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Neste editorial para a Revista da SET, quero falar um pouco 
sobre como foi este primeiro semestre de 2019 para a SET e 
sobre o SET EXPO. Há um ano, uma revolução começou na 

nossa entidade. Elegemos o primeiro Conselho Deliberativo da SET, 
inaugurando uma nova governança, mais moderna e flexível, do qual 
tive a honra de ser eleito como primeiro presidente.
Em janeiro, estabelecemos vários objetivos, entre eles o de consoli-
dar a independência financeira da SET, fomentar as nossas parcerias 
nacionais e internacionais e promover oportunidades para todos 
os atores da nossa cadeia produtiva. É impressionante constatar o 
grande desenvolvimento tecnológico da indústria ao longo dos anos 
e o enorme ciclo de expansão que se coloca à nossa frente com o 
desenvolvimento de tecnologias fantásticas.
Sinto-me privilegiado em dizer que vivemos um momento único e 
pleno que exige de nós o esforço de nos adaptarmos a essas mu-
danças de modo a enxergar nelas as oportunidades de negócios que 
gerem muita riqueza e prosperidade a todos. 
Como o maior fórum do Brasil, a SET lidera esse processo, apontan-
do os caminhos e oferecendo o espaço onde essas oportunidades 
são aperfeiçoadas, congregando profissionais, entidades, universi-
dades, empresas e agências governamentais para que todos bus-
quem as melhores soluções, troquem experiências e elevem o nível 
dos serviços disponíveis ao consumidor, não importando onde ele 
está e qual dispositivo ele usa. 
Neste Congresso do SET EXPO 2019, teremos mais de 50 painéis 
e 200 palestras de alto nível, com as presenças de lideranças que 
estão à frente dessas mudanças, experimentando, criando e fazendo 
a diferença. O setor de radiodifusão tem importância fundamental na 
sociedade brasileira. Ao contrário de outros países, no Brasil a TV 
aberta prevalece sobre outros modelos de transmissão. Temos um 
sistema regulatório moderno e que transmite segurança jurídica para 
o setor. Por isso, vejo com muita tranquilidade a entrada dos novos
players. Diferente do que muitos pregam, ela não fará com que o mo-
delo linear desapareça. Pelo contrário, percebo um espaço fértil para
convergência e uma convivência muito boa entre os modelos. Disse
isso após o final do NAB Show 2019 e repito agora: estamos vivendo
uma época do “e”, e não do “ou”. Traduzindo: a cada dia que passa,
vamos agregar mais para manter a sustentabilidade do setor.
Neste semestre que passou estruturamos os Comitês e alguns Gru-
pos de Trabalho da nova governança da SET. Os grupos de trabalho
sobre Inteligência Artificial, TV 3.0, Infraestrutura IP e Blockchain vão
muito além da engenharia de televisão, pela qual tradicionalmente
nossa entidade é reconhecida.

Da mesma forma, as mídias tradicionais continuam a impor a sua for-
ça. Como é o caso do Rádio, que está se reinventando de tal maneira, 
que a SET organizou um dia inteiro dedicado a ele: o SET Rádio. Serão 
quatro painéis e uma sala inteira dedicada somente a este assunto.
No caso da TV, a disputa entre a nova geração de tecnologias de TV 
digital – a Next Gen TV – coloca a SET de novo como um ator central 
neste desenvolvimento em parceria com o Fórum SBTVD e com o 
Projeto UHD Brasil. Ressalto também as presenças de representan-
tes do ISDB-T, do ATSC 3.0 e do DVB. A evolução dos padrões de 
TV aberta no mundo se destaca por tecnologias híbridas: ar e web.
No NAB Show, em abril, tivemos produtivos encontros com enti-
dades internacionais como o Ultra HD Forum. Também estreitamos 
nossos laços com o IBC e com a própria NAB. Lembro que, no IBC, 
a SET tem uma cadeira permanente em seu Conselho Consultivo.
Em maio, realizei uma viagem especial ao Japão, onde mantive con-
tato com os nossos principais parceiros do Ministério das Comunica-
ções japonês, Arib, Dibeg, NHK e ITE. Trago a feliz notícia que oficia-
lizamos um acordo de cooperação com esta tradicional associação 
de engenheiros japoneses que visa benefícios mútuos para os seus 
respectivos associados.
Também anuncio uma parceria inédita com a SMPTE, a mais impor-
tante associação de engenheiros de televisão do mundo. No âmbito 
nacional, consolidamos as nossas relações com a ABERT e com a 
Abratel.
No Brasil, ainda no primeiro semestre, realizamos dois seminários 
regionais. Após sete anos, o SET Sudeste voltou à Belo Horizonte 
em um evento que foi muito comentado. E Curitiba sediou com 
brilhantismo o SET Sul.
Assim como temos ótimas oportunidades com tecnologias fantásti-
cas (como o streaming adaptativo, o HDR, o áudio imersivo, entre 
outras), temos também os desafios de convivência de espectro (en-
tre 5G e satélites, por exemplo). E precisamos levar em conta o risco 
do modelo de custeio de TV aberta gratuita em cidades pequenas 
deixar de atender as classes D e E. Após o SET EXPO, teremos ainda 
uma agenda cheia de atividades que incluem mais três seminários 
regionais e a participação em importantes eventos internacionais, 
como a Caper Show, na Argentina, e o InterBEE, no Japão, o Expo-
tech Peru, o Broadcast Índia e o Broadcast México. Por tudo isso, 
acredito que vivemos um momento brilhante para a SET.

Ótima leitura!

Carlos Fini
Presidente da SET
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por Fernando Moura

Maior feira e congresso da América Latina reúne os principais 
fabricantes da cadeia produtiva do audiovisual do mercado nacional 
e internacional, apresentando soluções de Virtualização, IP e novas 
tecnologias para as emissoras e produtoras de conteúdo da região

O
SET EXPO 2019, que se rea-
liza de 27 a 29 de agosto no 
Pavilhão Vermelho do Cen-
tro de Convenções do Expo 

Center Norte, em São Paulo, conta 
com mais 150 empresas nacionais e 
internacionais que demonstrarão mais 
de 400 marcas e apresentarão o que 
há de mais recente no mercado em 
captura de som, imagem, transmissão 
e operação para a  cadeia produtiva 
audiovisual aos mais de 20 mil visi-
tantes que poderão participar de mais 
uma edição da exposição.
“A feira reúne os principais repre-

sentantes da indústria de mídia ele-
trônica, as principais marcas trazem 

ao mercado brasileiro os seus lança-
mentos e os usuários têm a oportu-
nidade de conhecer as novas tecno-
logias e experimentar muitas destas 
novidades. Neste ambiente de ino-
vação, os grandes investimentos do 
mercado se consolidam anualmente 
no SET EXPO, que é o mais importan-
te hub de negócios desta indústria”, 
afirmou Cláudio Younis, vice-presi-
dente da SET.
A reportagem da Revista da SET 

percebeu que para as empresas ex-
positoras a presença no SET EXPO é 
importante, e quase impreterível, mas 
o mercado tem desafios importantes
pela frente. Para Jurandir Pitsch, vice

-presidente de Vendas e Desenvolvi-
mento de Mercado para a América e
o Caribe da SES Vídeo, “o principal
desafio é se diferenciar em um am-
biente de alta competição e em gran-
de transição de modelos de negócios
tecnológicos. Nossos clientes estão
sob pressão do mercado e procura-
mos sempre mostrar como podemos
ajudá-los a monetizar melhor suas re-
des atuais e como entrar em novos
mercados, com novas tecnologias”,
motivo pelo qual a SES aposta no
evento. “O SET EXPO é a maior feira
que a SES participa na América Latina
e nossas expectativas são positivas.
Temos a oportunidade de receber

