de contratos (30,05 % do 
mercado). A Oi registrou 1.601.814 
de contratos (9,11% do mercado) e 
a Vivo, 1.566.567 (8,91% do mer-
cado). Dessas empresas, apenas a 
Oi apresentou crescimento nos úl-
timos 12 meses, registrando saldo 
de +92.365 assinaturas (+6,12 %). 
As prestadoras de pequeno porte 
(Algar, Cabo, Nossa TV e Outras) so-
maram 524.143 contratos de TV por 
assinatura, o que representa (2,98% 
do total).

18   REVISTA DA SET  |  Jan/Fev 2019

Reportagem Especial

Câmeras para captação 360 graus, sistemas 
de reconhecimento facial e impressoras 3D dominaram 
as bancadas do Expo Center Norte durante o Campus Party

Os CPUs dos computadores não só precisam ser rápidos 
e velozes, mas também ser customizados, característica 
da geração Geek

O  reconhecimento facial por vídeo utilizando inteligência arti�cial 
foi um dos temas abordados nos debates do Campus Party 2019
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Em termos de OTT, ainda que não 
haja dados oficiais, se estima que a 
Netflix tenha no Brasil mais de 10 mi-
lhões de usuários ativos dominando 
amplamente este mercado. Segundo 
pesquisa da Amdocs, provedora de 
software e serviços para empresas 
de mídia e comunicação – em par-
ceria com a Vanson Bourne, a que a 
Revista da SET teve acesso, as pla-
taformas de OTT estariam presentes 
em quase 40% das residências e a 
TV paga em apenas 26%. Ainda, o 

estudo afirma que para cada assina-
tura perdida pela TV paga, os ser-
viços de streaming somaram, pelo 
menos, três (3) novos clientes.
Estes dados foram coletados após 

entrevistar 2500 consumidores de 
produtos audiovisuais (TV, filmes e 
vídeos), entre outubro e novembro 
de 2018, no Brasil com 500 entre-
vistas, e Estados Unidos e Reino Uni-
do com 1000 cada um, e teve como 
objetivo entender como se posicio-
nam frente às formas de pagamento, 

anúncios, assinaturas de serviços e 
quais são seus desejos e hábitos.
O associado da SET explicou ainda 

que entre os novos perfis de consu-
mo audiovisual, podemos identificar 
os cord-keepers, que são os consu-
midores que permanecem fiéis a uma 
assinatura completa de TV paga, 
mesmo que assinem serviços OTT de 
vídeo. E os cord-Shawers, consumi-
dores que reduzem as despesas de 
TV paga sem fazer o cancelamento 
da mesma porque querem manter 
canais de preferência ou serviço adi-
cional.
Assim, referiu Fagundes, “o Live 

streaming está se configurando como 
o segmento de mais crescimento.” As 
novas ofertas de serviços como o Fa-
cebook Live, que registrou em 2017 
o consumo de mais de 100 milhões 
de horas de vídeo/dia, o Twitter 
(80% dos seus usuários assistem ví-
deos online), e aos pacotes de em-
presas como Toutube e Hulu. Nesse 
sentido, vale lembrar, que este ano 
a edição da Copa Libertadores de 
América 2019 que terá as transmis-
sões dos jogos das quintas-feiras, 
exclusivamente via Facebook. Esse é 
um acordo inédito no país e prevê 
a transmissão de 27 jogos exclusi-
vos até a fase de quartas-de-final da 
competição.

Mais de 900 palestrantes e uma dezena de workshops trouxeram a São Paulo 
makers, tecnólogos e especialistas de todo o mundo

Os debates e workshops sobre Internet das Coisas (IoT) foram um dos mais 
movimentados e concorridos

O consumo e a produção audiovisual 
foram incessantes nos dias que os 
campuseiros passaram nas instalações 
do Expo Center Norte em São Paulo
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Facebook Watch
A rede social anunciou no Campus 

Party que desde a terça-feira, 13 de 
fevereiro, os usuários e criadores de 
conteúdos audiovisuais que colo-
quem conteúdos na plataforma Wa-
tch serão monetizados pela empresa.
Michele Kutnikas, gerente de Par-

cerias do Facebook, explicou aos 
“creators” (produtores de conteúdo) 
que haverá monetização de vídeos 
com intervalos comerciais no Brasil.  
Para isto, a empresa criou o recurso 
Ad Breaks, que são os intervalos co-
merciais de curta duração inseridos 
nos vídeos.
A executiva disse que quando se 

cria conteúdo para o Facebook Watch 
deve-se pensar que “nos primeiros  
3 segundos – sem áudio, o creators 
precisa cativar a internauta”. Se o 
cativa com conteúdos de qualida-
de, “este pode ficar, em média, até  
20 minutos assistindo”.
Outra das recomendações foi que 

os vídeos sejam compartilhados tan-
to no Facebook como no  Instagram, 
porque crescem como plataforma 
prioritária de creators e vem lançan-
do novas ferramentas para que eles 
produzam melhores conteúdos e 
aprofundem a relação que têm com 
suas comunidades. “As duas pla-
taformas da empresa têm sinergias 
muito grandes e permitem aumentar 
a visualização”, disse Michele.

Rádio Web e Podcast
No mundo Geek (Fãs de tecnologia, 

eletrônica, games, entre outros) e 
nas novas gerações o consumo de 
áudio tem aumentado consideravel-
mente, mas as audiências de rádio 
tradicional têm caído. Isso porque 
aumentaram exponencialmente as 
ofertas de emissões de rádio via 
web e proliferaram os podcast, tan-
to independente, como das próprias 
emissoras.
No Campus, como em anos an-

teriores, a reportagem da Revista  
da SET viu o estúdio da Rádio Geek 
(http://radiogeekbr.com.br), que se-
gundo os seus criadores “é a maior 
da geração”, e como disse Thiago 
Schulze, diretor de arte e produção 
da Rádio Geek, a única diferença da 
rádio na web é a forma de distribui-
ção, “porque tentamos criar conteú-
dos com a mesma qualidade que na 
rádio tradicional. A rádio web não é 
só colocar conteúdos. Nós fazemos 
o que as emissoras tradicionais es-
tão começando a fazer, que é manter 
conteúdo no Youtube, em podcast, e 
dar ao ouvinte a opção da grade tra-
dicional. Ela não existe mais. Colocar 
um programa em um determinado 
horário e o ouvinte esperar aquele 
determinado momento para ouvir 
aquele conteúdo. As emissoras agora 
estão percebendo isso, mas nós ainda 
encontramos muitas emissoras que 

colocam no aplicativo, na web, um 
clone da sua FM, não é a solução”.
Mesmo sendo uma rádio para inter-

net, Schulze disse que não quer perder 
a essência. “Pensamos na qualidade. 
Nós vendemos áudio, então ele deve 
ser bom. Hoje em dia o equipamen-
to barateou, então qualquer pessoa 
pode virar uma produtora, mas não 
por isso podemos deixar de prestar 
atenção na qualidade do produto”.
Em termos de forma, disse o ex-alu- 

no da FAAP (Fundação Armando Alva-
res Penteado), “mantemos o formato 
tradicional com grade, horário e pro-
gramas, simplesmente porque é mais 
conveniente manter os colaborado-
res próximos. Agora é a hora de fazer 
o seu programa, depois segue o pró-
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Reportagem Especial

Produção, realização e pós-produção de Podcast em foco

Facebook anunciou no Campus 
Party que os usuários e criadores de 
conteúdos audiovisuais que coloquem 
conteúdos na plataforma Watch 
serão monetizados pela empresa

Thiago Schulze, diretor de arte e 
produção da Rádio Geek, a�rma que a 
emissão com qualidade é o que garante 
a �delidade do ouvinte
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Switcher de Produção Streaming

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

Onde comprar:  Revendas autorizadas Sony Brasil

merlindistribuidora.com.br



ximo como se fosse uma agenda de 
produção, mas efetivamente a grade 
vem da audiência On Demand. Do 
ouvinte que ouve a hora que quiser. 
Já não adianta colocar música em um 
break musical, porque se quero ouvir 
música, o faço em outra plataforma”.
Em termos de Poscast, muitíssimos 

jovens participaram de workshops 
para iniciantes e avançados. Schul-
ze disse que a diferença entre o ao 
vivo e o podcast passa pela pós-pro-
dução. “Disponibilizamos arquivos 
pré-gravados, mas pós-produzidos 
para o efeito. Os programas ao vivo 
arquivados e disponibilizados não 
são podcast, são apenas programas 
gravados. Um conteúdo produzido 
especialmente para esse formato e 
ser consumido On Demand”.

Batalha Makers Brasil 
No evento foi apresentada a nova 

série do Discovery Channel, a Batalha 
Makers Brasil, um reality show sobre 
cenário Maker (os criadores). Segun-
do os seus criadores, a série foi pro-
duzida com a intenção de mostrar 
que “uma revolução está acontecen-

do diante de nossos olhos. O avanço 
tecnológico e o mundo hiperconec-
tado permitem que qualquer pessoa 
possa se tornar um criador. No uni-
verso Maker, saber é igual a fazer. 
É preciso estar pronto para arriscar, 
errar, aprender, refazer e, principal-
mente, colaborar”. 
André Mermelstein, diretor de comu-

nicação da Discovery Brasil, disse em 
palestra que Batalha Makers Brasil vai 

apresentar ao telespectador a cultura 
do “faça você mesmo”, ou melhor, 
“façamos juntos”, uma das principais 
tendências do mundo contemporâneo. 
O novo programa (estreia-se em 

abril de 2019) será conduzido por 
Marcelo Tas, e os participantes deve-
rão se unir para enfrentar desafios, 
tomar decisões e criar algo inovador, 
correndo contra o relógio em 16 ba-
talhas. O reality show tem oito epi-
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Reportagem Especial

Na palestra “Cultura Maker, mudando 
realidade e impulsionando 
o aprendizado” �cou claro 

que a inovação 
é essencial 

para esta 
geração

Discovery Channel avançou 
detalhes de novo programa 
do canal internacional 
no Campus Party 2019 
que trabalha temática 
maker (faça você mesmo). 
No Marker Space, o canal 
promoveu criações de 
eletrônicos e prototipação 
de novas invenções, 
além de mostrar Rede 
FabLab Brasil
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O SESC ofereceu vivências e debates 
sobre tecnologia, cultura, games e 
representatividade, visando a estimular 
o encontro entre o digital e o analógico, 
com foco na experiência humana

eSports e as transmissões via streaming

Na Campus Party se realizou a primeira etapa da Liga 
Nacional Amadora de eSports. As competições terão 
etapas regionais, com a �nal nacional na próxima edição 
do evento, que se realiza em 2020. O vencedor estará 
automaticamente quali�cado para a �nal mundial que 
se realizará no Campus Party Estados Unidos.

O evento foi organizado pela eRabbits e a Rádio Geek e 
os jogos foram transmitidos por streaming ao vivo.  Edi-
ção nacional promoveu campeonatos de DOTA, Coun-
ter-Strike: Global O�ensive e Artifact.  “Se antigamente 
o sonho da garotada era ser jogador de futebol, hoje o 
jovem quer ser jogador de eSport. E por ter total relação 
com o Campus Party, decidimos realizar uma liga ama-
dora em que temos como objetivo torná-la a maior do 
país. Vamos aproveitar as edições regionais para a rea-
lização de seletivas, com a grande �nal acontecendo no 
próximo ano em São Paulo”, explicou Tonico Novaes, di-
retor geral do Campus Party Brasil. 

A reportagem conversou com o diretor e o narrador 
dos jogos. Matheus Pereira, narrador da Beyond The 
Summit Brasil, a�rmou que a grande diferença da nar-
ração é o tempo. “As competições podem durar até  

s
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sódios de uma hora em que 10 parti-
cipantes, com diferentes habilidades, 
enfrentam provas e desafios para 
mostrar aos jurados que são capazes 
de colocar a mão na massa, com a 
ajuda da tecnologia e do espírito co-
laborativo, e encontrar soluções cria-
tivas no desenvolvimento de ideias e 
projetos inovadores.

No programa, a avaliação do de-
sempenho dos candidatos fica-
rá por conta de três jurados que 
estiveram no Campus Party, que  
acompanham a execução das pro-
vas e as soluções apresentadas  
por cada um deles. São eles:  
Rita Wu, Ricardo Cavallini, e Edgar 
Andrade. 

Ante a pergunta da Revista da SET 
de como era criar um roteiro para 
um reality com criativos que nem 
sempre realizam atividades linear-
mente, Mermelstein afirmou que 
esse foi o grande desafio, “formatar 
histórias” para que sejam lineares 
sem desestimular a criatividade dos 
participantes. n

Matheus Pereira, narrador de eSports minutos antes 
do começo de mais uma maratona de transmissões 
via streaming no estúdio e switcher de produção 
montado pela eRabbits no Campus Party
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12 horas, e a narração deve ser muito precisa. O streamer
(espectador que assiste via streaming) conhece muito 
bem os jogos, então a narração deve ser perfeita para 
manter a atenção”.

Pela sua parte, Fábio Campos Vieria, da eRabbits, e di-
retor de TV dos campeonatos, disse à reportagem que 
a “interação entre os streamers é o que faz a diferença 
com as transmissões de TV tradicional. “Já �zemos trans-
missões para televisão, mas os jogos aqui não duram 
tempos determinados, são variáveis, e o mais importan-
te, os espectadores não interagem na TV. As emissoras 
precisam pensar uma forma de interação, senão não vai 
ser viável a transmissão na TV”.

Com respeito à construção da tela no streaming na 
transmissão de eSports, Vieira disse que “se inspira mui-

to na TV pro�ssionalismo, na qualidade de imagem e 
vídeo. De como fazer o corte de câmera na hora que 
aparecem os narradores. Mas acabamos muito limitados 
no enquadramento e nesse momento da transmissão. 
Quando o jogo está acontecendo a técnica e a narrativa 
são totalmente diferentes de uma partida de futebol, de 
um programa de conversa. É uma linguagem que foi de-
senvolvida pela própria comunidade gamer. Cada jogo 
desenvolveu seu próprio jeito de comunicar e crescer. O 
formato ainda está em desenvolvimento”.