SET REGIONAISPrévia SET EXPO 2019
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nossos clientes atuais, além de ne-
gociar novos contratos e mostrar os 
novos serviços e produtos que a SES 
está trazendo para a região”.
Fredy Litowsky, diretor da Alliance Te-

chnologies, reforça a importância do 
evento. “A integradora é uma empresa 
nova, que nasceu em um período em 
que o Brasil atravessava grave crise 
econômica, política e institucional. 
Ainda vivemos sob estas condições, 
mas com possibilidade de crescimento 
econômico. Mesmo assim, investimos 
na construção de um modelo basea-
do na visão de empresa com foco no 
cliente. Foi o que idealizamos. O SET 
EXPO é parte crucial de nossa estraté-
gia de negócios. Apresentaremos no-
vidades em tecnologia e as soluções 
que temos para auxiliar os nossos 
clientes no desafio de obter sucesso 
nos seus respectivos mercados”.
Felipe Andrade, diretor de vendas 

para o Brasil da integradora interna-
cional Cis Group, diz que a expectati-
va de sua empresa para o SET EXPO 
são as melhores possíveis. “Acredita-
mos que teremos uma presença de 
público maior que a do ano passa-
do, e nossa intenção é poder mostrar 
a nossos clientes que a CIS Group 
tornou-se, ao longo destes 31 anos, 
uma empresa sempre à frente em 
termos de tecnologia, com soluções 
implantadas em todas as maiores 
emissoras do Brasil”.
“Isso é também um desafio”, diz 

Andrade, “poder mostrar aos nossos 
clientes que é possível customizar 
soluções que atendam às grandes, 
médias e pequenas empresas, com 
tecnologia de ponta, sem altos cus-
tos de investimentos e com retorno 
assegurado para os próximos anos”.
Sérgio Constantino, gerente-geral 

da Panasonic Brasil, mostrou-se con-
fiante. “Temos a expectativa de me-
diante à apresentação destes novos 
produtos, poder gerar novos negó-
cios, impulsionados pelas mudanças 
econômicas que devem acontecer 
neste segundo semestre.” Segundo 
ele, o principal desafio passa por 
“mostrar soluções que estejam den-
tro da expectativa tecnológica do 

cliente, respeitando a verba disponí-
vel para investimento”.
Para José Elias, gerente de vendas 

da IF Telecom, o desafio maior “é 
ampliar o volume de clientes em um 
ambiente de recessão econômica e 
manter clientes em função do volu-
me crescente de ofertas de produtos 
a baixos custos com qualidades nada 
comparáveis e, até então, inaceitá-
veis, porém, muitas vezes impercep-
tíveis ao mercado que busca preço 
baixo e acaba suportando ausência 
de desempenho em função disso”.
Sybelle Urban, diretora-geral da Eu-

robrás, disse à reportagem da Revista 
da SET que as expectativas para 2019 
passam pela internacionalização. 
“Nossa perspectiva principal, bem 
como a das marcas que representa-
mos no Brasil, está diretamente re-
lacionada aos acordos internacionais 
que estão sendo anunciados com o 
intuito de abrir o mercado entre Mer-
cosul/União Europeia e Brasil/Estados 
Unidos que se traduzirão em redução 
de impostos de importação”.
Finalmente, Tiago Cunha, gerente de 

projetos da SNews, disse à reporta-
gem da Revista da SET que o principal 
desafio no SET EXPO é tentar aprovei-
tar que a economia do Brasil vem se 
recuperando. “No entanto, o aqueci-
mento do mercado não é linear, as 
receitas dos grupos de comunicação 
vão demorar a voltar aos patamares 

que ocupavam antes de 2014 e levar 
aos clientes soluções que reduzam 
custos e elevem a eficiência é um dos 
nossos principais desafios. Outro mo-
vimento interessante é o surgimento 
de novos players, muitas rádios es-
tão expandindo, muitos sites criando 
conteúdo multimídia, isso contribui 
positivamente, mas por outro lado, 
novos desafios são lançados e nós da 
SNEWS trabalhamos para atender os 
clientes de forma criativa”.

SET Arena
Este ano a feira tem uma novidade, 

a SET Arena, uma área com 60 luga-
res dedicada a palestras e workshops 
de expositores e parceiros, aberta 
aos visitantes, dentro do pavilhão de 
exposições. A participação é gratuita, 
sem necessidade de inscrição prévia.

Palestras e conteúdo
Em paralelo à feira acontece o 31º 

Congresso de Tecnologia e Negócios 
de Mídia e Entretenimento, também 
promovido pela SET. A expectativa da 
entidade é reunir 2 mil participantes 
que assistirão a mais de 50 painéis 
e 200 palestras em quatro dias de 
evento. Na grade de programação há 
temas sobre rádio e áudio; contribui-
ção AV e infraestrutura; inovação e 
tecnologias disruptivas; produção de 
conteúdo; distribuição audiovisual e 
regulatório e normatização. n
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31º Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento deve reunir 2 mil 
participantes espalhados em mais de 50 painéis que terão mais de 200 palestrantes
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ARRI e o seu revendedor brasileiro, a Eurobrás, se apre-
sentam novamente no SET EXPO com o objetivo de 
“fazer com que o mercado brasileiro compreenda ple-
namente os benefícios de um formato grande e como 
as nossas ferramentas ajudam desde a captação até a 
finalização”, explicou Mario Jannini, diretor técnico da 
ARRI Brasil.

A ALEXA Mini LF é uma câmera de grande formato (Full 
Frame) com 4.5K, com sensor de diâmetro de 44,71mm  

(4448 x 3096/ 36.70 x 25.54 mm / 1.444 x 1.005”), e um 
novo bocal LPL e adaptador PL-LPL. Tem um peso de 
aproximadamente 2,6 Kg em uma pequena caixa de fi-
bra de carbono. Gravação em ARRIRAW ou ProRes.

As lentes Signature Prime são no total 16 e, segundo 
Jannini, algumas estarão na feira. Isto porque a solução 
forma o sistema de câmera de grande formato que está 
composto pela câmera ALEXA LF, as lentes ARRI Signa-
ture Prime, a montagem LPL e o adaptador PL-to-LPL. 

“A câmera também é compatível com lentes, 
acessórios e fluxos de trabalho de outras mar-
cas”, reforçou o executivo.

A câmera ALEXA LF grava em 4K nativo para 
fluxos de trabalho HDR e WCG, “com formatos 
de gravação versáteis, incluindo o ProRes e 
ARRIRAW não encriptados, não criptografa-
dos até 150 FPS”.

Vale lembrar que o sistema recentemente 
lançado pela empresa alemã tem a possibi-
lidade de ser acompanhado de 16 lentes de 
alta resolução ARRI Signature Prime, que va-
riam de 12 mm a 280 mm e estão equipados 
com o suporte ARRI LPL. Estes dispositivos 
trabalham a partir de T-stop de T1.8, o que fa-
cilita a profundidade de campo e foco. n

Soluções de compartilhamento de estações de TV Di-
gital com o uso de antenas Banda Larga TFU-UT e painel 
UHF Banda Larga são os destaques da IF Telecom, em-
presa de Valinhos, interior de São Paulo, na edição 2019 
do SET EXPO.

A antena Slot Turnstile TFU-UT-UHF série turnstile para 
TV UHF canal 14-69 funciona com Diagrama omnidire-
cional, permite a combinação de múltiplos canais e tem 
potência máxima de DIN 7/16”,  e 1000W de potência 
média. Ganho 5 dBd e faixa de Frequência 470 - 806 
MHz.

A empresa tem como principal expectativa a “amplia-
ção de fornecimento de soluções para clientes de emis-
soras de Rádio FM, levando em conta o processo de 
Migração AM/FM. Otimização de cobertura em cidades 
onde as antenas digitais necessitam de um reprojeto em 
função do crescimento em direções não cobertas pelos 
diagramas e soluções de interiorização de TV Digital 

com compartilhamento de sites”, explicou José Elias, ge-
rente de vendas da empresa. n
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IF Telecom apresenta soluções para TV Digital

Eurobrás e ARRI apresentam ALEXA Mini LF 
e as lentes Signature Prime
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HD/SD  de Multi-canal até 1080p 60 em um design compacto e testado. Gravando até quatro canais, 
simultaneamente, a partir de 3G-SDI ou HDMI diretamente para “off-the-shelf sticks USB 3,0, com um quinto  
da ligação USB na parte traseira para gravação segura, redundante. Entradas Genlock livres permitindo que 
você use uma vasta gama de fontes.

  www.aja.com

Ki Pro® GO
Gravação multicanal H.264 USB
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Empresa japonesa destaca no Expo Center Norte as  
novas lentes Sumire Prime e as novas camcorders XA45 
e XA55, soluções apresentadas na última NAB realizada 
em Las Vegas, em abril passado. Ainda tem à disposição 
do público no seu estande toda a sua linha de soluções. 
As novas lentes Sumire Prime, que vêm com bocal PL, 
“atendem a uma forte demanda do mercado cinemato-
gráfico e apresentam design óptico exclusivo, um look 
diferenciado à medida que a abertura da lente se apro-
xima de sua configuração máxima”, explica a empresa e, 
reforça, que possibilitam uma nova renderização textu-
ral de imagem e um bokeh mais agradável.