Isso porque, segundo o jovem diretor de TV, o foco 
está no conteúdo, “na maneira de contar a história do 
jogo, na energia e a emoção que é colocada na transmis-
são, para um público muito antenado e que sabe tudo 
do jogo. A transmissão precisa ter muita qualidade de 
vídeo, de áudio e o que se fala tem de ser muito bem 
desenvolvido e pensado para cada jogo e não pode ser 
repetido em outro”.

Gami�cação
O termo gami�cation (gami�cação) nasceu no inicio do 

século XXI e hoje é aplicado a diferentes setores. Uma 
pesquisa publicada na Frontiers in Human Neuroscience 
mostrou os efeitos dos jogos eletrônicos no cérebro e 
um dos benefícios de destaque foi justamente o elevado 
grau de atenção que os usuários atingiam em compara-
ção a outros meios.

Uma das empresas que trouxe a novidade no Campus 
Party Brasil deste ano foi a Play2sell. O produto é um 
game para celular que capacita times de vendas das em-
presas em habilidades como técnicas de venda, nego-
ciação, atendimento ao cliente e mais. De acordo com a 
cofundadora e CMO, Lilian Natal, além da gami�cação, o 
aplicativo utiliza ainda técnicas como storytelling (uso de 
histórias para aumentar a memorização) e microapren-
dizagem (extração das informações mais importantes 
do conteúdo para economizar o tempo do usuário). 
“Nosso aplicativo promove um aprendizado divertido, 
contínuo e mensurável para as equipes das empresas. 
Além disso, os usuários podem jogar de qualquer lugar, 
a qualquer hora, não sendo necessário parar o trabalho 
em ‘horário nobre’ para se capacitar”, diz. De acordo com 
Lilian, o treinamento pelo jogo de celular pode aumen-
tar em até 20% os resultados das equipes.

A executiva a�rma que um estudo feito pelo Institute of 
Electrical and Electronics Engineers prevê que, até o ano 
de 2020, cerca de 85% das atividades cotidianas possi-
velmente terão também técnicas utilizadas em jogos. 
No Brasil, vários segmentos já estão utilizando esses ele-
mentos para aumentar o engajamento em determina-
das tarefas. E o retorno tem sido muito positivo. Dados 
da FGV mostram que a gami�cação pode aumentar em 
até 20% a produtividade dos times. n

Fábio Campos Vieria (eRabbits) a�rmou que 
“as transmissões no eSports têm estilos que se 
assemelham a transmissão da TV tradicional, outros 
ao rádio, mas a transmissão desses jogos em streaming 
são diferentes e se adequam a cada jogo” 
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precisam pensar uma forma de interação, senão não vai 
ser viável a transmissão na TV”.
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transmissão de eSports, Vieira disse que “se inspira mui-
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vídeo. De como fazer o corte de câmera na hora que 
aparecem os narradores. Mas acabamos muito limitados 
no enquadramento e nesse momento da transmissão. 
Quando o jogo está acontecendo a técnica e a narrativa 
são totalmente diferentes de uma partida de futebol, de 
um programa de conversa. É uma linguagem que foi de-
senvolvida pela própria comunidade gamer. Cada jogo 
desenvolveu seu próprio jeito de comunicar e crescer. O 
formato ainda está em desenvolvimento”.

Isso porque, segundo o jovem diretor de TV, o foco 
está no conteúdo, “na maneira de contar a história do 
jogo, na energia e a emoção que é colocada na transmis-
são, para um público muito antenado e que sabe tudo 
do jogo. A transmissão precisa ter muita qualidade de 
vídeo, de áudio e o que se fala tem de ser muito bem 
desenvolvido e pensado para cada jogo e não pode ser 
repetido em outro”.

Gami�cação
O termo gami�cation (gami�cação) nasceu no inicio do 

século XXI e hoje é aplicado a diferentes setores. Uma 
pesquisa publicada na Frontiers in Human Neuroscience 
mostrou os efeitos dos jogos eletrônicos no cérebro e 
um dos benefícios de destaque foi justamente o elevado 
grau de atenção que os usuários atingiam em compara-
ção a outros meios.

Uma das empresas que trouxe a novidade no Campus 
Party Brasil deste ano foi a Play2sell. O produto é um 
game para celular que capacita times de vendas das em-
presas em habilidades como técnicas de venda, nego-
ciação, atendimento ao cliente e mais. De acordo com a 
cofundadora e CMO, Lilian Natal, além da gami�cação, o 
aplicativo utiliza ainda técnicas como storytelling (uso de 
histórias para aumentar a memorização) e microapren-
dizagem (extração das informações mais importantes 
do conteúdo para economizar o tempo do usuário). 
“Nosso aplicativo promove um aprendizado divertido, 
contínuo e mensurável para as equipes das empresas. 
Além disso, os usuários podem jogar de qualquer lugar, 
a qualquer hora, não sendo necessário parar o trabalho 
em ‘horário nobre’ para se capacitar”, diz. De acordo com 
Lilian, o treinamento pelo jogo de celular pode aumen-
tar em até 20% os resultados das equipes.
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da FGV mostram que a gami�cação pode aumentar em 
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por Andreia Saad e Renato Terra

O
tema da proteção dos dados pessoais nunca 
esteve tão em voga. De fato, desde a entrada 
em vigor da General Data Protection Regula-
tion (GDPR) na Europa, em maio de 2018 e, 

sobretudo, a sanção da Lei Geral de Proteção de Dados 
(lei 13.709/2018 - LGPD) no Brasil, em agosto do mes-
mo ano, debates a respeito da necessidade de adoção, 
pelas empresas, de regras e procedimentos com o ob-
jetivo de garantir a privacidade dos dados pessoais a 
que têm acesso, têm estado na ordem do dia.
Sabemos que a preocupação com o respeito à pri-

vacidade de dados pessoais não é nova no Brasil, 
sendo tratada pela nossa legislação em dispositivos 
diversos, notadamente o Marco Civil da Internet (lei 
12.965/2014), o Código de Defesa do Consumidor (lei 
8.078/1990 -  CDC) e a própria Constituição Federal. No 
entanto, apenas agora, com a LGPD, temos um diplo-

ma específico tratando o assunto de maneira ordenada 
e detalhada, com obrigações bem específicas, ao invés 
de, eminentemente, conceitos genéricos. Além disso, 
independentemente da obrigação legal, o espírito do 
tempo (pós-Snowden, Cambridge Analytica, vazamento 
de dados notórios diversos, eleições americanas, den-
tre outros), por si só, já tratou de criar nas empresas 
um senso de urgência e uma demanda natural por me-
canismos de proteção dos dados pessoais a que têm 
acesso ou sobre os quais têm gestão.
Nesse contexto, a vigência da GDPR, a perspectiva 

de uma LGPD vigente já em agosto de 2020 e a preo-
cupação de evitar ser a bola da vez nas páginas dos 
jornais tratando de vazamento de dados tem feito em-
presas agirem em massa, buscando soluções para dar 
cumprimento integral às novas regras de proteção de 
dados pessoais. Tais soluções são tão diversas quanto 

LGPD/GDPR e o diálogo 
entre engenheiros 
e advogados
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Especialistas analisam as novas leis de proteção de dados 
e como elas podemos sem utilizadas no Brasil





os ajustes em modelos 
de negócio, elaboração 
de políticas de seguran-
ça mais estritas, revisão 
de políticas de privaci-
dade e termos de uso 
e a adoção de cláusulas 
contratuais para tra-
tar especificamente da 
proteção de dados pes-
soais e da forma como 
estes dados devem ser 
tratados. 
Tais medidas são im-

portantes e necessárias 
para que as empresas 
possam garantir regras 
internas alinhadas com 
as novas legislações; contudo, para que sejam efeti-
vas, é essencial que sejam viáveis, podendo ser segui-
das à risca e incorporadas integralmente ao dia-a-dia 
prático das empresas. De nada servirá às empresas ou 
à sociedade cláusulas ou termos de uso formalmente 
perfeitos, mas que se restrinjam ao papel, sem seu 
efetivo reflexo no mundo real. 
Para garantir a viabilidade prática dos programas de 

adequação às novas leis de proteção de dados, é fun-
damental um ajuste fino entre o exigido pela legislação, 
os procedimentos internos já adotados pelas empre-
sas para desenvolvimento de seus softwares e siste-
mas, seus modelos de negócio atuais e aqueles que 

as empresas pretendem 
perseguir no futuro. So-
mente com este ajuste 
é que se pode garantir 
que o movimento de 
adequação às novas 
regras será incorporado 
à cultura das empresas 
de modo eficaz, sendo 
plenamente implemen-
tado e devidamente 
mantido, através do 
monitoramento contí-
nuo e a reciclagem pe-
riódica dos envolvidos. 
É certo que este ajus-

te fino depende do 
engajamento massivo 

dos vários setores das empresas. De fato, especial-
mente no caso das legislações de proteção de dados, 
não basta que o departamento jurídico faça seu tra-
balho: porque muitas das regras envolvem aspectos 
eminentemente técnicos, envolvendo segurança da in-
formação e implementação de sistemas de solicitação 
e gerenciamento de consentimento dos usuários, por 
exemplo, mostra-se fundamental a cooperação do cor-
po jurídico com os departamentos técnicos das empre-
sas. Os advogados precisam do apoio dos engenheiros 
para redigir cláusulas e termos de uso em sintonia com 
o que é viável considerando a tecnologia existente; 
por outro lado, os engenheiros precisam de um apoio 
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jurídico constante e especializado, para que possam 
entender as novas exigências legais, bem como ade-
quar seus sistemas, procedimentos e modelos de ne-
gócio e mantê-los em compliance com o entendimento 
que os tribunais e órgãos reguladores derem às leis 
aplicáveis.
Como, por exemplo, poderia um advogado, sem o 

apoio de engenheiros ou corpo técnico, definir de for-
ma adequada se um determinado dado é anonimizado 
ou não, considerando que, pelo critério adotado pela 
LGPD, um dado anonimizado é aquele “dado relativo a 
titular que não possa ser identificado, considerando a 
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião de seu tratamento”? Por outro lado, como po-
deria um engenheiro, sem o apoio de advogados, sa-
ber se está tratando dados de menores “no seu melhor 
interesse”, “nos termos do artigo 14” e “da legislação 
pertinente”, tal como exige a LGPD? 
Já há muito que o entendimento quanto ao funciona-

mento das tecnologias e sua interface com o aparato 
legal vigente vêm se mostrando importantíssimo a qual-
quer profissional que queira se tornar apto a lidar com os 
novos modelos de negócios digitais que surgem a cada 
dia, independentemente de sua área de expertise, seja 
jurídica ou técnica. No entanto, com a importância que 
os dados pessoais assumiram na economia e na vida dos 
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para se tornar de fato essencial.

O objetivo do presente artigo é assim chamar aten-
ção para essa necessidade, cada vez maior, de coo-
peração e entendimento entre advogados e técnicos, 
como engenheiros, programadores e profissionais da 
segurança da informação, a respeito deste assunto tão 
relevante, que é a proteção de dados pessoais. n
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O
ano de 2018 terminou com um presente para 
os amantes do rádio. Claudio Junqueira, tam-
bém profissional da área, lançou a biografia de 
José Paulo de Andrade, grande nome da Rádio 

Bandeirantes (em São Paulo, 804 AM / 90,9 FM). “Esse 
Gato Ninguém Segura” (Editora Letras do Pensamento) 
conta principalmente a história do “Zé” Paulo no pro-
grama “O Pulo do Gato”, há 45 anos no ar ininterrup-
tamente (desde 2 de abril de 1973) – quase todos com 
ele na apresentação, também pela RB. Ao mesmo tem-
po, um livro como esses, que está recheado de ótimas 
histórias sobre nossa radiodifusão, se explana sobre a 
carreira de muitos outros nomes da área. Gente como 
Osmar Santos, Alexandre Kadunc, Gióia Júnior, João Jor-
ge Saad, Joelmir Beting e, especialmente, o grande par-
ceiro de José Paulo de Andrade: Salomão Ésper.

Salomão e José Paulo de Andrade fizeram das manhãs 
da Rádio Bandeirantes um espaço agradável para o ou-
vinte se entreter e informar. Estão juntos há décadas, mas 
principalmente desde 18 de abril de 1978 quando jun-
tos, ao lado de Joelmir Beting, inauguraram o matutino 
“Jornal Gente”. Os três sempre fizeram questão de afir-
mar que após o falecimento do radialista Vicente Lepo-
race, dias antes (que comandava no horário o programa  
“O Trabuco”) precisou de três para substitui-lo, devi-
do sua importância. Então o “Jornal Gente” trilhou uma 
história duradoura, com várias composições de apre-
sentadores, sendo que Joelmir Beting foi um dos apre-
sentadores que esteve lá, enquanto trabalhou no Grupo 
Bandeirantes de Comunicação e, após uma duradoura 
passagem pela Rede Globo, retornou ao grupo e ao lado 
dos colegas José Paulo de Andrade e Salomão Ésper.

A história de uma dupla inesquecível do rádio brasileiro
por Elmo Francfort
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Tivemos também Maria Lydia, Fábio Pannunzio, Rafael 
Colombo (ainda hoje no programa) e muitos outros. Só 
que a dupla, que também esteve presente na formação 
da TV Bandeirantes, sempre se manteve.
Nesta sábado, 9 de fevereiro, Salomão então se des-

pediu dos microfones do “Jornal Gente”. Disse estar se 
aposentando de uma apresentação diária e contínua 
que, para quem acumula anos de dedicação ao rádio, 
pesa (detalhe: Salomão começou na Rádio Cruzeiro do 
Sul, em 1948). É um ritmo intenso, cansativo, mas ao 
mesmo tempo que mantém uma energia presente na 
“hard news” radiofônica. Só que como todo grande ra-
dialista, apaixonado pelo que faz, Salomão não saiu to-
talmente. Estreou na segunda-feira seguinte, 11 de feve-
reiro, sua coluna no programa “Rádio Livre”, às 16h30, 
também na Bandeirantes. 
Outra paixão de Ésper é sua cidade natal, Santa Rita 

do Passa Quatro, interior de São Paulo, sempre lembra-

da por ele nos seus comentários. Também não esque-
cendo que o radialista é, fora do ar, um especialista em 
remédios. Certa vez, ao assistir o Domingo Espetacular 
(Record TV), numa matéria sobre automedicação, vi que 
Salomão foi o entrevistado sobre o tema. Mostrou a 
prateleira que tem em casa, mas preveniu que a auto-
medicação, sem acompanhamento médico, era algo de 
grande periculosidade e que ele havia estudado muito, 
durante a vida, para entender as propriedades medici-
nais da sua “farmácia” particular – “receita, só com au-
xílio médico”, advertiu. Outra marca de Salomão é sua 
dicção e jeito de falar. Lembra muito os antigos radialis-
tas, cujo “R” era “érrrre”, não a dicção hoje mais come-
dida, com um som mais anasalado desta letra. Lembro 
que uma vez, na época em que trabalhava no Museu da 
TV, Salomão me ligou dizendo que sua esposa estava 
na porta da Associação Cultural para receber um diplo-
ma que ele não pode estar presente na festividade de 
entrega. Eu respondi: “Tudo bem, Salomão, já vou aten-
de-la”. E ele: “Como sabe que sou eu?” Disse que além 
dos anos como ouvinte de seus programas, sua voz 
era única. Em outra oportunidade, durante a cerimônia 
pelos 90 Anos do Rádio no Brasil (2012), na Fundação 
Cásper Líbero, fui entregar a medalha comemorativa à 
Vida Alves, minha chefe e amiga, ex-colega de Salomão 
no rádio, a quem devo muito na minha formação. Emo-
cionado naquele momento, Ésper a meu lado e de Vida, 
me disse ao microfone: “Elmo, há lágrimas que caem 
dos olhos, mas há outras que vem do coração”. Nunca 
mais esqueci disso. É assim também, dessa química e 
carinho entre colegas de área, que vemos a ligação se 
estender entre radialistas e espectadores.
Falando de seu colega, José Paulo de Andrade, tam-

bém aparece na memoria, uma outra passagem. Numa 
outra festividade, em homenagem aos profissionais que 
dignificam o rádio e o telejornalismo, Zé Paulo – ao ver 
Maurício Loureiro Gama (apresentador do primeiro tele-
jornal do país, de 1950, “Imagens do Dia” e o primeiro 
vespertino, o “Edição Extra”, ambos na TV Tupi de São 
Paulo) na plateia: “Eu estou aqui recebendo esse prê-
mio, mas quem realmente merece são pessoas como o 
Mauricio e Murillo Antunes Alves, nossos professores”. 
Claro, eles também haviam sido premiados naquele dia, 
mas o respeito dele aos radialistas mais antigos é algo 
louvável. Não podemos seguir para o futuro sem res-
peitar tudo que foi construído e aos profissionais que 
edificaram nossa área como todos eles, incluindo essa 
dupla José Paulo de Andrade e Salomão Ésper. Por isso, 
ao se despedir do “Jornal Gente”, Ésper encerra uma 
parceria de muitas décadas no ar, mas que com certeza 
continuará nos bastidores da Bandeirantes, como tam-
bém na vida. Não teve uma vez, na ausência de um ou 
de outro, que eles mandaram “boa recuperação”, “boas 
férias”, “volte logo”. Amigos além das ondas do rádio 
e da televisão (estiveram juntos também na TV Ban-

Salomão Ésper

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o /

 RB

starts here.

every

^

your story will never be the same. 

APRIL 6–11, 2019 I LAS VEGAS
Register Today: NABShow.com

No one knows Media, Entertainment and Technology like us. 
Industry convergence is powering the stories the world consumes. This is 
where you need to be. Surrounded by new gear, impressive tech and big 
thinking. NAB Show® is the real deal. And where deals are done. 

Join our global community finding inspiration, discovering solutions, 
building audiences and growing profits. Together, we advance the art, 
science and business of storytelling.

Free* Exhibits Pass with Code MP01

*Offer expires March 24, 2019. Starting March 25, a $50 fee will be applied. 



starts here.

every

^

your story will never be the same. 

APRIL 6–11, 2019 I LAS VEGAS
Register Today: NABShow.com

No one knows Media, Entertainment and Technology like us. 
Industry convergence is powering the stories the world consumes. This is 
where you need to be. Surrounded by new gear, impressive tech and big 
thinking. NAB Show® is the real deal. And where deals are done. 

Join our global community finding inspiration, discovering solutions, 
building audiences and growing profits. Together, we advance the art, 
science and business of storytelling.

Free* Exhibits Pass with Code MP01

*Offer expires March 24, 2019. Starting March 25, a $50 fee will be applied. 



38   REVISTA DA SET  |  Jan/Fev 2019

SET REGIONAISMemória da Radiodifusão

deirantes em “Titulares da Notícia” e “Acontece”, este 
sendo uma versão do “Gente” na televisão).
A essa dupla, também, devo muito. Sempre digo que 

meu padrinho profissional é José Paulo de Andrade, 
pelo sempre incentivo que me deu, desde os primei-
ros passos, lendo pautas que enviava para o quadro a 
“Hora do Café” e onde realmente descobri realmente 
que era radiodifusão a minha praia. Incentivo pelo “Pulo 
do Gato”, mas também pelo “Gente”. Mas se ele é um 
padrinho, Salomão pode se considerar outro, sempre 
também apoiando minhas iniciativas. Assim como eu 
muitos novos profissionais de rádio e de televisão se 
iniciaram com o apoio dessa dupla. Sejam ouvintes que 
viraram profissionais, como estudantes de rádio e TV 
que também se encontraram graças ao apoio desses 
dois grandes “professores”, assim como Zé Paulo men-
cionou. 
Vai fazer muita falta no ar essa dupla, mas quem sabe 

no futuro ainda tenham surpresas e um retorno da par-
ceria, seja no “Gente”, no “Rádio Livre” ou em outros 
programas, como transmissões especiais (eleições, por 
exemplo) possa acontecer novamente. Que ouçamos 
novamente lembranças de dois jovens formados na 
faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que 
contam histórias de uma São Paulo e um país que não 
existe mais – e que pelas ondas da radiodifusão noti-
ciaram fato a fato), tempos de Rádio América e de uma 

Bandeirantes na Rua Paula Souza, antes do “Edifício 
Radiantes”, no Morumbi, sempre tão lembrada por eles, 
com carinho. A nossa radiodifusão até hoje se mantém 
com esse bom clima, graças a amizades como essa, que 
vão muito além do rádio e da televisão.
Para encerrar, na edição posterior à morte de Joelmir 

Beting, em 2012, os dois fizeram uma homenagem ao 
colega com a presença do filho, o radialista Mauro Be-
ting. Após ouvir gravações antigas de Joelmir naquele 
mesmo “Jornal Gente”, disse algo como: “É tão estra-
nho, mas é tão mágico o rádio. Meu pai parece que 
continua vivo e presente ao ouvir sua voz”. Na memória 
ou nas gravações da dupla, teremos sempre preserva-
dos aquele espírito de um rádio feito por amigos, onde 
o ouvinte faz parte dessa conversa. n

Elmo Francfort é radialista, jornalis-
ta, professor e coordenador do curso  
de Rádio, TV e Internet da Univer-
sidade Anhembi Morumbi, como  
também diretor do Memória da Mí-
dia (www.memoriadamidia.com.br).  
É Mestre e pesquisa comunicação 

desde os anos 1990. Francfort é autor de diversas obras 
sobre história da mídia e participa dos eventos da SET 
desde 1998. Escreva-me: elmo@francfort.com.br
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Estes conteúdos estão inseridos dentro das tecnologias denominadas 
imersivas e tem sido objeto de aplicações em diversas áreas 
como o jornalismo, a publicidade, turismo e no campo corporativo. 
Neste trabalho são apresentadas as características técnicas 
necessárias para uma boa gravação de vídeos 360o, um pouco
de sua história e a questão sensorial de como o cérebro interpreta 
esse tipo de imagem. Ao final são descritas algumas experimentações 
realizadas na Universidade do Vale do Paraíba, Brasil, em aulas 
de produção audiovisual com alunos de graduação
do Curso de Rádio e TV da instituição por Fernando Moreira e Felipe Soriano
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esde o início da “era da mídia social”, os con-
teúdos audiovisuais são cada vez mais consu-
midos e demandam hoje o maior trafego da 
internet. Em todas as suas formas, do Facebook 

ao Instagram, o conteúdo de vídeo é a tecnologia pre-
ferida por diversos segmentos, desde o amador até os 
departamentos especializados em marketing criativo.
O vídeo em 360° permite que um usuário assista a um 

vídeo gravado e, ao mesmo tempo, dá a esse usuário a 
liberdade de controlar o ângulo de visão em um campo 
de 360 graus. Essa interatividade simula a experiência 
de “estar lá”. O espectador pode olhar livremente ao 
redor e experimentar todos os detalhes do ambiente.
Um pouco diferente da tecnologia de realidade vir- 

tual ou VR, que também permite movimento e interação 
“independentes” com objetos no ambiente, o vídeo de 
360 graus é, ainda assim, uma maneira incrivelmente 
imersiva de criar conteúdo de vídeo, e é fácil entender 
por que a tecnologia é considerada por alguns como 
uma forma de realidade virtual (RV). Os formatos imer-
sivos certamente podem ser mais eficazes do que o 
vídeo tradicional na criação de uma resposta emotiva 
em pessoas envolvidas nessa experiência. Como o es-
pectador pode escolher interagir com a tecnologia com 
liberdade para escolher o conteúdo e a maneira como o 
visualiza, o envolvimento é bastante aprimorado. Novos 
avanços em dispositivos móveis como o Apple iPhone 8 
e o Iphone “X” facilitam ainda mais o ajuste do telefone 
para alterar a perspectiva.
Segundo um estudo apresentado no site Yume  

(www.yume.com) em março de 2018, realizado pela em-
presa norte americana RhytmOne em conjunto com as em-
presas MAGNA e @IPG, no qual foi oferecido aos consumi-
dores uma perspectiva de propagandas em vídeos 360° 
de marcas inovadoras como BMW, Royal Caribbean e a 

rede de TVs públicas norte-americana PBS, o uso dos 
vídeos 360° na propaganda aumentam o engajamento 
dos usuários, apesar de ainda não serem muito popula-
rizados, conforme o gráfico sobre usuários de realidade 
virtual abaixo, mas que demonstra o grande crescimento 
e a expectativa para o ano de 2019. (YUME, 2018) ver grá- 
fico em baixo.
A pesquisa apresenta resultados baseados no estu-

do de produções audiovisuais realizadas para as três 
marcas: BMW, Royal Caribbean e a rede de TVs publi-
cas norte-americanas PBS e demonstra que os vídeos 
em 360 graus tem o grande potencial para apresentar 
produtos e marcas de forma inovadora, aumentando a 
experiência com o assunto criando uma sinergia marca/
usuário. Apesar da pesquisa colocar as tecnologias de 
realidade virtual e vídeo em 360 graus em uma mesma 
perspectiva, afinal ambos os vídeo fazem parte das tec-
nologias denominadas como imersivas, esses últimos 
não são exatamente de realidade virtual, e no decorrer 
deste texto serão explicadas as diferentes característi-
cas de cada tipo de vídeo imersivo.
De acordo com Vinni Quast, CEO da Quast Media, uma 

agência de publicidade digital norte-americana, as ra-
zões são claras, pois de acordo com a Hootsuite, pla-
taforma de gerenciamento de mídias sociais, os vídeos 
360° usados em marketing on-line têm uma taxa de cli-
ques muito maior, bem como um aumento significativo 
no número de visualizações e compartilhamentos quan-
do comparado com vídeos em formato padrão. De fato, 
um estudo recente do Google revela que os vídeos 360° 
têm 42% mais chances de serem compartilhados do que 
os vídeos comuns. Isso resulta em maior engajamento e 
aumento na eficiência de custos. 360 aplicações de ví-
deo e VR estão aqui para ficar, e capacitar empresas de 
todos os tipos para proporcionar aos telespectadores 
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vídeos 360° na propaganda aumentam o engajamento 
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virtual abaixo, mas que demonstra o grande crescimento 
e a expectativa para o ano de 2019. (YUME, 2018) ver grá- 
fico em baixo.
A pesquisa apresenta resultados baseados no estu-
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cas norte-americanas PBS e demonstra que os vídeos 
em 360 graus tem o grande potencial para apresentar 
produtos e marcas de forma inovadora, aumentando a 
experiência com o assunto criando uma sinergia marca/
usuário. Apesar da pesquisa colocar as tecnologias de 
realidade virtual e vídeo em 360 graus em uma mesma 
perspectiva, afinal ambos os vídeo fazem parte das tec-
nologias denominadas como imersivas, esses últimos 
não são exatamente de realidade virtual, e no decorrer 
deste texto serão explicadas as diferentes característi-
cas de cada tipo de vídeo imersivo.
De acordo com Vinni Quast, CEO da Quast Media, uma 

agência de publicidade digital norte-americana, as ra-
zões são claras, pois de acordo com a Hootsuite, pla-
taforma de gerenciamento de mídias sociais, os vídeos 
360° usados em marketing on-line têm uma taxa de cli-
ques muito maior, bem como um aumento significativo 
no número de visualizações e compartilhamentos quan-
do comparado com vídeos em formato padrão. De fato, 
um estudo recente do Google revela que os vídeos 360° 
têm 42% mais chances de serem compartilhados do que 
os vídeos comuns. Isso resulta em maior engajamento e 
aumento na eficiência de custos. 360 aplicações de ví-
deo e VR estão aqui para ficar, e capacitar empresas de 
todos os tipos para proporcionar aos telespectadores 
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com uma visão de 360 graus de tudo o que eles têm 
para oferecer. (QUAST, 2018)
Para a produção de vídeos deste tipo são necessários 

equipamentos especiais, câmeras que gravam direta-
mente em vídeo as imagens em 360 graus, ou conjunto 
de câmeras ou mesmo de imagens capturadas por uma 
câmera única, que após processos de pós-produção se 
transformam em imagens de 360 graus. Mas vale a pena 
salientar que o que realmente tornou possível a disse-
minação dessa tecnologia foi a difusão via web através 
de espaços de grande alcance público, como youtube.
com e facebook.com, e a consequente facilidade para 
a reprodução. Hoje existem 3 formas de reproduzir e 
assistir a um vídeo em 360 graus:
DISPOSITIVOS MÓVEIS – esta é a plataforma mais 