A série Cine Sumire Prime FP-X, conta, ao todo, com 
sete (7) soluções: CN-E14mm T3.1 FP X, CN-E20mm 
T1.5 FP X, CN-E24mm T1.5 FP X, CN-E35mm T1.5 FP X,  
CN-E50mm T1.3 FP X, CN-E85mm T1.3 FP X e  
CN-E135mm T2.2 FP X. 

As camcorders XA45 e XA55, lançadas em abril, são op-
ções com “excelente custo benefício para quem precisa 
suprir demandas 4K de vídeo profissional, como emis-
soras independentes e profissionais autônomos. São 
ideais para a captura de imagens na rua ou em locais 
em que a mobilidade e agilidade são essenciais”. Estes 
modelos “criam um novo marco para a Canon na área 
de vídeo profissional, trazendo a resolução 4K para as 
camcorders da série XA, que consideramos nossa linha 
de entrada nesse segmento. Os modelos XA45 e XA55 
possuem preços mais acessíveis, sem comprometer a 
funcionalidade e qualidade de imagem, perfeitas para 
quem possui uma demanda em que mobilidade e peso 

são fatores chaves para a produção”, conforme anunciou 
a empresa em Las Vegas.

A XA55 é equipada com um sensor CMOS de 1,0 po-
legada – o primeiro da série XA – e um processador 
de imagem DIGIC DV 6, juntamente com uma lente de 
zoom ótico 15x compatível com 4K que possibilita a 
captura de imagens 4K / 30p em toda faixa de zoom, de 
25,5mm na extremidade grande angular a 382,5mm na 
extremidade telefoto. Além disso, por meio da tecnolo-
gia Dual Pixel CMOS AF da Canon, “a XA55 alcança au-
tofoco suave de alto desempenho durante a gravação. 
Mesmo durante a gravação 4K, quando a alta precisão 
é crucial, as operações intuitivas do painel touch permi-
tem um foco rápido e preciso”.

A Canon informou que deixará à disposição dos visi-
tantes todos os equipamentos de cinema, vídeo pro-
fissional, lentes broadcast e monitores 4K de referência 
além das câmeras EOS R, EOS RP e M50. Também haverá 
demonstração do Serviço Técnico da Canon.

“Estamos com grandes expectativas para mostrar os 
últimos lançamentos aos profissionais do mercado au-
diovisual. Tenho certeza de que a SET deste ano será 
uma ótima oportunidade para estarmos mais próximos 
deste público e fecharmos muitos negócios”, explicou 
Fabio Zuccaratto Migotto, supervisor de vendas broad-
cast da Canon do Brasil.

Este ano, a Canon levará mais uma vez o CPS ao evento 
e efetuará inscrições no plano Clube CPS, cujo cadastro 
é gratuito. O plano é exclusivo para quem já tem uma 
Canon EOS Digital. n

Canon apresenta novas camcordes e as lentes Sumire Prime

XA55 é equipada com um sensor 
CMOS de 1,0 polegada
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Lente Sumire Prime CN-E135mm T2.2 FP X
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Integradora aposta em mostrar aos clientes que é 
possível customizar soluções que atendam às grandes, 
médias e pequenas empresas, com tecnologia de pon-
ta, sem altos custos de investimentos e com retorno 
assegurado para os próximos anos. Para isso, traz ao  
Expo Center Norte solu-
ções de vários parceiros 
como  Avid, GLOOKAST, 
Spectra Logic, TVU Ne-
tworks, Masstech, Make.
TV e NewTek.

Felipe Andrade afirma 
que este ano a empresa 
terá um “estande ain-
da maior” onde serão 
apresentados fluxos 
completos de pós-pro-
dução e jornalismo mul-
tiplataforma, soluções 
para arquivamento e 
gerenciamento de con-
teúdo, soluções para 
grafismo e realidade 
aumentada, soluções 
para produção remo-
ta e contribuição IP e,  
por fim, todo o flu-

xo de produção em NDI com o switcher VMC-1 da 
Netwek.

Nesse ponto, enquanto se fala de migração para o IP, 
Andrade afirma que “o problema do IP é que a conta não 
fecha. Trocar simplesmente SDI por IP não traz nenhum 

benefício imediato, ge-
rando apenas custo e 
mantendo a mesma recei-
ta. O padrão SMPTE 2110  
é pensado apenas para 
algumas aplicações, na 
maioria dos casos o custo 
com infraestrutura tor- 
na-se proibitivo”, moti- 
vo pelo qual a CIS Group 
“vem estudando o pa-
drão NDI como uma al-
ternativa para várias apli- 
cações, e tem tido uma 
excelente resposta do 
mercado. Muitos grandes 
fabricantes têm incorpo-
rado o NDI como parte das 
suas soluções, tornando 
possível criar um am-
biente IP com baixo custo 
e alta flexibilidade”. n

CIS Group aposta no NDI e na entrega de soluções flexíveis
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Glookast apresenta o Media Producer e Capturer

Avid Nexis e  Media Central Cloud UX  
no estande da Cis Group
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A multinacional luxemburguesa apresentará, na edi-
ção 2019 do SET EXPO, uma extensa gama de produtos 
e serviços na área de vídeo, demonstrando “a capacida-
de da SES de ir além da oferta de capacidade de satélite, 
mas também agregando serviços na cadeia de valor”. 

Os produtos que terão destaque são a solução OU Flex: 
uma plataforma fim a fim para uso em serviços ocasio-
nais por satélite totalmente em IP. Além de transmitir o 
evento com vídeo, a plataforma é bidirecional e permite 
a oferta de Wi-Fi para o operador do SNG. Isto permite, 
por exemplo, que o evento possa ser formatado e en-
viado via IP diretamente às redes sociais. A SES terá uma 
demonstração ao vivo desta plataforma, usando nosso 
satélite SES-14.

Plataforma OTT: A SES tem soluções completas de ofer-
ta OTT, incluindo a preparação de conteúdo (para canais 
lineares e VOD), back office, front end, CDN e diversos 
aplicativos para inserção de publicidade, informações 
analíticas, máquinas de recomendação etc.

O stand ainda terá uma demonstração de nossa solu-
ção em Ku para canais abertos no satélite SES-10. Uma 
antena de pequeno porte, um receptor comercial para 
assim o usuário poder assistir, sem custos, canais aber-
tos disponíveis no SES-10.

Outra oferta será a demonstração ao vivo de nossa 
solução de VOD por satélite, chamada de VOD-E. Esta 
solução pode ser combinada com a solução de canais 
abertos em Ku. Neste caso, a caixa a ser comprada pelo 

usuário poderá receber canais abertos, 
em Ku do SES-10, e ter canais de filmes 
e séries em VOD, mesmo que não tenha 
acesso à internet em casa, uma vez que 
a solução não depende de retorno de 
Internet.

A plataforma UHD, em banda C, será 
demonstrada no SET EXPO com uma 
tela de 85 polegadas, mostrando a 
vantagem de assistir conteúdos em 
4K, HDR neste tipo de tela. O conteúdo 
será recebido diretamente do satélite 
SES-6 na feira. E a demonstração de um 
parceiro de conteúdo, a Baita Conteú-
do, que recentemente começou suas 
transmissões de canais alternativos  
(10 canais HD) para distribuição em ca-
bos na região. n

Representante comercial da 
Grass Valley, Mediakind, Brid-
getech, Avateq, Newness Broa-
dcast e IO Industries, a Avicom 
Engenharia apresentará no 
Expo Center Norte soluções para compressão de vídeo 
4K/HD e para vídeo Over-the-Top (OTT), desenvolvidas 
pela Mediakind; a mesa de controle mestre Masterpice 
IP/SDI/4K da Grass Valley; as soluções de monitoramen-
to de sinais de vídeo comprimido em IP/OTT/RF da Bri-
dgetech; os analisadores de parâmetros avançados de 
RF da Avateq; as câmeras e gravadores de vídeo sem 

compressão HD/4K da IO Indus-
tries e os softwares de gerencia-
mento e controle de áudio em 
arquivos da Newness.

“Desde 2012, com apoio das 
marcas que representamos, os nossos projetos, instala-
ções e suporte técnico têm auxiliado dezenas de emis-
soras, programadoras, operadoras e produtoras brasi-
leiras a utilizarem as mais recentes e eficientes soluções 
para criar, armazenar, monitorar e distribuir conteúdos 
audiovisuais nas mais diversas infraestruturas”, afirma 
Jaime Ferreira, diretor-geral da Avicom Engenharia. n
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Avicom apresenta soluções 4K e distribuição multiplataforma

SES apresenta a plataforma OU Flex

Ou Flex, solução 
da SES

© Foto: Divulgação
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Integradora brasileira está novamente no Expo Cen-
ter Norte apresentando soluções de dois importantes 
players do mercado, Riedel e Ross Video. Da marca ale-
mã, destaque para o novo frame Artist 1024, lançado na 
última NAB, uma solução de intercomunicação digital 
descentralizada e escalável que “fornece comunicações 
confiáveis   e distribuição de sinais de áudio para qual-
quer aplicação de áudio ou interfone”. 

O Artist pode ter várias topologias, desde uma pe-
quena até uma vasta rede de nós conectados em fibra 
e remotamente conectados. Cada nó modular contém 
cartões de cliente que aceitam e distribuem diferentes 
tipos de sinais, incluindo o SMPTE 2110-30 / 31 (AES67), 
VoIP, DANTE, AVB, MADI, AES3 e áudio analógico. Atual-
mente, a Artist é a única plataforma de intercomunica-
ção que fala sobre todos os padrões de áudio — e sua 
arquitetura modular permite a acomodação fácil de pa-
drões futuros.

Ainda, roteamento descentralizado com processamen-
to de sinais (MediorNet), com interfaces em IP para di-
versas aplicações incluindo produção remota que estará 
sendo demonstrada no evento. Estes equipamentos es-
tarão conectados via SMPTE 2110, e serão gerenciados 
em NMOS. O Bolero, sistema de intercomunicação sem 
fio que “é capaz de suportar 10 beltpacks por antena e 
até 100 antenas em uma única implantação”, fará parte 
das soluções apresentadas. Esta solução tem recursos 
como ADR (Advanced DECT Receiver) com tecnologia de 
diversidade múltipla e antirreflexo de RF para maior ro-
bustez de RF. Trabalha na rede IP AES67 baseada em pa-
drões com antenas descentralizadas conectadas a swit-
ches AES67 e frames Artist equipados com placas AES67, 

fornecendo um ecossistema de intercom de roaming 
ponto-a-ponto totalmente integrado. 

Outro destaque são as soluções da empresa canaden-
se, Ross Video, que apresentará a estação de trabalho 
Xpression com “um demo Artist na estação Xpression, o 
que permitirá demonstrar o uso da solução. Criado des-
de o início para ser um sistema 3D, o XPression também 
oferece suporte total a fluxos de trabalho 2D, incluindo 
clipes, e uma animação em 3D em tempo real perfeita, 
com recursos de mídia dos mais modernos aplicativos 
de design atuais”, explicou Fredy Litowsky.

O Carbonite Ultra, switcher da Ross Video tem suporte 
para o formato MultiDefinition: 480i, 576i, 720p50/59,94, 
1080i50/ 59,94, 1080pSF 23,98/25/29,9, 1080p25/29,97/ 
50/59,94. Possui 24 entradas e 14 saídas (inclui saídas 
MV), uma (1) entrada de referência e uma (1) saída de 
com ajustes de H / V, 1 ME com 4 Keyers e um Transition 
Keyer. É expansível para 3 ME, 4 MiniME com 2 keyers e  
4 MediaStores. No estande haverá um painel de 2 ME 
para a demonstração da switcher. 

Outro destaque será a PIVOTCam, uma solução que 
oferece captura de imagem de alto desempenho com 
funcionalidade de câmera PTZ, que tem como principais 
características o “rápido e eficiente controle de Pan/Tilt/
Zoom e Focus com rechamadas pré-definidas, forma-
tos flexíveis, incluindo 720p, 1080i e 1080p, sensor HD 
CMOS com ruído extremamente baixo (74dB), controle 
totalmente integrado através dos painéis de controle do 
switcher de produção, controle de produção através de 
painéis de software DashBoard, controle PTZ com joys-
tick USB e integração simples com sistemas de controle 
de câmera via protocolos VISCA”. n

Alliance Technologies com soluções da Riedel e Ross Video
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A integradora brasileira, como nos anos anteriores, 
apresenta soluções da Blackmagic Design, de quem 
é distribuidora autorizada no Brasil, apresentando os 
principais lançamentos da última NABSHOW, realizada 
em abril passado em Las Vegas, com uma importante  
área de exposição de produtos e espaço dedicado para 
as câmeras Ursa Mini Pro 4.6K G2, e a Pocket Cinema  
Camera 4K.

Este ano, especial destaque da Pinnacle para a linha 8K 
com o switcher Atem Constellation 8K e o deck de gra-
vação e reprodução Hyperdeck Extreme 8K. A empre-
sa afirma que “todos os produtos estarão funcionando 
para que os visitantes possam conhecê-los melhor e 
tirar suas dúvidas com os consultores da Pinnacle e das 
principais revendas que apoiarão com a parte técnica e 
comercial”.

O HyperDeck Extreme 8K HDR combina a tecnologia 
HyperDeck com as últimas inovações, como arquivos 
H.265 para economia de espaço, cache interno opcional, 
LUTs 3D, 8K nativo e suporte a HDR. O novo dispositi-
vo da empresa tem capacidade de gravar 8K nativo em 
H.265. A tela de toque grande garante a visualização da 
sua gravação, além do controle de todas as configura-
ções do HyperDeck. Ainda inclui uma interface do usu-
ário em tela de toque inovadora com controles de deck.  
A solução possui dois compartimentos de mídia, 12G-S-

DI de enlace quádruplo para 8K, conexões analógicas 
para arquivamento, gravação USB-C em disco externo, 
além de um alto-falante e conector tipo jack para fone 
de ouvido no painel frontal.

Além das palestras, “que sempre fazem muito sucesso e 
lotam o estande e as ruas ao redor, este ano a Pinnacle 
irá oferecer aos visitantes e usuários de Blackmagic uma 
área técnica especial e dedicada a dar suporte e receber 
produtos para Assistência Técnica, facilitando para quem 
não é de São Paulo e estará visitando a feira”, afirma Fabio 
Angelini, engenheiro de vendas da integradora.

Em parceria com a NFT School, a Pinnacle realizará 
apresentações de novas ferramentas do software para 
edição de vídeo e áudio e correção de cores o DaVinci 
Resolve Studio 16, da Blackmagic. Além da empresa aus-
traliana, a integradora apresentará:

Marshall - Broadcast & Pro AV:Mini Cameras FULL HD, 
Compact Cameras 4K e as poderosas câmeras robóticas 
PTZ. Hollyland: Microlinks de Video com custo aces-
sível e sistema de Intercomunicação sem fio. Telikou: 
Sistemas de Intercom  Broadcast com fio e sem fio. SKB 
Cases: Cases padrão rack 19” e especiais como o novo 
case dedicado à Pocket4K. E-Image: Novos tripés para 
câmeras, bolsas e iluminadores de LED. A Fuji Lentes es-
tará presente com todas as lentes usadas nas câmeras 
Blackmagic Design. n

Pinnacle Broadcast apresenta soluções 8K
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Pinnacle Broadcast apresenta soluções 8K
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Empresa de São José dos Campos, no interior de São Paulo, apresenta no Expo Center 
Norte o TS6200 Multicast ISDB-T e o TS6200 Gap Filler. A primeira solução é um sistema 
de transmissão chamado de site compartilhado para até quatro (4) canais, composto por 
quatro (4) Irds, entrada de satélite ou UHF do ar ISDB-T.

Esta solução funciona com quatro (4) transmissores em UHF com 25/50/100 watts, potên-
cia definida de acordo com o projeto. Ainda, um (1) filtro combiner de 4 canais com máscara 
crítica ou sub crítica definida de acordo com o projeto. 

Por outro lado, o TS6200 Gap Filler, é um retransmissor de sinais digitais padrão ISDB-T 
que está dotado de cancelador de eco de alto desempenho tipo DECC, o que permite 
“uma redução de custos de operação em relação à solução convencional, minimizando 
número de equipamentos ativos na rede e facilitando a instalação, monitoração e even-
tual manutenção”, informa a empresa em comunicado.