utilizada e requer a instalação de um aplicativo e o 
dispositivo, principalmente os smartphones que dispõe 
de acelerômetros (os modelos mais sofisticados), fun-
cionam como uma janela para o tipo de vídeo 360 graus 
esférico. Com a utilização de acessórios simples como o 
Google Card Board, um suporte de papelão para colocar 
o smartphone que pode ser montado em casa, ou ain-
da um suporte de plástico pré-moldado, este funciona 
como a tela de um headset, sem o alto custo de um hea-
dset com tela própria. Exemplo: https://www.yume.com/ 
ad-gallery/360-degree-video
COMPUTADORES DE MESA OU PORTÁTEIS - A segun-

da forma mais popular são os computadores de mesa 
(desktops) ou portáteis, mas ao invés do movimento 
físico que é possível com o telefone, utilizasse o mou-
se ou, no caso de touch screens, os próprios dedos 
para rolar a imagem em todos os ângulos. Exemplo:  
https://www.youtube.com/watch?v=qcOTkN-yyB0
HEADSETS – cada vez mais os headsets estão sendo 

utilizados para assistir aos vídeos 360°, seja no tipo 
que utiliza o smartphone como tela, seja em modelos 
sofisticados como nos modelos Oculus Rift e HTC Vive, 

que dispões de telas próprias para vídeos 360° e reali-
dade virtual.
Quando falamos de vídeos em 360 graus existe a 

necessidade de diferenciar os conceitos relacionados 
a experiências imersivas, como aquelas que envolvem 
a participação ativa do usuário e uma participação re-
lativa do usuário, como já denominado de ambientes 
imersivos interativos e não interativos. Dessa forma, 
diferentemente das experiências de realidade virtual 
interativas, o vídeo em 360 graus significa uma experi-
ência de imersão com participação relativa, visto que o 
usuário é colocado no centro da cena sem ter um avatar 
incluído no vídeo ou que sua movimentação gere mu-
danças de perspectiva nas imagens, como aproximação 
ou afastamento dos objetos, fazendo com que o usuário 
apenas possa mudar o ângulo da observação. 
Da mesma forma esta experiência de relativa imersão 

permite ao usuário interagir de duas maneiras com o ví-
deo, via óculos de realidade virtual e a utilização de dis-
positivos que possuem acelerômetros que servem como 
telas de exibição, como muitos tipos de smartphones, 
quando o usuário ao movimentar a cabeça pode obser-
var o vídeo e seus diversos ângulos, sempre à partir de 
uma posição central ou realizar a interação em ambien-
tes não imersivos (sem a utilização de óculos para VR), 
como telas de smartphones, tablets ou mesmo compu-
tadores, quando a interação se dá através da utilização 
dos dedos, em telas sensíveis ou touchscreens, ou pelo 
mouse do computador.
Na interação ativa o usuário pode movimentar-se pela 

cena com uma visão subjetiva ou como um avatar, como 
nas experiências proporcionadas pelos videogames, 
com personagens em primeira pessoa. Esse tipo de in-
teração não se trata de vídeos 360 mas de realidade 
virtual, uma complexa produção em computação gráfi-
ca e de sensores acoplados ao corpo, segurados pela 
mão do usuário ou ainda sensores que mapeiam por 
câmeras a figura do usuário (como no sistema kinect da 
empresa Microsoft). 
Um vídeo com 360 graus pode gerar uma experiência 

imersiva sem ser um produto especificamente de reali-
dade virtual, na verdade um vídeo 360° é uma forma 
imersiva de apresentar a própria realidade, ou seja, o 
vídeo 360° trata-se de uma captação de um ambiente 
real, por uma câmera especial que possui duas lentes 
com grande angular ou por várias câmeras dispostas 
em dispositivos especiais com 2 até 16 câmeras que 
utilizam sofisticados softwares de que reúnem todas as 
imagens como se fossem uma só, são utilizados apenas 
para gravações, ou seja, que não envolvam transmis-
sões ao vivo, dessa forma é possível até utilizar uma 
única câmera e fazer várias imagens e depois fazer a 
interpolação via software. Essa é uma das técnicas mais 
antigas é a chamada de stitching de imagem ou de 
fotografia, existente até em aplicações para smartpho-
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com uma visão de 360 graus de tudo o que eles têm 
para oferecer. (QUAST, 2018)
Para a produção de vídeos deste tipo são necessários 

equipamentos especiais, câmeras que gravam direta-
mente em vídeo as imagens em 360 graus, ou conjunto 
de câmeras ou mesmo de imagens capturadas por uma 
câmera única, que após processos de pós-produção se 
transformam em imagens de 360 graus. Mas vale a pena 
salientar que o que realmente tornou possível a disse-
minação dessa tecnologia foi a difusão via web através 
de espaços de grande alcance público, como youtube.
com e facebook.com, e a consequente facilidade para 
a reprodução. Hoje existem 3 formas de reproduzir e 
assistir a um vídeo em 360 graus:
DISPOSITIVOS MÓVEIS – esta é a plataforma mais 

utilizada e requer a instalação de um aplicativo e o 
dispositivo, principalmente os smartphones que dispõe 
de acelerômetros (os modelos mais sofisticados), fun-
cionam como uma janela para o tipo de vídeo 360 graus 
esférico. Com a utilização de acessórios simples como o 
Google Card Board, um suporte de papelão para colocar 
o smartphone que pode ser montado em casa, ou ain-
da um suporte de plástico pré-moldado, este funciona 
como a tela de um headset, sem o alto custo de um hea-
dset com tela própria. Exemplo: https://www.yume.com/ 
ad-gallery/360-degree-video
COMPUTADORES DE MESA OU PORTÁTEIS - A segun-

da forma mais popular são os computadores de mesa 
(desktops) ou portáteis, mas ao invés do movimento 
físico que é possível com o telefone, utilizasse o mou-
se ou, no caso de touch screens, os próprios dedos 
para rolar a imagem em todos os ângulos. Exemplo:  
https://www.youtube.com/watch?v=qcOTkN-yyB0
HEADSETS – cada vez mais os headsets estão sendo 

utilizados para assistir aos vídeos 360°, seja no tipo 
que utiliza o smartphone como tela, seja em modelos 
sofisticados como nos modelos Oculus Rift e HTC Vive, 

que dispões de telas próprias para vídeos 360° e reali-
dade virtual.
Quando falamos de vídeos em 360 graus existe a 

necessidade de diferenciar os conceitos relacionados 
a experiências imersivas, como aquelas que envolvem 
a participação ativa do usuário e uma participação re-
lativa do usuário, como já denominado de ambientes 
imersivos interativos e não interativos. Dessa forma, 
diferentemente das experiências de realidade virtual 
interativas, o vídeo em 360 graus significa uma experi-
ência de imersão com participação relativa, visto que o 
usuário é colocado no centro da cena sem ter um avatar 
incluído no vídeo ou que sua movimentação gere mu-
danças de perspectiva nas imagens, como aproximação 
ou afastamento dos objetos, fazendo com que o usuário 
apenas possa mudar o ângulo da observação. 
Da mesma forma esta experiência de relativa imersão 

permite ao usuário interagir de duas maneiras com o ví-
deo, via óculos de realidade virtual e a utilização de dis-
positivos que possuem acelerômetros que servem como 
telas de exibição, como muitos tipos de smartphones, 
quando o usuário ao movimentar a cabeça pode obser-
var o vídeo e seus diversos ângulos, sempre à partir de 
uma posição central ou realizar a interação em ambien-
tes não imersivos (sem a utilização de óculos para VR), 
como telas de smartphones, tablets ou mesmo compu-
tadores, quando a interação se dá através da utilização 
dos dedos, em telas sensíveis ou touchscreens, ou pelo 
mouse do computador.
Na interação ativa o usuário pode movimentar-se pela 

cena com uma visão subjetiva ou como um avatar, como 
nas experiências proporcionadas pelos videogames, 
com personagens em primeira pessoa. Esse tipo de in-
teração não se trata de vídeos 360 mas de realidade 
virtual, uma complexa produção em computação gráfi-
ca e de sensores acoplados ao corpo, segurados pela 
mão do usuário ou ainda sensores que mapeiam por 
câmeras a figura do usuário (como no sistema kinect da 
empresa Microsoft). 
Um vídeo com 360 graus pode gerar uma experiência 

imersiva sem ser um produto especificamente de reali-
dade virtual, na verdade um vídeo 360° é uma forma 
imersiva de apresentar a própria realidade, ou seja, o 
vídeo 360° trata-se de uma captação de um ambiente 
real, por uma câmera especial que possui duas lentes 
com grande angular ou por várias câmeras dispostas 
em dispositivos especiais com 2 até 16 câmeras que 
utilizam sofisticados softwares de que reúnem todas as 
imagens como se fossem uma só, são utilizados apenas 
para gravações, ou seja, que não envolvam transmis-
sões ao vivo, dessa forma é possível até utilizar uma 
única câmera e fazer várias imagens e depois fazer a 
interpolação via software. Essa é uma das técnicas mais 
antigas é a chamada de stitching de imagem ou de 
fotografia, existente até em aplicações para smartpho-
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nes e consiste no processo de combinar várias imagens 
fotográficas com sobreposição de campos de visão para 
produzir uma imagem panorâmica única ou ainda uma 
imagem de alta resolução e também imagens em 360 
graus. Alguns softwares atuais utilizam algoritmos que 
utilizam técnicas com o recurso de HDR (High Dynamic 
Range) nas regiões nas quais existe a sobreposição (es-
paço limite das lentes que se sobrepõe a imagem da 
outra lente ou câmera) e que produzem imagens com 
uma transição imperceptível, através de técnicas auto-
matizadas por essa tecnologia que grava ou fotografa 
pelo menos duas imagens, com exposições de luz dife-
rentes, mais clara e mais escura, para garantir a melhor 
imagem possível.
Com relação a história do que seja a realidade virtual 

(VR ou Virtual Reality), podemos passar por uma genea-
logia que está relacionada as representações da arte, da 
ciência, da literatura, da religião, do teatro, da fotografia 
e do cinema. As primeiras técnicas para criar experiên- 
cias imersivas em filmes geralmente envolviam juntar 
manualmente várias câmeras tradicionais e, em seguida, 
projetar os vídeos das câmeras de forma independente 
em várias telas em torno do público em um espaço de 
teatro especialmente projetado. Um exemplo disso é o 
Circle-Vision 360°, da Walt Disney, que ainda hoje é uma 
atração popular na Disney World. (SHUKLA,2018)
Todas as técnicas, antigas e atuais, envolvem questões 

sensoriais em diversas formas, que nos transportam a 
outras realidades ou mundos virtuais,  porém, segundo 
uma visão mais tecnológica, a sensação multisensori-
al de que falamos hoje como realidade virtual, só foi 
possível a partir do século XX com o desenvolvimen-
to das tecnologias informáticas. Burdea (1996:25 apud  
LÓPEZ-PELISSA, 2015) diz que realidade virtual é a inte-
gração entre imersão, interação e imaginação. A imersão 
está baseada em um espaço digital no qual se cria a 
ilusão da realidade. Uma das principais características 
dessa ilusão da realidade é que deve parecer real e por 
isso imersivo, como o vídeo 360° é na verdade a grava-
ção do real isso o caracteriza de forma inequívoca como 
uma tecnologia imersiva.

Segundo Diego Levis (1997/2006 
apud LÓPEZ-PELISSA 2015) exis-
tem três fases no desenvolvimen-
to da realidade virtual: a passi-
va, a exploratória e a interativa.  
A primeira diz respeito a ambien-
tes imersivos não interativos nos 
quais podemos ver e ouvir mas 
sem a possibilidade de manipu-
lar e controlar o ambiente digital 
que pode estar em movimento. A 
exploratória permite navegar pelo 
espaço digital, como nas visitas 
digitais aos museus e por último 

a interativa que permite navegar e interagir no espaço 
digital em tempo real. 
Essas questões relacionadas as questões sensoriais 

e perceptivas são destacadas por Teresa Lópes-Pellisa, 
(LÓPES-PELISSA,2015:70) quando realiza um diagnós-
tico da realidade virtual, comparando a percepção da 
realidade virtual a patologias conhecidas como a esqui-
zofrenia e considera a realidade virtual e suas variações, 
que geram uma sensação de confusão e mesmo de uma 
bi-polaridade como uma esquizofrenia nominal. Ainda 
segundo a autora a esquizofrenia nominal é um sintoma 
comum, pois o termo realidade virtual se converteu em 
um sintagma popular, junto ao conceito de ciberespaço 
e aparece como um hiperônimo de tudo que se refere 
ao campo da informática. Outra analogia utilizada pela 
autora como patologia é a Metástase, como um foco 
cancerígeno que se espalha para outro orgão distinto de 
onde se originou, como uma metáfora da propagação, 
penetração, proliferação e invasão de simulações ou si-
mulacros no que chama de “tecido” do real.
O aumento da popularidade dos vídeos em 360 graus 

aumentou consideravelmente depois de 2015, quando o 
facebook.com lançou a possibilidade de assistir vídeos 
360°, inclusive ao vivo. O youtube.com, na mesma épo-
ca, apresentou a ferramenta de reprodução em 360° e 
em 2016 deu início a possibilidade de upload de vídeos 
com essa característica. Já neste mesmo ano empresas 
como New York Times, The Guardian, NBC News, BBC 
passaram a oferecer conteúdo regular (SHUKLA,2017).