A empresa explica, ainda, que o DEEC permite “que os ecos provenientes da transmissão 
sejam comparados com o sinal de origem e cancelados em tempo real, mantendo o MER 
em níveis elevados e permitindo a transmissão dos sinais na maior potência possível”. n
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Tecsys apresenta soluções para TV Digital

Multinacional está presente novamente no SET EXPO 
em um momento de ampliação dos seus serviços na re-
gião. Assim, apresenta no Expo Center Norte o seu por-
tfólio de serviços audiovisuais, baseados em sua frota de 
satélites que “operam com potentes coberturas sobre 
o continente americano nas bandas C, Ku e Ka”, disse à 
reportagem da Revista da SET Sergio Chaves, diretor de 
Negócios da Hispamar para a América do Sul.

O destaque passa pelo satélite Amazonas 5 que, segun-
do Chaves, “além de estar em uma posição orbital favo-
rável para a região latino-americana, possui capacidade 
em banda Ku BSS (Broadcasting Satellite Service), uma 
frequência otimizada para a prestação de serviços de te-
levisão, bem menos suscetível a interferências, ideal para 
os serviços de contribuição e distribuição de vídeo, DTH 
(Direct to Home) e TV 4K. A oferta de banda Ku e banda Ka 
no Amazonas 5 agrega valor aos serviços prestados, pois 

possibilita o for-
necimento de ser-
viços triple play 
através da mesma 
posição orbital, 
consolidando 61° 
Oeste como uma 
posição líder para 
serviços de trans-
missão de vídeo e 
de banda larga de 
alta capacidade”.

O executivo afirma que o SET EXPO sempre gera 
oportunidades de novos negócios para a empresa 
e consolida os existentes, além de ser um ótimo ter-
mômetro para perceber a tendência deste mercado.  
“O desafio é fazer novos negócios.  De um modo geral, 
o mercado audiovisual não está muito aquecido, mas 
estaremos marcando presença junto aos nossos clien-
tes, prospects e parceiros, apresentando novos mode-
los de negócios para atender as expectativas e deman-
das do mercado”.

Vale lembrar que este ano a empresa inaugurou um 
novo teleporto no Rio de Janeiro, que funciona como 
centro de controle do teleporto localizado em Servien-
te/RJ e controla os satélites da frota Amazonas. O centro 
de controle conta com sete antenas de alto desempe-
nho de 3,8 metros de diâmetro, cinco delas destinadas 
aos trabalhos de monitoração de portadoras e duas para 
telemetria e telecontrole da frota de satélites Amazonas. 
Além das novas antenas instaladas, foram migradas de 
Guaratiba duas antenas de 8,1 metros de diâmetro – 
uma de banda Ku e outra de banda C – e também uma 
antena de banda Ku BSS de 4,8 metros. Para preparar a 
Hub que permite a prestação de serviços de internet via 
satélite, também foram transportadas do antigo tele-
porto da Hispamar 22 antenas VSAT (de pequeno porte) 
e instalada uma nova antena de 7,3 metros. No total, as 
instalações contam com 33 antenas, duas plataformas 
de banda larga para serviços gestionados e equipamen-
tos para o controle dos satélites da frota. n

Hispamar destaca funcionalidades do Amazonas 5
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Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K
Próxima Geração de câmeras para Filme Digital 6K com 13 Stops de Dinamic 
Range, montagem de lentes EF, gravação em Blackmagic RAW e muito mais!

Com um sensor maior  de 6144 x 3456 Super 35 e 
montagem de lente EF, a Blackmagic Pocket Cinema 
Camera 6K permite que você use maiores lentes 
fotográficas EF para criar imagens cinematográficas 
com profundidade de campo menor, permitindo 
fundos criativos com desfocagem e belos efeitos 
bokeh! A resolução extra também oferece mais 
espaço para reformulação na edição e correção de 
cores. Isso significa que você pode gravar em 6K e em 
seguida, no pós-produção ajustar zoom e re-frame 
para permitir que grandes ângulos e closes sejam 
criados, tudo a partir de uma única câmera e sem 
perder a qualidade da imagem!

Conheças este e outros lançamentos da Blackmagic Design na SET 
EXPO 2019, estande Pinnacle #20 entre as ruas 1-2 e B-C.

O DaVinci Resolve 16 é a única 
solução do mercado que 
combina edição profissional, 
correção de cores, efeitos visuais e 
pós-produção de áudio em 8K na 
mesma ferramenta de software! 

Blackmagic Pocket Camera 
Battery Grip
Extensor de bateria e Gripe de 
mão para Blackmagic Pocket 
Cinema Camera permite gravar 
por mais de 2 horas com uma 
única carga!

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO!

Saiba mais em: www.pinnaclebroadcast.com.br/blackmagic
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A empresa se apresenta em São Paulo 
depois de ter sido comprada pela norue-
guesa Vizrt, uma fusão anunciada durante 
a última NAB 2019, que se realizou em Las 
Vegas, em abril passado e criou grandes 
expectativas na indústria. Assim, a Newtek participa do 
SET EXPO apostando em produção orientada por softwa-
re, já que considera que “o futuro do vídeo são softwares, 
computadores e redes. Nosso trabalho com as principais 
emissoras e produtores gira em torno da migração da 
produção de vídeo a partir de salas de hardware e equi-
pamentos de vídeo patenteados para soluções utilizando 
somente software”, afirma a empresa em comunicado.

Filippo Ferlini, diretor de operação e vendas para Amé-
rica Latina, disse à reportagem da Revista da SET que a 
tecnologia desenvolvida pela empresa, o NDI (Network 
Device Interface) que possibilita a transmissão e recep-
ção de sinais de vídeo HD em múltiplos canais via rede 
LAN Gigabit, “é o centro dos esforços de divulgação que 
fazemos em todas as feiras das quais participamos. Acre-
ditamos firmemente que é o protocolo mais eficiente 
para a distribuição de sinais ao vivo e, agora com a ver-
são 4, também para fluxos complexos envolvendo post. 
A versão 4 que estamos lançando é muito poderosa em 
termos de conectividade e recursos”.

Ferlini disse que no estande instalado no 
Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte 
a empresa terá, também, soluções de har-
dware tanto da própria empresa, como de 
outras. Assim, em ação poderão observar-

se o NewTek VMC1, uma solução totalmente integrada 
com 44 entradas — NDI IP — UHD 60p. Conversores de 
vídeo Connect Spark: “a forma mais rápida e acessível de 
obter sinais 4K, SDI e HDMI no seu programa”. O TriCaster 
TC1: Totalmente integrado e compatível com 4K UHD;  e 
a câmera PTZ NDI: vídeo, áudio, controle, verificação e 
alimentação em um único cabo Ethernet.

No caso da Newtek, desafios e expectativas para a 
31 edição do SET EXPO se misturam. De fato, para Fer-
lini, a ideia é “expandir a penetração do NDI em ou-
tros mercados, não apenas em Broadcast, mas espe-
cialmente em contextos educacionais e corporativos. 
Embora a feira seja principalmente para Broadcast, te-
mos certeza de que podemos expandir nosso alcance 
nesta ocasião. O SET é o evento mais importante da 
região para todo o mercado audiovisual. Nosso desa-
fio é conversar com todos os parceiros de integração 
e revendedores que estão interessados em fazer parte 
da solução NDI. Explicar e comunicar corretamente o 
conceito e o poder do NDI”. n

A desenvolvedora de soluções brasileira, SNEWS, apre-
senta a sua nova solução de vídeo server,  NUX Server, 
um servidor de mídia que roda em plataforma Linux. 
O sistema opera em uma plataforma escalável e redun-
dante com muita segurança, que é o que se espera de 
um servidor de vídeo.

“O sistema mais famoso da SNEWS também vem para 
a SET de roupa nova em uma plataforma HTML 5, que é 

um pedido dos nossos clientes. O cliente contará com 
uma velocidade muito superior as versões anteriores”, 
afirma Tiago Cunha, gerente de projetos da empresa.

Por último, mas não menos importante, disse Cunha à 
reportagem, a SNEWS demonstra no Pavilhão Vermelho 
do Expo Center Norte uma plataforma de News Intelli-
gence chamada Glaz.AI, que “irá oferecer para o usuário 
uma experiência interessante na busca por tópicos, pla-
nejamento editorial e estratégia”.

Cunha disse que o SET EXPO é para SNEWS “o início de 
um ciclo que se repete ano a ano. As novidades apre-
sentadas na NAB são lançadas para o público nacional, 
tomamos conhecimento dos desafios e anseios dos 
clientes e medimos a temperatura do mercado. Este ano 
o foco da SNEWS está voltado para o relacionamento 
com os clientes, visando a consolidação como a maior 
empresa de desenvolvimento de software broadcast do 
Brasil, esta consolidação em casa é importante para os 
passos que daremos rumo à América Latina”. n
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SNEWS lança Nux Server

NewTek aposta em soluções de software com tecnologia NDI

© Foto: Divulgação
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obter sinais 4K, SDI e HDMI no seu programa”. O TriCaster 
TC1: Totalmente integrado e compatível com 4K UHD;  e 
a câmera PTZ NDI: vídeo, áudio, controle, verificação e 
alimentação em um único cabo Ethernet.

No caso da Newtek, desafios e expectativas para a 
31 edição do SET EXPO se misturam. De fato, para Fer-
lini, a ideia é “expandir a penetração do NDI em ou-
tros mercados, não apenas em Broadcast, mas espe-
cialmente em contextos educacionais e corporativos. 
Embora a feira seja principalmente para Broadcast, te-
mos certeza de que podemos expandir nosso alcance 
nesta ocasião. O SET é o evento mais importante da 
região para todo o mercado audiovisual. Nosso desa-
fio é conversar com todos os parceiros de integração 
e revendedores que estão interessados em fazer parte 
da solução NDI. Explicar e comunicar corretamente o 
conceito e o poder do NDI”. n

A desenvolvedora de soluções brasileira, SNEWS, apre-
senta a sua nova solução de vídeo server,  NUX Server, 
um servidor de mídia que roda em plataforma Linux.  
O sistema opera em uma plataforma escalável e redun-
dante com muita segurança, que é o que se espera de 
um servidor de vídeo.

“O sistema mais famoso da SNEWS também vem para 
a SET de roupa nova em uma plataforma HTML 5, que é 

um pedido dos nossos clientes. O cliente contará com 
uma velocidade muito superior as versões anteriores”, 
afirma Tiago Cunha, gerente de projetos da empresa.

Por último, mas não menos importante, disse Cunha à 
reportagem, a SNEWS demonstra no Pavilhão Vermelho 
do Expo Center Norte uma plataforma de News Intelli-
gence chamada Glaz.AI, que “irá oferecer para o usuário 
uma experiência interessante na busca por tópicos, pla-
nejamento editorial e estratégia”.

Cunha disse que o SET EXPO é para SNEWS “o início de 
um ciclo que se repete ano a ano. As novidades apre-
sentadas na NAB são lançadas para o público nacional, 
tomamos conhecimento dos desafios e anseios dos 
clientes e medimos a temperatura do mercado. Este ano 
o foco da SNEWS está voltado para o relacionamento 
com os clientes, visando a consolidação como a maior 
empresa de desenvolvimento de software broadcast do 
Brasil, esta consolidação em casa é importante para os 
passos que daremos rumo à América Latina”. n
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SNEWS lança Nux Server

NewTek aposta em soluções de software com tecnologia NDI

© Foto: Divulgação

Elimine a 
complexidade
Nossa tecnologia exclusiva de 
reprodução de vídeo consolida  
grandes fluxos de trabalho 
reduzindo funcionalidades  mais 
complexas, como;  inserção de 
anúncios e programação 
alternativa, tornando algo muito 
mais simples de operar e com 
baixo custo. 

Venha conhecer mais no 
estande 74
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A empresa belga chega ao Expo Center Norte com o 
objetivo de apresentar “produtos e soluções que co-
brem todo o ciclo de produção”, que vão desde o Ingest 
até a pós-produção de vídeo.

Para isto, no estande da EVS terá destaque a solução 
Ingest-to-Post, projetada para fornecer ingest simples 
com dinâmica e suporte simultâneo de vários formatos, 
codecs e framerates incluindo 24p. Por outro lado, será 
demonstrado o PMY processing module, um switcher
Dyvi software-defined que suporta conectividade híbri-

da SDI/IP e opera em vários formatos, incluindo UHD-4K 
e 1080p.

A empresa explica, em comunicado, que também ha-
verá “demonstrações do nosso premiado sistema de 
produção unificado X-One, que mostrarão como um 
único operador pode realizar toda a produção de um 
evento de menor escala com alta transmissão. A mais 
nova versão 1.3 traz nova criação de clipes multi-ângulo 
e automação de highlights e recursos de edição”.

A virtualização e a orquestração também têm o seu espa-
ço e serão demonstradas com o hipervisor PMZ, solução 
para que as equipes de produção possam “economizar 
espaço valioso e reduzir seus custos operacionais virtuali-
zando seus recursos de back-end em setups móveis”.

Por último, o XT-VIA, o servidor de produção ao vivo. 
“O poderoso servidor conta com conectividade integra-
da a nova rede de compartilhamento de mídia XNet-VIA 
permitindo uma transferência mais rápida e eficiente de 
vídeo de alta resolução entre servidores”. n

© Foto: Divulgação

EVS e seu workflow de solução para produção ao vivo

© Foto: Divulgação

Em mais uma apresentação no SET EXPO, a Panasonic 
apresenta equipamentos e soluções para criar um fluxo 
de produção em 4K que vão desde equipamentos para 
grandes produções até soluções mais econômicas, mas 
mantendo o nível de qualidade de produção.

Entre os destaques, a apresentação no Brasil da câme-
ra de estúdio AK-UC4000 com o novo CCU AK-UCU600, 
capaz de entregar sinais 12G e MoIP (ST-2110) em para-
lelo com a saída HD. A câmera AK-UC4000, apresentada 
no fim de 2018, tem capacidade para saída 4K através 
das saídas 12G-SDI da câmera e da unidade de controle. 
A solução pode funcionar em modo SDR e HDR de forma 
simultânea, possui um sensor 4.4K e montagem de len-
te 2/3 tipo B4 o que, segundo os seus desenvolvedores, 
“permite uma verdadeira resolução 4K e imagens de alta 
sensibilidade”.

Ainda será apresentada a camcorder de mão 4K 
AG-CX350, com capacidade de gravação simultânea em 
HD e 4K e uso de compressão H.265 (HEVC) e com lente 
fixa 4K 10-bit. AG-CX350 possui um sensor MOS de 1 “em 
resolução UHD (3840 x 2160), no formato MOV usando 
uma variedade de taxas de dados, incluindo 400 Mb/s, 
bem como em HEVC de até 200 Mb/s. A camcorder tam-
bém pode gravar HD em MOV, bem como HD / SD no 
formato AVCHD

Outro destaque que 
estará no estande da 
empresa, no Pavilhão 
Vermelho do Expo Cen-
ter Norte, será a câme-
ra PTZ 4K AW-UE150, 

“primeira câmera PTZ do mercado com vídeo 1080/60p 
e que entrega saídas HD-SDI, 4K, HDMI e streaming simul-
taneamente, com possibilidade de fazer crop da imagem 
4K e podendo gerar até 4 sinais diferentes da mesma câ-
mera”, segundo explicou à reportagem da Revista da SET 
Sérgio Constantino, gerente-geral da Panasonic Brasil.

Constantino disse que a Panasonic continuará no SET 
EXPO “promovendo as nossas câmeras para o segmento 
de produção, com destaque para a AU-EVA1, e desta-
cando também o fato de já termos homologado quatro 
modelos de câmera para produção de conteúdo para a 
Netflix (EVA1, Varicam LT, Varicam 35 e AK-UC4000)”. n

© Foto: Divulgação

Panasonic aposta em workflows 4K

© Foto: Divulgação



SET REGIONAISPrévia SET EXPO 2019

26   REVISTA DA SET  |  Agosto 2019

A empresa belga chega ao Expo Center Norte com o 
objetivo de apresentar “produtos e soluções que co-
brem todo o ciclo de produção”, que vão desde o Ingest 
até a pós-produção de vídeo.

Para isto, no estande da EVS terá destaque a solução 
Ingest-to-Post, projetada para fornecer ingest simples 
com dinâmica e suporte simultâneo de vários formatos, 
codecs e framerates incluindo 24p. Por outro lado, será 
demonstrado o PMY processing module, um switcher 
Dyvi software-defined que suporta conectividade híbri-

da SDI/IP e opera em vários formatos, incluindo UHD-4K 
e 1080p.