Tipos de gravação em 360 graus
Gravação Monoscópico com uma ou duas lentes – é a 

gravação normal em duas dimensões, com a utilização 
de câmeras especiais com uma ou duas lentes 
Estereoscópico – esta gravação é realizada com duas 

câmeras ou câmeras especiais com duas lentes estéreo 
e produz além de imagens em 360° o efeito de 3 di-
mensões, com profundidade entre primeiro e segundo 
planos. Dependendo do ângulo entre as lentes é obtido 
o efeito tridimensional para dentro da imagem ou para 
fora.
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Nos dois tipos de gravação é possível utilizar câme-
ras independentes que depois via software de pós-pro-
dução pode realizar a junção digital das imagens para 
formar a imagem em 360 graus. Uma característica da 
realidade virtual é que o usuário ao assistir ao vídeo é 
como um fantasma na sala e que tem tudo a ver com 
perspectiva, então é necessário tratar a câmera como 
um personagem, não como um simples objeto, como 
não existe enquadramento, não é possível indicar ao 
espectador, ou usuário, para onde deve dirigir o olhar 
(CONNOLY, 2017-26). Esconder a câmera, quando utili-
zada a captação diretamente e câmeras 360° é outra 
preocupação. A técnica mais utilizada é com tripés, ou 
elementos de suporte, com diâmetro reduzido, as ve-
zes com bases circulares. Quanto menor os elementos 
abaixo da câmera mais difícil será identificá-los. Muitas 
vezes um simples tratamento na imagem elimina quase 
que completamente a presença de algum elemento de 
suporte.
Movimentos de câmera, se existirem, devem ser feitos 

em uma velocidade uniforme, sem aceleração ou redu-
ções bruscas, para não criar uma sensação de desequi-
líbrio. O cérebro transmite as informações que o olho 
enxerga como reais, gerando sensações de realidade 
ao que se enxerga, mesmo que outros sentidos não 
recebam a informação correspondente. Este processo 
se dá por que a visão é o sentido responsável pela 
maior quantidade de informações que o cérebro recebe 
e o mais desenvolvido, pessoas que tem  baixa visão 
acabam desenvolvendo os sentidos de audição, olfato e 
tato como forma do cérebro  compensar  a falta do estí-
mulo visual. Em várias situações percebe-se a utilização 

da câmera fixa, o que difere é a altura de forma a enfati-
zar um posicionamento do espectador como integrante 
da ação, altura baixa ou normal, ou como observador, 
câmera mais alta que o normal. A câmera acoplada ao 
corpo permite a visão objetiva do personagem num 
modelo próximo a uma imagem regular, assim como 
a subjetiva, o problema é que essa imagem subjetiva, 
principalmente quando do uso de óculos de imersão, 
podem gerar muito desconforto ou desequilíbrio.
A movimentação horizontal dos personagens é uma al-

ternativa interessante para revelar os elementos de um 
cenário ou uma situação, mas apenas como indicação 
visto que a qualquer momento o espectador pode virar 
seu ponto de vista. Não se deve fazer uso demasiado 
dos movimentos horizontais, depois de alguns movi-
mentos o espectador não persegue mais o personagem 
e assume o controle indo contra o movimento para ex-
plorar o espaço. Na maioria das vezes a ocupação da 
visão do espectador se dá apenas nos 180 graus, assim 
é indispensável a utilização de elementos que levem 
a atenção para determinada posição, o som dentro de 
uma estética espacial com utilização de estéreo para 
direcionamento lateral do volume, compressão e equali-
zação para profundidade podem também ser utilizados,  
o som 5.1 é ideal. A questão é como adequar isso aos 
aparelhos que não possuem este recurso.
Os elementos textuais ou icônicos e informativos que 

podem ser sobrepostos a imagem variam de profundi-
dade sentida pelo espectador de acordo com o tamanho 
e mesmo com a utilização de camadas, utilizando por 
exemplo o Adobe After Effects, por exemplo, pode-se dar 
a esses elementos uma maior impressão de realidade.

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

or
eir

a



 Permita a seu público desfrutar do seu conteúdo com mais
cores, mais contraste, mais resolução e maior qualidade de
visualização de TV já oferecida.

A SES é a primeira operadora a fornecer Ultra HD linear 
através dos primeiros pacotes de assinantura nos EUA 
e em todo o mundo. Nossa plataforma de programação 
atinge atualmente 100 milhões de famílias nos EUA.

Fale com nossos especialistas e saiba como se tornar parte 
da crescente comunidade de programação Ultra HD.

www.ses.com 

PROMOVENDO 
O ULTRA HD

46   REVISTA DA SET  |  Jan/Fev 2019

SET REGIONAISColuna ABTU

Nos dois tipos de gravação é possível utilizar câme-
ras independentes que depois via software de pós-pro-
dução pode realizar a junção digital das imagens para 
formar a imagem em 360 graus. Uma característica da 
realidade virtual é que o usuário ao assistir ao vídeo é 
como um fantasma na sala e que tem tudo a ver com 
perspectiva, então é necessário tratar a câmera como 
um personagem, não como um simples objeto, como 
não existe enquadramento, não é possível indicar ao 
espectador, ou usuário, para onde deve dirigir o olhar 
(CONNOLY, 2017-26). Esconder a câmera, quando utili-
zada a captação diretamente e câmeras 360° é outra 
preocupação. A técnica mais utilizada é com tripés, ou 
elementos de suporte, com diâmetro reduzido, as ve-
zes com bases circulares. Quanto menor os elementos 
abaixo da câmera mais difícil será identificá-los. Muitas 
vezes um simples tratamento na imagem elimina quase 
que completamente a presença de algum elemento de 
suporte.
Movimentos de câmera, se existirem, devem ser feitos 

em uma velocidade uniforme, sem aceleração ou redu-
ções bruscas, para não criar uma sensação de desequi-
líbrio. O cérebro transmite as informações que o olho 
enxerga como reais, gerando sensações de realidade 
ao que se enxerga, mesmo que outros sentidos não 
recebam a informação correspondente. Este processo 
se dá por que a visão é o sentido responsável pela 
maior quantidade de informações que o cérebro recebe 
e o mais desenvolvido, pessoas que tem  baixa visão 
acabam desenvolvendo os sentidos de audição, olfato e 
tato como forma do cérebro  compensar  a falta do estí-
mulo visual. Em várias situações percebe-se a utilização 

da câmera fixa, o que difere é a altura de forma a enfati-
zar um posicionamento do espectador como integrante 
da ação, altura baixa ou normal, ou como observador, 
câmera mais alta que o normal. A câmera acoplada ao 
corpo permite a visão objetiva do personagem num 
modelo próximo a uma imagem regular, assim como 
a subjetiva, o problema é que essa imagem subjetiva, 
principalmente quando do uso de óculos de imersão, 
podem gerar muito desconforto ou desequilíbrio.
A movimentação horizontal dos personagens é uma al-

ternativa interessante para revelar os elementos de um 
cenário ou uma situação, mas apenas como indicação 
visto que a qualquer momento o espectador pode virar 
seu ponto de vista. Não se deve fazer uso demasiado 
dos movimentos horizontais, depois de alguns movi-
mentos o espectador não persegue mais o personagem 
e assume o controle indo contra o movimento para ex-
plorar o espaço. Na maioria das vezes a ocupação da 
visão do espectador se dá apenas nos 180 graus, assim 
é indispensável a utilização de elementos que levem 
a atenção para determinada posição, o som dentro de 
uma estética espacial com utilização de estéreo para 
direcionamento lateral do volume, compressão e equali-
zação para profundidade podem também ser utilizados,  
o som 5.1 é ideal. A questão é como adequar isso aos 
aparelhos que não possuem este recurso.
Os elementos textuais ou icônicos e informativos que 

podem ser sobrepostos a imagem variam de profundi-
dade sentida pelo espectador de acordo com o tamanho 
e mesmo com a utilização de camadas, utilizando por 
exemplo o Adobe After Effects, por exemplo, pode-se dar 
a esses elementos uma maior impressão de realidade.

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

or
eir

a



48   REVISTA DA SET  |  Jan/Fev 2019

SET REGIONAISColuna ABTU

O som 
Quanto ao áudio pode ser estéreo ou Binaural?  

A gravação do som binaural existe desde o início da cria-
ção da sensação do som em estéreo, quando Clément 
Adêr, inventor francês e um dos pioneiros da aviação 
mundial, transmitiu a Ópera de Paris para uma expo-
sição em 1881, por meio de uma invenção chamada 
Théâtrophone. Os visitantes da Exposição de Paris ou-
viam usando dois fones de ouvido alimentados separa-
damente por diferentes microfones no teatro. Os apa-
ratos para gravar o som binaural geralmente envolvem 
alguma forma de cabeça fictícia, ou dummy heads, e 
isso pode variar de um modelo real de uma cabeça hu-
mana com microfones em seus ouvidos para algo mais 
estilizado, isso por que o som Binaural procura emular 

como realmente ouvimos. O som resultante é surpreen-
dentemente bem ouvido quando se ouve através de 
alto-falantes, e pode ser dramaticamente eficaz quando 
ouvido em fones de ouvido (fones de ouvido aberto 
funcionam melhor do que os fechados). Este tipo de 
reprodução gera um som totalmente tridimensional. No 
entanto, afirma-se que apenas 60 por cento da popu-
lação pode tirar o melhor proveito do sistema e outra 
parte obtém menos resultado e ainda outros que tem a 
percepção de que tudo que parece estar vindo de trás 
do ouvinte. (PERRY, 2003-105). Os caminhos das orelhas 
ao cérebro são separados, isto é, cada orelha converte 
o som que o alcança em impulsos elétricos, de modo 
que os sons das duas orelhas misturam no cérebro não 
como vibrações físicas mas como sinais elétricos.
“Esta diferença na percepção tonal entre as duas ore-

lhas, chamada diplacusis, geralmente não é um pro-
blema. Um tipo de batimento conhecido como batidas 
binaurais às vezes pode ser observado quando os dois 
tons são apresentados binauralmente”. (BERG.pag.11)
Outro formato é o som Surround, uma técnica para 

enriquecer a qualidade de reprodução de som de uma 
fonte de áudio com canais de áudio adicionais de al-
to-falantes que cercam o ouvinte (canais surround). 
Convencionalmente, o áudio é ouvido nos alto-falantes. 
Normalmente, existem dois deles, mas para sistemas de 
som surround como o Dolby Stereo, haverá mais. Esses 
sistemas surround usam codificadores / decodificadores 
especiais para executar efeitos de fase com som de dois 
canais ou usam vários canais. O DVD foi padronizado 
em um sistema surround de 5.1 channel. O sexto ca-

nal é de baixa largura 
de banda, adequado  
apenas para transmitir 
audio de baixa frequên-
cia (terremotos, naves)  
(PERRY, 2003-106).

A iluminação
Com a gravação em 

360 graus qualquer 
equipamento utilizado 
que não esteja aco-
plado diretamente na 
câmera aparece nas 
tomadas, assim a ilu-
minação é um elemen-
to delicado e a luz 
natural, ou do próprio 
ambiente é aconse-
lhável. Em ambientes 
fechados pode-se tro-
car as lâmpadas por 
tipos mais adequados 
e mesmo esconder 

equipamentos pequenos do tipo LED atrás de plantas, 
cadeiras, móveis etc. ou simplesmente utilizar as luzes 
que já existem em uma cena, tais como lâmpadas de 
cabeceira, luzes de teto, candeeiros de mesa etc. Outra 
forma é fazer a iluminação convencional e na pós-pro-
dução “apagar” esses elementos na imagem, essa téc-
nica é chamada de clean plating.

Contando estórias em 360 graus: experimentos 
Ao criar os roteiros para vídeos de 360 graus partimos 

da sinopse diretamente para o planejamento espacial. 
Sem planos a serem escolhidos nos resta o trabalho 
de planejar o posicionamento dos personagens dentro 
de um plano único, porém também determinado pela 
distância que o objeto ou pessoa se encontra da câ-
mera, seu posicionamento, principalmente no início do 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

www.avid.com www.cisgroup.tv

© 2018 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid, the Avid logo Avid NEXIS, MediaCentral, and Media Composer are 
either registered trademarks or trademarks of Avid Technology, Inc. in the United States and/or other countries.

SUA  PLATAFORMA
PARA  A  N U V E M

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

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

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

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

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

AVID: MUITO ALÉM DA NUVEM



48   REVISTA DA SET  |  Jan/Fev 2019

SET REGIONAISColuna ABTU

O som 
Quanto ao áudio pode ser estéreo ou Binaural?  

A gravação do som binaural existe desde o início da cria-
ção da sensação do som em estéreo, quando Clément 
Adêr, inventor francês e um dos pioneiros da aviação 
mundial, transmitiu a Ópera de Paris para uma expo-
sição em 1881, por meio de uma invenção chamada 
Théâtrophone. Os visitantes da Exposição de Paris ou-
viam usando dois fones de ouvido alimentados separa-
damente por diferentes microfones no teatro. Os apa-
ratos para gravar o som binaural geralmente envolvem 
alguma forma de cabeça fictícia, ou dummy heads, e 
isso pode variar de um modelo real de uma cabeça hu-
mana com microfones em seus ouvidos para algo mais 
estilizado, isso por que o som Binaural procura emular 

como realmente ouvimos. O som resultante é surpreen-
dentemente bem ouvido quando se ouve através de 
alto-falantes, e pode ser dramaticamente eficaz quando 
ouvido em fones de ouvido (fones de ouvido aberto 
funcionam melhor do que os fechados). Este tipo de 
reprodução gera um som totalmente tridimensional. No 
entanto, afirma-se que apenas 60 por cento da popu-
lação pode tirar o melhor proveito do sistema e outra 
parte obtém menos resultado e ainda outros que tem a 
percepção de que tudo que parece estar vindo de trás 
do ouvinte. (PERRY, 2003-105). Os caminhos das orelhas 
ao cérebro são separados, isto é, cada orelha converte 
o som que o alcança em impulsos elétricos, de modo 
que os sons das duas orelhas misturam no cérebro não 
como vibrações físicas mas como sinais elétricos.
“Esta diferença na percepção tonal entre as duas ore-

lhas, chamada diplacusis, geralmente não é um pro-
blema. Um tipo de batimento conhecido como batidas 
binaurais às vezes pode ser observado quando os dois 
tons são apresentados binauralmente”. (BERG.pag.11)
Outro formato é o som Surround, uma técnica para 

enriquecer a qualidade de reprodução de som de uma 
fonte de áudio com canais de áudio adicionais de al-
to-falantes que cercam o ouvinte (canais surround). 
Convencionalmente, o áudio é ouvido nos alto-falantes. 
Normalmente, existem dois deles, mas para sistemas de 
som surround como o Dolby Stereo, haverá mais. Esses 
sistemas surround usam codificadores / decodificadores 
especiais para executar efeitos de fase com som de dois 
canais ou usam vários canais. O DVD foi padronizado 
em um sistema surround de 5.1 channel. O sexto ca-

nal é de baixa largura 
de banda, adequado  
apenas para transmitir 
audio de baixa frequên-
cia (terremotos, naves)  
(PERRY, 2003-106).

A iluminação
Com a gravação em 

360 graus qualquer 
equipamento utilizado 
que não esteja aco-
plado diretamente na 
câmera aparece nas 
tomadas, assim a ilu-
minação é um elemen-
to delicado e a luz 
natural, ou do próprio 
ambiente é aconse-
lhável. Em ambientes 
fechados pode-se tro-
car as lâmpadas por 
tipos mais adequados 
e mesmo esconder 

equipamentos pequenos do tipo LED atrás de plantas, 
cadeiras, móveis etc. ou simplesmente utilizar as luzes 
que já existem em uma cena, tais como lâmpadas de 
cabeceira, luzes de teto, candeeiros de mesa etc. Outra 
forma é fazer a iluminação convencional e na pós-pro-
dução “apagar” esses elementos na imagem, essa téc-
nica é chamada de clean plating.

Contando estórias em 360 graus: experimentos 
Ao criar os roteiros para vídeos de 360 graus partimos 

da sinopse diretamente para o planejamento espacial. 
Sem planos a serem escolhidos nos resta o trabalho 
de planejar o posicionamento dos personagens dentro 
de um plano único, porém também determinado pela 
distância que o objeto ou pessoa se encontra da câ-
mera, seu posicionamento, principalmente no início do 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

www.avid.com www.cisgroup.tv

© 2018 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid, the Avid logo Avid NEXIS, MediaCentral, and Media Composer are 
either registered trademarks or trademarks of Avid Technology, Inc. in the United States and/or other countries.

SUA  PLATAFORMA
PARA  A  N U V E M

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

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

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

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

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

AVID: MUITO ALÉM DA NUVEM



50   REVISTA DA SET  |  Jan/Fev 2019

SET REGIONAISColuna ABTU

vídeo bem como os movimentos, da câmera e internos 
à imagem. Alguns softwares permitem a inserção de ele-
mentos em camadas que permitem agregar informações 
textuais e ou icônicas que servem como elementos di-
recionais da atenção, de forma a indicar ao espectador 
qual deve ser a direção da atenção. 
Em uma observação simples realizada durante eventos 

nos quais foram utilizados vídeos 360° demonstrativos 
realizados com alunos de graduação foi possível obser-
var que crianças com idade inferior a 10 anos que uti-
lizaram os óculos de realidade virtual tentam participar 
da ação dos vídeos e se movimentam na expectativa de 
ver uma mudança da perspectiva, já os adolescentes e 
adultos simplesmente realizavam os movimentos de ca-
beça entendendo de forma natural que estavam no cen-
tro do vídeo. Como a percepção visual tem dominação 
sobre outros sentidos, ainda mais quando utilizamos o 
áudio em conjunto, a impressão de realidade ao o que 
se assiste ganha junto ao cérebro uma verdade domi-
nante sobre os outros sentidos, gerando aumento de 
pressão arterial e problemas de desequilíbrio ou outros 
tipos de reação somente percebidas em situações reais.
Daí a grande preocupação quando da criação dos ví-

deos de acordo com as possíveis reações percebidas e 
suas implicações junto ao bem estar do usuário. Além 
disso, como em qualquer produção audiovisual, é im-
portante perceber que o vídeo só vai atingir seu objeti-

vo se forem atendidas as necessidades em garantir uma 
experiência agradável a quem assiste.
Nas experiências realizadas em sala de aula, com alu-

nos de graduação do Curso de Rádio e TV da Universi-
dade do Vale do Paraíba - Univap, utilizamos algumas 
técnicas para o aprendizado de gravação em 360 graus:
1)  Utilização de câmera normal (ou objetiva) a movimen-

tação de personagens para orientar a direção na qual 
o usuário deve olhar

2)  utilização de visão subjetiva com câmera acoplada ao 
corpo e objetiva para garantir dois ângulos diferentes 
de observação sem a necessidade de utilização de 
múltiplas câmeras

3)   utilização ao menos de áudio  estéreo (ou de forma 
mais sofisticada com o áudio binaural), como forma 
de direcionar o olhar do usuário para determinada 
direção.

Foram realizados quatro (4) vídeos, com objetivos di-
ferentes, para demonstrar essas técnicas, esses vídeos 
podem visualizados nos links colocados no final do ar-
tigo. 
Outro experimento no uso prático da gravação de ima-

gens em 360 graus, foi a produção de um programa 
piloto voltado ao público infantil. A célula base foi a 
adaptação de um roteiro convencional para dentro da 
imersão no ambiente de imagens em 360 graus. Na pro-
posta, foi feito o uso de fantoches, amplamente utili-

zado em programas de tele-
visão.
Para a adaptação, foi cons-

truído um cenário em 360 
graus a partir de uma mesa 
redonda, com 1 metro de 
diâmetro. O roteiro original 
se passa dentro de um cir-
co, ambiente promissor de-
vido à natureza do formato 
de um circo real. A bancada 
tradicional do teatro de fan-
toches, que serve de coxia 
para esconder os artistas, é, 
nos programas convencio-
nais de TV, reta, longitudinal 
e diretamente posicionada à 
frente da câmera; na maior 
parte dos programas, sequer 
é visível, ficando fora do en-
quadramento, muitas vezes, 
em plano geral e gravado 
com um único equipamento. 
No processo experimental 
do dispositivo 360°, a mesa 
adaptada recebeu um furo 
redondo bem no centro, lo-
cal destinado ao equipamen-
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Otimize seus projetos

O HDR está abrindo novas possibilidades de difusão de broadcast, produção, pós rodução e ProAV com suporte para maior 
alcance dinâmico e cores realistas.Permaneca na vanguarda com nossas soluções de fluxo de trabalho HDR mais inovadoras, 
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to. Isso minimiza a necessidade de “clean planting”; o 
restante da superfície da mesa foi adornado com fita 
adesiva colorida. Desta forma, a mesa se transformou 
em uma coxia redonda para abrigar os artistas na par-
te de baixo, ao mesmo tempo em que se transforma 
em picadeiro de circo na superfície de cima. Camuflar a 
mesa como picadeiro e torná-la parte da imersão 360° 
resolveu o problema da parte inferior da imagem.
 A câmera fica fixa em um pedestal durante todo o 

experimento. Isso evita o problema de desorientação 
espacial da câmera em movimento, sensação já consta-
tada em outros experimentos. Para completar o cenário 
esférico, foi costurada uma tenda com 1 metro e 60 cm, 
criando um espaço de aproximadamente 60 cm entre a 
mesa e a tenda, para acomodar os artistas. Uma das ex-
tremidades da tenda ficou sem costura para agir como 
porta de entrada do circo, local este que serviu de pas-
sagem para uma personagem humana, que contracenou 
com outras três personagens confeccionadas em pano 
de feltro e espuma sintética. A altura da câmera em re-
lação à mesa e os personagens esconde o espaço entre 
a tenda. É importante lembrar que a altura da câmera 
também levou em consideração o tamanho da persona-
gem humana, que contracenou de pé, em relação à altu-
ra dos olhos dos fantoches. Para compensar a diferença 
de altura entre os elementos em cena, foi colocado um 
calço para elevar a mesa a uma altura de 80 cm. 
A distância da câmera também foi relevante, pois a 

lente grande angular provoca uma distorção ótica que 
faz com que os bonecos pareçam muito maiores do que 
são na realidade. Dentro da tenda, um cabo de AC com 
pequenas lâmpadas de natal e estrelas feitas de papel 
alumínio decoravam o teto. Do lado de fora, um set 

light de 1000 w transformou o tecido em um gigantesco 
difusor. Quando o cenário ficou pronto, foram realizados 
quatro ensaios. A captação de imagens foi feita usan-
do uma câmera 360° de duas lentes. Foi previsto onde 
ficaria a zona morta da câmera, o espaço em que fica 
a emenda visível da imagem 360°. Por dispositivo de 
telefone celular, foi possível configurar o brilho, contras-
te, abertura da íris e o sistema de gravação. Devido às 
limitações do equipamento, foi utilizado o formato Full 
HD, 1920 X 1080.
A captação de áudio foi feita a partir de um disposi-

tivo de gravação em MP3, que conectava os artistas 
individualmente através de microfones de lapela. O som 
foi sincronizado na pós-produção. Após a conclusão 
das gravações, o produto final foi assistido por quinze 
participantes do experimento, que relataram suas expe- 
riências.

Resultado dos experimentos do programa infantil
Na primeira gravação, ficou claro que os persona-

gens não poderiam ficar dispostos ao longo dos 360°.  
O diálogo entre eles fazia com que o expectador ficas-
se constantemente em movimento giratório, o que pro-
vocou profundo desconforto em todos os participantes 
da experiência.
Na segunda gravação os artistas foram posicionados 

em um ângulo inferior a 180º e foi alterada parte dos 
diálogos para evitar que o expectador tivesse de se 
mexer muito. Na exibição com os óculos VR, a tenda 
de 1,60 cms pareceu muito maior do que realmente 
era e a atuação da personagem humana ao caminhar 
um pouco ao redor da mesa deu um certo dinamismo 
ao filme.
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Pedra Branca - Palhoça

SC | Brasil | 88137-300

Gestão de Ativos Digitais
com Inteligência Artificial

www.assetify.com.br

ÁUDIO
Através da Inteligência Artificial o Assetify 
transcreve voz em texto, para que você encontre 
com facilidade o conteúdo que precisa, um 
programa de rádio, entrevistas, reportagens, 
gravações de chamadas ou qualquer outro meio de 
comunicação.

VÍDEO
Extraia metadados de vídeos através da Inteligência 
Artificial. Pesquise por lugares, expressões, 
símbolos, cenas, objetos, etc. O Assetify te ajuda 
neste desafio por trabalhar com timestamp, que 
mostra o resultado no momento exato que ocorre. 
Tanto para elementos do vídeo como para o que foi 
falado.

IMAGEM
Fotografias, infográficos, banco de imagens, 
logotipos, expressões faciais, textos em imagens e 
PDF, com o Assetify são facilmente encontrados. 
Através da Inteligência Artificial, você consegue 
localizar arquivos que possuem elementos e 
palavras. Além disso, é exibido no documento uma 
tag que destaca o que você está buscando.

company/assetifyassetifyDAM assetifyoficial
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Atualmente está em desenvolvimento, com previsão 
de término para junho de 2018, o Projeto 241 (two for 
one) que envolve o uso de duas câmeras, uma conven-
cional em alta definição (full HD) e uma de gravação em 
360 graus (com resolução de 5.7K) acoplada na parte 
superior da câmera. O objetivo é verificar se é possível 
realizar com uma só equipe os dois tipos de gravações 
e qual será a percepção do público quanto às imagens 
em 360 graus em comparação com as imagens normais 
de gravação em relação ao nível de informação perce-
bido e assimilado. O formato de vídeo gravado é jor-
nalístico e estão planejadas a gravação de 5 matérias 
diferentes, em ambientes internos e externos.

Conclusão
O desenvolvimento técnico e narrativo das produções 

audiovisuais em 360° estão em um processo de ama-
durecimento, novos equipamentos que permitem ex-
periências individuais e coletivas são lançados a cada 
dia, como projetores, telas em formatos esféricos, câ-
meras amadoras e profissionais, além de softwares, ou 
a integração de ferramentas de edição em softwares já 
conhecidos. Porém depois da realização desses expe-
rimentos ficou claro que nem todo tipo de narrativa é 
adequada ao vídeo em 360 graus. As técnicas de re-
velar o ambiente para o espectador, esconder na cena 
personagens através de imagens subjetivas, algumas 
das características existentes em narrativas ficcionais, 
aliado as dificuldades na realização de som com carac-
terísticas binaurais e a necessidade de esconder equi-
pamentos de iluminação e membros da equipe técnica, 
demonstraram que esses vídeos tem uma utilização 
bastante específica, que é o de colocar o espectador 
no centro das ações, próximo das experiências realiza-
das na década de 50 e 60 com o cinema verdade ou 
cinema direto, que tinham por característica colocar o 
espectador em posições denominadas como: a mos-
ca na parede e mosca no prato, pelo fato de serem 
produções com características observacionais e parti-
cipativas. As várias produções em formato jornalísti-
co realizadas regularmente e postadas nos canais do  
youtube.com pelo New York Times, CNN e BBC nos 
ajudam a observar assuntos nos quais os vídeos re-
almente colaboram com essa sensação e outros que 
os vídeos convencionais seriam mais adequados.  
Já no mercado corporativo, publicitário e principalmen-
te de turismo, as possibilidades de inserção do usuá-
rio em experiências imersivas com marcas e produtos, 
por outro lado, denotam que a aplicação dessa tecno-
logia tem amplo futuro nesses campos, aumentando 
o engajamento com marcas e facilitando experiências 
individuais que são muito mais onerosas, como dirigir 
um automóvel de determinada marca, ou visitar um 
museu em determinado país ou ainda conhecer uma 
praia deserta. n

Links
Banda Rolê errado: 
https://www.youtube.com/watch?v=okDhEpQuzXg&t=23s
Guerra da alienação: 
https://www.youtube.com/watch?v=_LBa6lMpbEo
Conheça a TV Univap:
https://www.youtube.com/watch?v=jK7-XtUgkZQ&t=46s
Perturbação: 
https://www.youtube.com/watch?v=jK7-XtUgkZQ&t=46s
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Looking Deep into the Future: 
Infrastructure Prospects 
for the Media Enterprise in 2036

Abstract
What will the media enterprise infrastructure look like 

in 2036? Current trends of IT/IP/cloud provide some 
guidance for the structure of future systems. This paper 
takes a deep look at the evolution of the system’s 
components and architecture and examines some 
possible scenarios for infrastructure choices. Considered 
will be extrapolated trends for transport, networking, 
storage, compute, and cloud futures, and 
a discussion of exponential technology 
growth and its impact on media creation, 
production, and distribution.