A empresa explica, em comunicado, que também ha-
verá “demonstrações do nosso premiado sistema de 
produção unificado X-One, que mostrarão como um 
único operador pode realizar toda a produção de um 
evento de menor escala com alta transmissão. A mais 
nova versão 1.3 traz nova criação de clipes multi-ângulo 
e automação de highlights e recursos de edição”.

A virtualização e a orquestração também têm o seu espa-
ço e serão demonstradas com o hipervisor PMZ, solução 
para que as equipes de produção possam “economizar 
espaço valioso e reduzir seus custos operacionais virtuali-
zando seus recursos de back-end em setups móveis”.

Por último, o XT-VIA, o servidor de produção ao vivo. 
“O poderoso servidor conta com conectividade integra-
da a nova rede de compartilhamento de mídia XNet-VIA 
permitindo uma transferência mais rápida e eficiente de 
vídeo de alta resolução entre servidores”. n

© Foto: Divulgação

EVS e seu workflow de solução para produção ao vivo

Em mais uma apresentação no SET EXPO, a Panasonic 
apresenta equipamentos e soluções para criar um fluxo 
de produção em 4K que vão desde equipamentos para 
grandes produções até soluções mais econômicas, mas 
mantendo o nível de qualidade de produção.

Entre os destaques, a apresentação no Brasil da câme-
ra de estúdio AK-UC4000 com o novo CCU AK-UCU600, 
capaz de entregar sinais 12G e MoIP (ST-2110) em para-
lelo com a saída HD. A câmera AK-UC4000, apresentada 
no fim de 2018, tem capacidade para saída 4K através 
das saídas 12G-SDI da câmera e da unidade de controle.  
A solução pode funcionar em modo SDR e HDR de forma 
simultânea, possui um sensor 4.4K e montagem de len-
te 2/3 tipo B4 o que, segundo os seus desenvolvedores, 
“permite uma verdadeira resolução 4K e imagens de alta 
sensibilidade”.

Ainda será apresentada a camcorder de mão 4K  
AG-CX350, com capacidade de gravação simultânea em 
HD e 4K e uso de compressão H.265 (HEVC) e com lente 
fixa 4K 10-bit. AG-CX350 possui um sensor MOS de 1 “em 
resolução UHD (3840 x 2160), no formato MOV usando 
uma variedade de taxas de dados, incluindo 400 Mb/s, 
bem como em HEVC de até 200 Mb/s. A camcorder tam-
bém pode gravar HD em MOV, bem como HD / SD no 
formato AVCHD

Outro destaque que 
estará no estande da 
empresa, no Pavilhão 
Vermelho do Expo Cen-
ter Norte, será a câme-
ra PTZ 4K AW-UE150, 

“primeira câmera PTZ do mercado com vídeo 1080/60p 
e que entrega saídas HD-SDI, 4K, HDMI e streaming simul-
taneamente, com possibilidade de fazer crop da imagem 
4K e podendo gerar até 4 sinais diferentes da mesma câ-
mera”, segundo explicou à reportagem da Revista da SET 
Sérgio Constantino, gerente-geral da Panasonic Brasil.

Constantino disse que a Panasonic continuará no SET 
EXPO “promovendo as nossas câmeras para o segmento 
de produção, com destaque para a AU-EVA1, e desta-
cando também o fato de já termos homologado quatro 
modelos de câmera para produção de conteúdo para a 
Netflix (EVA1, Varicam LT, Varicam 35 e AK-UC4000)”. n

© Foto: Divulgação

Panasonic aposta em workflows 4K
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Integradora paulista aposta em grandes marcas e no-
vas parcerias para apoiar o mercado audiovisual brasilei-
ro. “A expectativa da Feira este ano é estar cada vez mais 
presente em todas as suas fases. Estamos com Patrocí-
nio Bronze do SET EXPO, há muito que queríamos esta 
participação e presença destacada na mais importante 
em Broadcast da América Latina. Para ter uma ideia, nos-
sos parceiros internacionais com seus CEOs e toda a sua 
equipe de engenheiros não perdem um ano para estar 
junto com a Foccus Digital em São Paulo”, afirma Cesar 
Donato, diretor da empresa.

Entre os destaques, a Belden lança “com exclusivida-
de, os cabos de fibra óptica, comando e os cabos para 
Ethernet CAT5e e CAT6”. A GatesAir, da qual a Foccus e 
distribuidor exclusivo, vai expor no estande da integra-
dora, sua nova linha de transmissores para FM Digital e 
TV Digital, agora com novas potências, para atender o 
mercado brasileiro, explica o executivo.

A Grass Valley demonstra com exclusividade o GV 
STRATUS One, plataforma de produção de gerencia-
mento de mídia (PAM) tudo em uma única caixa.  A Hai-
vision apresenta a sua nova geração de codificadores de 
vídeo Makito X4 HEVC e H.264, “fácil de configurar, fluxo 
de vídeo 4X ao vivo”. E a Soliton apresenta o Zao e Zao-S 
H.265/HEVC, solução de transmissão de vídeo ao vivo 
para transmissão externa, e a sua plataforma interativa 
Zao iOS e Android App e, soluções Extender  que per-
mitem aos operadores visualizar até 4x fluxos de vídeo.

A Ceragon, empresa israelense, está presente pela pri-
meira vez no estande, já que as empresas fecharam um 
acordo em junho passado que transformou a Foccus em 
sua distribuidora exclusiva no Brasil na área de Broad-
cast. Da empresa, destaque para a linha de rádios que é 
composta de plataformas para aplicações de transpor-
te de banda e multibandas, em unidades de backhaul
sem fio.

Para Donato, o principal desafio no 
SET EXPO 2019 é “fazer com que cada 
área do estande destacada a um par-
ceiro seja um centro de demonstra-
ções e apresentações ao vivo, ou seja, 
muito mais ativa do que nos anos an-
teriores”. n

Foccus Digital com parcerias diversificadas 
e demonstrações ao vivo

© Fotos: Divulgação

Gates Air apresenta Maxivae 
e Grass Valley a sua solução  

GV STRATUS One
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Empresa francesa se apresenta mais uma vez no Expo 
Center Norte com o objetivo de “mostrar mais uma vez 
nossa grande compatibilidade com os novos padrões de 
HDR do mercado”, afirmou Bruno Magalhães, diretor de 
desenvolvimento de clientes da Ateme no Brasil.

Magalhães disse à reportagem da Revista da SET que 
a empresa é “a única empresa a implementar em suas 
soluções de encoding e transcoding, todos os formatos 
mais utilizados pela indústria: HLG10, HDR10, HDR10+, 
Dolby Vision, PQ 10 e Advanced HDR”.

Na área de codecs a empresa demonstrará dois (2) no-
vos formatos, “AV1 e VVC (evolução já em processo de 
definição do standard em relação ao codec atual H.265)”. 
Para a área de contribuição de vídeo, as novidades são 
o novo decoder totalmente baseado em software que 
“pode ser instalado em qualquer servidor de mercado 
(COTS)”, e o novo padrão de segurança de conteúdo, 
BISS-CA.

O BISS-CA, explicou Magalhães, é uma solução apri-
morada e segura do protocolo BISS com suporte di-
nâmico a chaves rotativas, que, ao contrário de outras 
soluções proprietárias, permite a interoperabilidade de 
qualquer codificador (encoder) e receptor padrão, com 
um controlador de acesso condicional. “A solução pode 
adicionar ou remover um receptor específico, ou vários 
receptores em tempo real, sem qualquer interferência 

para outros receptores. É um padrão aberto e isento de 
direitos autorais (royalty free) desenvolvido em parceria 
com a “EBU Technology & Innovation” (Europa) para 
fortalecer a segurança de conteúdo ao vivo”.

Outra novidade é a solução para transcoding de arqui-
vos “Titan File” que, agora trabalha com tecnologia de 
encoding distribuído com base em arquitetura de micro 
serviços, gerando ganhos surpreendentes de perfor-
mance quanto ao tempo de processamento de arquivos 
de vídeo em definição ultra-HD. A empresa apresenta 
ainda a ferramenta de otimização de encoding para sis-
temas OTT chamada “CQR – Constant Quality Rate”. “Esta 
inovação economiza consideravelmente os custos de 
entrega de conteúdo das operadoras, além de melhorar 
a qualidade da entrega. A ferramenta baseada em uso 
de inteligência artificial gera uma redução de cerca de 
30% quanto ao consumo de recursos de CDN e Storage 
em sistemas OTTs”, finalizou. n

Ateme apresenta solução de encoding e transcoding

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

Empresa francesa com sede no Rio de Janeiro e teleporto no interior de São 
Paulo chega ao Expo Center Norte com o objetivo de  “continuar posicionando 
o nome da Eutelsat no mercado brasileiro, assim como a possibilidade de atrair 
novos clientes”, explicou à reportagem da Revista da SET, Rodrigo Campos.