Keywords 
Artificial intelligence, exponential 

growth, infrastructure, infrastructure-as- 
a-service (IaaS), Moore’s law, public/pri- 
vate cloud, software-as-a-service (SaaS), 
softwaredefined media infrastructure 
(SDMI)

Introduction

With 100 years of SMPTE’s techno- 
logy and standards developments 
behind us, it is fitting to look 

ahead and ask, “What could the future 
look like for video technology and facility infrastructure?” 
On 1 July 1941, the first commercial TV stations WNBT 
and WCBW made use of the new NTSC video and over-
the-air standards to start broadcasting in New York City. 
The video signal was analog, 525 line, interlace, black and 
white, and at exactly 60 (not 59.94…) fields/sec. In 2016, 
we have all digital UHD/4/8K progressive images with 
high dynamic range, wide color gamut, and high frame 
rate choices. The image quality is several magnitudes 
improved from the early days. Consider also the primitive 
systems for analog video production in 1941 compared 
to the alldigital IT-based systems of today. 
Over this 75-year period, many notable improvements 

would have been impossible to predict. So, is it a fool’s 
errand to predict what video technology and infrastructure 
design may look like in 2036, 20 years hence? Observe 
what the famous quantum physicist Niels Bohr (1885 to 

1962) said; “Prediction is very difficult, especially if it’s 
about the future.” He was likely referring to a Danish 
proverb from the 1948 time period.
Interestingly, Bohr also said: “Technology has advanced 

more in the last thirty years than in the previous two 
thousand. The exponential increase in advancement will 
only continue.”
If this was stated in about 1960 or earlier, then his 

perspective starts from 1930 or sooner. 
Despite how difficult it is to accurately 
forecast even 10 sec in advance for some 
events, predicting the future state of 
some technology stands a chance if we 
can extend the relevant historical trends. 
Although Bohr’s first quote is slightly 
pessimistic, his second quote is optimistic 
and applies to extending exponential 
trends to obtain realistic forecasts. Of 
course, there are many reasons why 
relying on brute force extrapolation often 
fails. The bottom line, there is merit in the 
approach if applied sensibly. 
So, the approach in this paper is to 

identify several current technology 
trends and extend them 20 years into 
the future. Due caution is applied with 

acknowledgment of expected plateaus for some trends. 
Why 20 years? It is a reachable goal given the current 
momentums and advances in areas that impact video 
technology and infrastructure.

The Granddaddy of Exponential Laws
in Electronics
The most famous exponential curve in electronics 

is Moore’s law. This states “The number of transistors 
on an integrated circuit (IC) would double every year 
[starting from 1959].” It was postulated (not called 
Moore’s law at the time) by Gordon Moore of Intel in a 
paper in the Electronics Magazine in 1965 (Fig. 1). There 
is no consensus on who invented the IC. Certainly Jack 
Kilby (Texas Instruments), Robert Noyce (Intel), and Kurt 
Lehovec (Sprague Electric) all played vital roles, and Kilby 
received the Nobel Prize in Physics (2000) for his work.
The first data point on the graph in Fig. 1 was likely for 

Kilby’s IC, a one transistor, multiple resistor, phase-shift 
sinusoidal oscillator. Six years later, in 1965, there were 
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26 (64) transistors on an IC. Moore’s great idea was to 
extend the data trend with the dotted line heading to 
216 in 1975; a growth that was a doubling of transistor 
density every year. This author has extended the original 
graph to 2016, indicating 235 (about 34 billion) transistors 
per IC. The original growth rate has slowed down to 
what is now about a doubling every 2.5 years, hence 
the different slope of the line heading toward 2016. The 
Altera/Intel Stratix 10 FPGA has approximately 30 billion 
transistors1 so it is in the ballpark of 235.
The fact that Moore’s law has remained true, albeit with 

some slope modification, for about 57 years is amazing 
and provides confidence in extending its predictions year 
after year. There are many thoughtful researchers who 
continue to predict the end of Moore’s law, but so far it 
has not been deterred. There is a joke about the projected 
failure of the law; the number of people predicting the 
end of Moore’s law doubles every two years.
Of course, someday it will end. In the insightful paper 

“Universal Limits on Computation,”2 the authors put a 
limit on the total number of bits that can be processed 
in a theoretical computer as 1.35 × 10120. This fantastic 
number in turn requires an end to Moore’s law sometime 
around the year 2600. This is an unreachable upper limit 
and reality is a date considerably closer, possibly near 
2022.3 This topic is explored in more detail later in the 
paper. Next, an appreciation of the power of exponential 
growth.

The Power of the Exponential
It is easy for humans to appreciate linear growth, but 

exponential thinking challenges our logic (see Fig. 2). 
If a person has a step distance of 2.5 ft. then after  

30 steps, he has progressed 75 ft. This is easy to grasp 
(line “A”). On the other hand, if a person with “very long 
legs” makes each step double the previous, then after 
30 steps, he has walked about 1 million miles (line “B”).
What an incredible difference with the same number 

of steps. This is the power of exponential growth and 
explains Moore’s law going from 1 to ~235 transistors per-
IC in just 57 years.
Note also line “C.” This shows a curve starting as 

exponential but slowing down and coming to an end or 
a plateau. There are many examples of (sometimes fast) 
rising technologies sidelined due to competing choices.
The instances are:

n Postal/telegraph/phone
n CRT/LCD
n Analog/digital (SDI)
n Slide rule/computer
n DVD/Netflix
n Videotape/servers
n Vinyl/tape/CD/online
n Custom AV/IP-COTS
n Point-to-point/Internet
n Facility data center/cloud
A classic example is the rise and fall of the audio CD. 

From about 1985 to 2000, the units shipped grew to 
about 32X, a doubling of every three years on average.4 

After 2000, the CD purchase rate slowed down and was 
nearly dead in 2016, being replaced by online music 
choices. The CD example is common as technologies 
follow the “slow-exponential-slow” path as in “C.” This is 
often called the S-curve life cycle.5 Typically, one S-curve 
replaces the previous one as has occurred for the vinyl/
tape/CD/online timeline. It is important to understand the 
concept of the S-curve when making forecasts.
By way of illustration, Fig. 3 shows a simplified 

evolution of the video image quality over time. The 
S-curves are shown “in series,” but in reality, two 
or more will overlap as one method loses favor and 
another slowly replaces it. From the “black-and-white” 
erai (1941) to the HDR+ era (2015 and beyond), image 
quality has improved many orders of magnitude 
following an exponential path of S-curves. The Y-axis 
is labeled Progress and, for the general case, it can 

Figure 2. Linear compared to exponential growth.Figure 1. Moore’s law from 1959 to 2016.
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evolution of the video image quality over time. The 
S-curves are shown “in series,” but in reality, two 
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Figure 2. Linear compared to exponential growth.Figure 1. Moore’s law from 1959 to 2016.

represent some assigned “metric of improvement” 
(e.g., image resolution, bit depth, and colorimetry).
With this background, let us apply these ideas 

to forecasting the state of video technology and 
infrastructure in 2036. The following sections of this 
paper will consider what future growth looks like 
for compute, storage, networking, and related video 
infrastructure.

The Evolution of Infrastructure Elements
The three key elements that comprise media systems 

infrastructure are storage, compute, and networking 
(S-C-N). Each will be extended with analysis on the 
basis for the prediction. The results developed here are 
applicable to any size media system.

Storage Capacity
In this case, the approach is to study the existing 

trends for storage and then extrapolate to about 2036. 
Over the period 1956 to 2014, the average cumulative 
annual growth rate (CAGR) for the hard disk drive 
areal bit density was 41% and nearly identical to the 
Moore’s law rate for semiconductor devices over the 
same period.6 
For this analysis, a “conservative” future CAGR of 26% 

(about 2X every three years) is used to predict the disk 
capacity in 2036. Figure 4 shows this growth starting 
from 4 Tbytes, a common capacity in 2016. In 2037, 
the estimated hard-disk capacity is about 512 Tbytes. 
Of course, this may seem unlikely, but only if you bet 

against exponential growth. On the other hand, it can 
be argued that a constant 26% CAGR will not last for 
20 years. Nonetheless, new storage methods are being 
invented now that could possibly fill the gap if one 
occurs. Remember the S-curve.
As the physical universe goes, so goes the digital 

universe; it is expanding rapidly. By 2020, it will 
contain nearly as many digital bits as there are stars in 
the universe. It is doubling in size every two years, and 
by 2020 the digital universe of data we generate will 
reach 44 Zbytes, or 44 trillion Gbytes.7 Some of this 
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Figure 3. The exponential and the S-curves of evolution for video.

Figure 4. Predicting hard-disk storage capacity 
(CAGR = 26%).

iNot discussed here is the “mechanical age” of television beginning in earnest in 1924-6 with J. L. Baird and C. F. Jenkins public demonstrations of capture, transmission, 
and display of moving images.
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is temporary data and will be erased after its lifecycle 
ends. With the death of videotape, most professional 
video is now stored on hard disk or LTO (or similar) tape 
for archive. So even with the projected large growth of 
storage capacity, it seems there will be ample data to 
fill the devices.

Compute Performance
Next, the future state of compute power, measured by 

the number of transistors per IC, is evaluated. There 
are other metrics, but this one will be used given its 
time honored status. Naturally, following Moore’s law is 
a good guide. The current growth rate is closer to 2X 
every 2.5 years, according to Intel CEO Brian Krzanich.8 
This is considerably less than the 2X every year that the 
law started with in 1965. For our analysis, we will use 
2X every three years as with the storage case. This also 
applies to the graphics processing unit, which is very 
useful for video processing.
Modern CPUs have multiple compute cores per IC, 

and transistor count is divided among the cores. For 
our purposes, the Intel 24-core Xeon Broadwell-E5  
(22 active to increase yield) will be the starting 
benchmark with about 7.2 billion transistors. Applying a 
CAGR of 26%, Fig. 5 predicts the number of cores per IC 
in 2037. The Y-axis unit is “CoreX” and is the multiplier 
for the base benchmark.
So with a CoreX value of 128 in 2037, this implies that 

the future CPU will have 3072 cores (maybe 10% or 
more inactive due to chip yield) with about 922 billion 
transistors. As pointed out earlier and in Ref. 3, it is 
unlikely that Moore’s law will continue unabated until 
2036, even at the slower 2X per three years. However, 
the same reference also describes research to replace 
the traditional CMOS transistor and keep the law alive.
Moore’s law may indeed slow down considerably or 

even abruptly stop within the next six to seven years. 
Or, it may not. Humanity has an insatiable appetite for 

compute power, and researchers are doing their best to 
ensure that performance increases year after year.
Even if the transistor as we know it comes to a dead 

end, no doubt something will replace it as a “binary 
switch,” the foundation of computing. For this paper, 
it is assumed, somehow, that the law continues even if 
recrafted as Version 2.0.

Software Powers Media Work�ows
What about the software that executes on 3072 cores? 

It is beyond the scope of this paper to investigate the 
state of software in 20 years. However, there is little 
doubt that methods will exist to leverage this enormous 
compute power.
With the advent of Siri, Cortana, Alexa, Google Now, and 

others, “digital assistants” using softwarebased artificial 
intelligence (AI, also called machine intelligence) are 
becoming mainstream. Their accuracy and usefulness 
are improving daily. It is not too difficult to imagine AI 
assistants helping to run the media infrastructure of the 
future. Will an AI assistant ever manage and control the 
workflows necessary to run a media business? Consider 
this conclusion from a recent survey of 550 AI experts:9 
“Results reveal a view among [550] experts that AI systems 
will probably (over 50%) reach overall human ability by 
2040-50, and very likely (with 90% probability) by 2075.”
Sometime after 2036, AI assistants may well run 

most operational aspects of the media enterprise. The 
collective prediction of experts in the field indicates a 
strong probability by 2075, about 40 years short of the 
200-year anniversary of SMPTE.
Does this sound a little too fanciful? In his famous 

1950 paper,10 Alan Turing predicted: “I believe that 
in about fifty years’ time [~2000], it will be possible 
to program computers […] to play the imitation game 
[question-answer] so well that an average interrogator 
will not have more than 70% chance of making the right 
identification after five minutes of questioning.”
Basically, for a machine to pass the Turing test, a 

questioner cannot distinguish a machine from a human 
more than 70% of the time during a 5-min conversation.
Turing’s prediction time is close, given the February 

2011 winning display of knowledgeii by IBM’s Watson on 
the TV program Jeopardy.11

Networking Capability and Performance
The final element in the S-C-N triumvirate is networking. 

This includes individual routers/switches and their 
interconnected meshes. The analysis here considers the 
standalone router/switch. Its capability may be measured 
by the four gages listed in Fig. 6. In 2016, a 32-port  
(40 Gbits/sec each) router is a common product offering.

Figure 5. Predicting compute core increase (CAGR = 26%).
iiWhile Watson did not o�cially pass the Turing Test, it showed remarkable progress 
toward doing so.
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Methods to stream realtime A/V essence over Ethernet/
IP will replace the serial digital interface (SDI) and 
AES3 (audio) methods in use today. The transition 
is happening now. The work by SMPTE on the  
ST 2110-xx standards suite is fundamental to this 
conversion. Consequently, a network’s performance and 
features will be heavily relied upon as the basis of the 
media facility, large and small.12

The gauge of “routing performance” is data-throughput 
(e.g., packets/sec) and the ability to do deep packet 
inspection decision making. This metric has followed 
Moore’s law since the packet switching is based on 
silicon ICs. A second gauge is the number of ports 
and their rate (e.g., 1, 10, 25, 40, and 100 Gbit/sec). 
Historically, link rates start with the IEEE standardized 
rate of 10 Mbits/sec in 1983 and 400 Gbits/sec is 
expected in about 2018.
So the link rate will have grown by about 40,000X in 

35 years. This is an end-to-end CAGR of about 35%, 
surpassing Moore’s law in a senseiii and not as log-linear 
as the result of the uneven date spacing of each new 
IEEE standard.
Note that Ethernet rates are closely tied to transistor 

speed and not chip density. An Ethernet transceiver has 
very few transistors compared to a CPU. Plus, Ethernet 
can use “parallel lanes,” and this multiplies the native link 
rate by the number of lanes. Still, the overall rates have 
improved and will continue until at least the 1 Tbit/sec 
speed. With photonic wavelength division, multiplexing 
the limit of “link” speed may reach 6.2 Tbit/sec.13

If it was available today, an Ethernet link at 1 Tbit/
sec would find application for generic data trunking 
purposes and other concentrated connectivity uses. 
However, is there a video-related need for using a link 
with this massive data rate? Consider the high-end Lytro 
Cinema video camera. It outputs 755 megapixels per 

frame at up to 300 frames/sec. The camera uses video 
compression. Assume it did not, then the image data 
rateiv would be about 2.7 Tbits/sec at 300 frames/sec. 
So for this case, a 3 Tbits/sec link (possibly available 
before 2030) could be used for live transport. Now 
imagine a sports venue with many such cameras, and 
the routing capacity may approach 50 Tbits/sec or more. 
Even with compression of 4:1, the transport data rates 
would be enormous.
The “scale” gauge in the figure is applied when 

individual routers/switches are clustered into a network.
The internet is at one end of the scale. For professional 

media networking, the leaf-spine architecture is gaining 
popularity and will be a common method14 to route 
AV streams in a facility much the way SDI switches do 
today. Leaf-spine configurations enabling thousands of 
HD/UHD routed video-over-IP streams are available from 
some vendors in 2016.
The final gauge in the figure is “control.” For most 

data traffic, standard routing protocols and methods 
suffice to steer packets across a network. However, for 
IP video streams in a studio/venue environment, more 
deterministic route control is necessary. Streams must be 
transported using lossless (no packets dropped) paths 
with guaranteed rates and very low latency endto-end. 
Software-defined networking (SDN) methods are ideal 
for meeting the deterministic routing needs for media 
transport. SDN is not required for all use cases, but many 
will benefit.
At NAB 2016, many vendors demonstrated products 

using SDN techniques to route IP multicast flows across 
switches and, in some cases, support frame accurate 
video switching performance.15 Most modern switches 
support some form of SDN control, and we should 
expect the control dynamics to improve over time with 
more deep packet inspection ability. One can imagine 
video stream switching occurring on a frame boundary 
within the router itself in the future.
Using past developments in networks as a guide, 

expect links, meshes, and the standalone router/switch 
to improve markedly in the future. There is no one 
metric that can capture all the improvements that are 
likely to occur, but the performance/capability will likely 
increase exponentially over the next 20 years.

Infrastructure Rides the Exponential
Media systems’ infrastructure is composed of many 

elements, and the S-C-N triplet has the biggest share. As 
shown, these three have been riding exponential growth 
curves and will likely continue for a time, possibly in the 
classic S-curve fashion. Figure 3 provides an example of 
how one S-curve is replaced by another over time.

Figure 6. Linear compared to exponential growth.

iiiUsing Moore’s Law to evaluate Ethernet rate, growth should be applied loosely since 
transistor count is not the metric but rather speed. iv12 bits/pixel, raw RGB and uncompressed video assumed for this analysis.
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Figure 7. Exponential S-curves of media infrastructure progress.

What might the future of the media infrastructure look 
like? One view is illustrated in Fig. 7.

The Analog and Digital S-Curves
It all started in the 1940s with the advent of analog 

television. All production was either live or using film 
until the videotape recorder was invented by AMPEX 
in 1956. In about 1990, digital SDI transport came 
into being and slowly replaced analog transport. SDI 
has improved starting at 270 Mbits/sec (SMPTE ST 
259),v and in 2015 12 Gbits/sec (SMPTE ST 2082) 
was introduced. This is a 44X data-rate growth over  
25 years is needed to support the ever-improving video 
resolutions and increasing frame rates. There may be a 
24G version released in the future. Video multiplexed 
across dual and quad links increases the aggregate 
transport rate at the cost of system complexity. 
However, the next S-curve labeled “COTS/IP” is gaining 
steam, eventually replacing SDI and other “AV custom” 
equipment.

The COTS/IP S-Curve
COTS is commercial-off-the-shelf IT equipment 

including the commodity versions of S-C-N. The intent 
is to use these elements to ingest, process, store, and 
distribute media. The IP term indicates the move toward 

IP/Ethernet transport to carry A/V and metadata streams. 
This S-curve is mature for file-based workflows and at 
the emergent stage for realtime IP video streaming. 
Both vendors and endusers appreciate the business and 
technical benefits of COTS/IP infrastructure compared to 
bespoke AV systems.16

The SDMI S-Curve
The next S-curve taking shape is labeled software- 

defined media infrastructure (SDMI).vi The common 
themes of software-defined (SD) are as follows:
n  Providing “resource services” that are independent of 

the hardware
n Programmability of behavior
n Dynamic resource control/management
Using APIs, controllers allocate each S-C-N resource to 

match workloads. If 5 Tbytes of additional storage is 
needed to execute a given workflow, controllers allocate 
it without effort from an administrator. The same is 
the case for compute and networking resources in a 
respective way. The three models are as follows:
n SD compute using virtualization and containers
n SDS for storage
n SDN for networking
The full SD-based facility offers resource agility 

and programmable workflows. The level of user 

vOther rates are supported in ST 259, including 360, 143, and 177 Mbit/s, but 270 is the most common in use.
viSome of the material in this section is based on the article “Software-de�ned Media Infrastructures,” Al Kovalick, SMPTE Mot. Imag. J., Aug. 2016.
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programming may become very advanced as in, 
“Create a new channel with these features…” SD-based 
infrastructure enables machine automation of workflows 
not possible with “just a collection of IT hardware.” Of 
course, SD methods rely on commodity IT equipment, 
but, more importantly, the software-based resource 
control features give this model its benefits.
n  How does the SDMI differ from a generic SD-based 

system? Broadcast, venue events, and post media 
workflows require special tunings of the infrastructure 
that nonoptimized systems may not support. Here are 
a few:

n   Realtime media transport, point-to-multipoint 
streaming

n  Lossless transport, very low end-to-end latency
n  Precise time and AV sync support based on IEEE 

1588v2 Precision Time Protocol
n Other media transport and processing features
Figure 8 shows an SDMI integrated with a traditional 

media system and any required non-IT media devices 
(e.g., cameras and mics). For this case, the SDMI is 
assumed to be located in a private data center (e.g., 
broadcast operations facility). The scale of the SDMI 
compared to the traditional system will vary depending 
on many factors. Some systems will be weighted 
toward the traditional and others toward SDMI. Either 
way, traditional AV, SDMI (on premise/private), and 
public cloud hybrid configurations will work together 
in harmony. According to David Floyer, co-founder 
and chief technology officer of Wikibon, “software-led 
infrastructure is a game-changer for businesses and 
organizations, on the same scale as the Internet was in 
1995.” Time will tell if this is hyperbolic speech or an 
accurate prediction.
Importantly, SDMI techniques can leverage the public 

cloud; it is inherently SD. Operators may have less 
control over some performance metrics when going 
public, but all file-based and many realtime AV workflows 
can certainly be implemented.

The Public Cloud S-Curve
The next S-curve in Fig. 7 is labeled “Full public cloud, 

software-as-a-service (SaaS), XaaS.” This is a public 
cloud-centric approach for executing media workflows. 
A few of the notable players are Google Cloud Platform, 
Amazon AWS, Microsoft Azure, and IBM Softlayer Cloud. 
All the services are based on mature SD principles at 
web-scale and are typically sold by-the-hour.
SaaS (apps running in browsers) is already becoming 

an important aspect of many media workflows. XaaS 
represents “anything-as-a-service” and implies the 
wide range of services from public cloud providers and 
their partners. Examples include desktop-asa-service, 
disaster recovery-as-a-service, identity-as-a-service, 
infrastructure-as-a-service (IaaS), video encoding-as-a-
service, AI-as-a-service, and many others. These services 
will find use when building some media workflows.
A few media vendors are building cloud-based workflow 

products and offer them as solutions-for-hire in some 
fashion. One example of this is the CLEAR software suite 
for broadcasters from Prime Focus Technologies.17 This 
is a good example of a cloudnative media product that 
can work either alone or in a hybrid environment.
Expect cloud-based media solutions to mature and follow 

the cloud’s growth patterns. It is inevitable that complete 
broadcast operations will be based on public clouds. The 
worries of security and reliability are already fading as the 
major cloud providers continue to show that they offer 
world-class security and highavailability services.
Other usage concerns are: (1) access connection 

reliability and bandwidth and (2) limited realtime 
performance specs. For the first concern, access rates 
are ever-increasing, and most cloud providers offer 
private 10 Gbit/sec (and greater) connectivity directly 
to their cloud, bypassing the internet. For the second 
concern, there are methods to reliably transport and 
process realtime video despite some uncertainly on 
compute performance metrics.
The public cloud is only about 10 years old when 

measured from Amazon’s first IaaS service offerings in 
2006. Cloud adoption is growing exponentially with 
Amazon AWS reporting an average CAGR (revenue) of 
~40% over the past four years. This is quite large and 
not representative of all cloud service suppliers. The 
respected research firm IDC stated in January 2016:18

“We expect worldwide spending on public cloud 
services will grow at a 19.4% CAGR–almost six times 
the rate of overall IT spending growth—from nearly $70 
billion in 2015 to more than $141 billion in 2019.”
From a different perspective, Statistica reports that 

spending on public cloud IaaS hardware and software was 
$25B in 2015 with forecast growth to $161B in 2023. This 
is a forecast CAGR of ~26% over the eightyear period.19

The public cloud is certainly on the exponential growth 
part of its S-curve. However, many designers and systems Figure 8. A hybrid SDMI and traditional media system.
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integrators of media workflows are conservative and 
taking a wait-and-see approach. On balance, the overall 
benefits the cloud offers are too good to pass up despite 
the concerns some have. Cloud trust, security, features, 
reliability, performance, and ROI are all improving. Will 
all media operations be public cloud based in 2036? 
That is highly unlikely. There will always be at least 
some use cases for local, on premise/truck workflows. 
However, clever designers will be looking for reasons to 
use the cloud rather than reasons not to.

Contemporaneous S-Curves
Figure 7 shows four S-curves having inf luence during the 

same time around 2016. Media workf low infrastructures 
are being built today based on one or more of these. 
In time, “Digital AV” and even “COTS/IP” will become 
less important as “SDMI” and “Full public cloud” take 
more market share over time. What is the next S-curve? 
Quantum entanglement for media transport? Quantum 
compute clouds? Time will tell.

Final Words
The predictions developed in this paper are a “best 

guess” using historical trends with nonaggressive 
extrapolation coupled with the thoughtful predictions 
of other researchers. No trend lasts forever, so using 
S-curves provides a method to replace a dying trend 
with a likely startup. This approach has been successful 
in understanding the progress of media systems 
methodologies over time (Fig. 7). Of course, some of the 
conclusions in this paper will fall short while others may 
surprise us and go beyond the extrapolated value. Gordon 
Moore in 1965 never imagined that his eponymous law 
would be so long-lasting. It is not dead yet.
Albert Allen Bartlett, Professor of Physics (1923 to 2013) 

said, “The greatest shortcoming of the human race is our 
inability to understand the exponential function.”
This seems to be an exaggeration, but there is truth in 

his words because humans have a difficult time thinking 
nonlinearly. If we assume that S-C-N growth metrics are 
all following a corresponding steep exponential, then 
the future of the media enterprise over the next 20 years 
will look considerably different from that of today.
Will the conclusions presented here help you make 

better planning decisions? As an end user, the discussion 
should improve your ability to see a little farther down 
the road. If you are a vendor of media solutions, start 
thinking about “designing for the cloud.” Many hardware 
devices need replacement in fewer than five years, 
so there will likely be four to five generations of on-
premise equipment over 20 years; time enough for big 
changes. It is also true that the further out one looks the 
less relevant the predictions may be. Nonetheless, it is 
insightful to consider the future of the media enterprise 
but doing so with the proverbial pinch of salt.
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Leyard® Directlight®

SUPERTELAS DE LED

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

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

Disponível em
0.9, 1.2, 1.5 e 1.8mm

Sistema de montagem
Leyard® EasyAlign™ incluso

Instalação e
manutenção frontal

Resolução de alta
definição de 4K e 8K

Fonte de alimentação
remota (RPS)

Conforme seu
espaço e em
qualquer
lugar.



GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR/HITACHI - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO

REVISTA DA SET
A Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET), fundada em 25 de março de 1988, é uma associação técnico-científica sem fins lucrativos  
de profissionais de engenharia, tecnologia, operação, pesquisa e atividades fins, instituições de ensino e empresas, e tem por finalidade a difusão de 
conhecimentos técnicos, operacionais e científicos e o aperfeiçoamento das tecnologias das mídias eletrônicas de áudio e vídeo.
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INTERACTIVE. 
INTERCONTINENTAL. 
INTERCONNECTED.

MEDIA. ENTERTAINMENT. TECHNOLOGY. 
And a unique set of social, political and cultural viewpoints as diverse as the industry itself. 

With a global events lineup, NAB Show® offers unprecedented perspective and inspired  
innovations, where you’ll converge with the international community to exchange ideas,  

discover new business models and map the industry’s evolution.

Mark your calendar for these extraordinary events —  
and prepare to engage with our exponentially expanding world.

April 6–11, 2019
Las Vegas Convention Center 

Las Vegas, NV
NABShow.com

October 17–18, 2018
Javits Convention Center

New York, NY
NABShowNY.com

FREE Core Package with code RP02



 

As melhores soluções no mercado de Broadcast, 
Broadband, Telecomunicações e Segurança.

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

www.videosystems.com.br    |   contato@videosystems.com.br 

A Video Systems, em parceria com a Verizon Digital Media está apresentando sua estrutura 
para aceleração, segurança, e distribuição de conteúdo na web. São três ferramentas que 
englobam todo o workflow de distribuição acelerada e segura de vídeos através da web:

A Verizon possui mais de 125 Super PoPs espalhados pelo mundo. Está em todos os continentes e continua crescendo. 
A arquitetura dos pontos de presença (SuperPOPs) conta com servidores de alta performance de tráfego e 
armazenamento e estão localizados próximo aos backbones. Isso torna possível distribuir o conteúdo por todo o globo, 
deixando o arquivo o mais próximo das vias de acesso ao usuário final. A capacidade atual de trafego da CDN é de 
50Tbps e está em constante crescimento. O EdgeCast conta com uma gama de ferramentas de gerenciamento e 
segurança e todo o controle é feito através de um CMS acessível pelo usuário. 

O Sistema de DNS Dinâmico que sempre acha a melhor rota entre o usuário e o conteúdo dos clientes. Esse sistema 
também possui um CMS e todo o gerenciamento é feito em um portal de acesso. O objetivo maior é promover a 
aceleração da internet. Atualmente mais de 80% do tráfego na rede mundial é de vídeo (on demand ou ao vivo) e por 
isso tem se tornado cada vez mais importante acelerar o conteúdo. 

Permite fazer o upload de vídeos para serem distribuídos via livestream e/ou on demand. Por se tratar de uma 
transmissão de dados ele conta com uma série de recursos para análise e controle dos ativos. É possível distribuir o 
conteúdo para canais parceiros (como afiliadas, por exemplo) e ainda manter o controle das estatísticas. Também 
possui integração com diversos provedores de publicidade da web e ainda conta com o recurso de qualidade adaptativa 
(analisa a conexão do usuário e entrega o vídeo com a qualidade que melhor se adapte à banda dele).

CDN (CONTENT DELIVERY NETWORK) EDGECAST

ANYIP

PLATAFORMA DE VÍDEO UPYLINK