A empresa demonstrará no estande do SET EXPO 2019 as principais funciona-
lidades do seu satélite Eutelsat 65 West A. “Destacaremos a resiliência da distri-
buição de conteúdo que o satélite permite em banda C planejada que inclui a 
faixa entre 4.5 GHz e 4.8 GHz na recepção, a qual é menos exposta a frequências 
orientadas ao 5G/IMT e, consequentemente, a futuras questões de interferên-
cia”, explicou Campos.

O executivo afirma que “os contratos anunciados recentemente mostraram que 
este satélite é particularmente bem adaptado para suportar migração digital pelo 
Brasil, assim como para serviços de DTH que buscam alcançar regiões não cobertas”.

Outro destaque será o Eutelsat CIRRUS, um serviço híbrido satélite-OTT que 
fornece uma solução integrada de entrega de conteúdo para operadores que 
“buscam lançar ou melhorar seus serviços oferecendo os benefícios de rápida im-
plementação de serviços de vídeo, baixos custos operacionais, alta qualidade de 
imagem e ótima experiência ao usuário final”, disse. n
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Eutelsat demonstra distribuição em banda C
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Em uma parceria tecnológica e comercial, a Media Por-
tal e a Digilab promovem, nesta edição do SET EXPO, a 
integração entres seus sistemas de MAM e Playout res-
pectivamente, e oferecem fluxos de trabalho mais inteli-
gentes. As equipes das duas empresas receberão no es-
tande da Media Portal aos seus clientes para apresentar 
e demonstrar a nova solução.

Assim, “a consolidada solução de Playout da Digilab 
está sendo integrada com o sistema de MAM da Me-

dia Portal, presente hoje em emissoras de destaque 
em todo o Brasil. Esta integração tem o melhor de cada 
uma das empresas, apresentando assim, um conceito de 
operação robusto capaz de criar fluxos mais inteligentes 
e automatizados”, afirmou à reportagem da Revista da 
SET Fabio Tsuzuki, CEO da Media Portal.

Entre as novas funcionalidades, Tsuzuki destaca que, 
agora, o fluxo de entrega para o Playout já prevê arqui-
vamento permanente do item. A elaboração de grade 
de exibição está completamente integrada ao sistema 
de MAM. A empresa garante que todos os arquivos in-
cluídos na grade estarão disponíveis para exibição pelo 
Playout; e que existe a possibilidade de usar todo o acer-
vo para elaboração da grande de exibição e inclusive 
itens em elaboração.

Além dessa solução, a empresa paulistana, que está de 
casa nova, já que inaugurou recentemente novos escri-
tórios na capital paulista, demonstrará a plataforma lan-
çada na última NAB 2019, que “permite a integração do 
nosso sistema MAM com OTT, estabelecendo um fluxo 
de trabalho unificado para Broadcast e OTT”. O execu-
tivo afirmou que a solução já foi implementada e está 
sendo utilizada pela TV Novo Tempo em sua plataforma 
web, NT Play. n
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Media Portal e Digilab integram MAM e Playout 

Empresa japonesa se apresenta mais uma vez no SET 
EXPO e desta vez demonstra aos seus visitantes, pela 
primeira vez no Brasil, a série de lentes de Cinema Full 
Frame Premista, em específico a lente Premista 28-100 
T/2.9 que “possui a cobertura diagonal de 46.3mm pre-
parada para os novos sensores Full Frame na nova ge-
ração de câmeras de Cinema”, disse à reportagem da 
Revista da SET, Marcell Gallo, executivo de Vendas e Di-
visão Ótica da Fujifilm Brasil.

A série apresentada na última NAB, em abril passa-
do em Las Vegas, “facilita a produção de vídeo de alta 
qualidade com excelente resolução, bokeh bonito e rica 
gradação com HDR (High Dynamic Range)”, disse Gallo. 
A nova série Premista oferece uma linha de lentes de 
cinema com zoom que suportam um sensor de grande 
formato. Com elementos de lentes asféricas de grande 
diâmetro e sistema de foco/zoom recém-desenvolvido, 
“as lentes atingem um incrível nível de resolução de bor-
da a borda. O uso de desenho de íris de 13 lâminas e 
profundidade de campo rasa, que é uma característica 

de sensores de gran-
de formato, produz 
bokeh natural e 
bonito para capturar 
fielmente a textura do 
sujeito, definição tridi-
mensional e até mesmo 
uma sensação de atmosfera no local”, explicou.

Outro dos destaques da empresa serão as lentes Fuji-
non HD e UHD de Lineup, assim como as câmeras e len-
tes da Série X, em especial a câmera X-T3 que “tornou-se 
grande destaque no mercado cinematográfico interna-
cional”, disse o executivo que se mostra confiante. “A ex-
pectativa é excelente com o aquecimento do mercado e 
com as novas lentes e soluções que serão apresentados, 
esperamos uma boa visitação”, isso porque o principal 
desafio no SET EXPO para a Fujifilm passa por “continuar 
diversificando nosso porfolio e oferecer produtos que 
atendam e superem as novas demandas do mercado”, 
disse Gallo. n

© Foto: Divulgação

Fujifilm apresenta novas lentes de Cine Full Frame

fielmente a textura do 
sujeito, definição tridi-
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Fujifilm apresenta novas lentes de Cine Full Frame
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Empresa nipônica se apresenta concentrada em 
áreas-chave como “Intelligent Media Services para 
Broadcasting, esportes e fluxos de trabalho em pro-
dução, IP Live como uma solução completa de ponta 
a ponta, e Eco-Sistema para produção ao vivo HDR”, 
disse à reportagem da Revista da SET, Luis Fernando 
Fabichak, general Manager da Sony Brasil.
Nesse ponto, a empresa terá importantes destaques 

no SET EXPO. Dentre os mais importantes, novas câ-
meras da série HDC, com os modelos HDC-3500 e 
HDC-3100. A  primeira é um modelo de câmera que 
faz uso de três sensores de 2/3 de polegadas 4K, com 
suporte as mesmas lentes B4-mount, bem como os 
mesmos acessórios e equipamentos para controle das 
principais câmeras da série HDC-2000 da Sony. Com 
isso, disse Fabichak, “o usuário tem flexibilidade de 
configurações intercambiáveis bem como a possibili-
dade de suporte e migração natural entre os sistemas 
HD e 4K, bem como SDR e HDR. A câmera é capaz de 

operar em HD e evoluir de forma natural através de 
licença de software para 4K, bem como de SDR para 
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O
primeiro semestre de 2019 foi de muitas come-
morações na TV Cultura. Afinal, não é todo dia 
que uma emissora chega a seu cinquentenário. 
Tratando-se de uma televisão educativa a co-

memoração deve ser em dobro: é um grande desafio ser 
pública e buscar subsistência comercial, sem perder os 
princípios culturais a que se propõe. A TV Cultura, pode-
mos dizer, sem sombra de dúvida, que é uma referência 
em televisão educativa – não apenas no Brasil, mas 
em todo mundo. Atualmente é considerada a segunda 
emissora de maior qualidade do mundo (atrás apenas 
da BBC de Londres, outra referência!), sendo a primeira 
no Brasil.
Lá vai um pouco de sua história: a TV Cultura comple-

tou 50 anos no dia 15 de junho de 2019 como emissora 
educativa. Na verdade, contabilizando sua fase sob con-

cessão comercial podemos considerar seis décadas de 
existência. Ela nasceu em 1960 como o segundo canal 
de TV dos Diários Associados na capital paulista. En-
tende-se aí que ela, além de ser um braço de primeiro 
canal do conglomerado, a TV Tupi – o canal 2 utilizou 
boa parte de seu elenco, de diretores a atores, de equi-
pamentos até estrutura – inovou trazendo caras novas e 
teve por objetivo salientar os princípios culturais, mes-
mo sendo comercial. Isso explica-se principalmente por 
seu dono ser Assis Chateaubriand, criador de museus 
(como o MASP, que recebe hoje seu nome) e mecenas 
das artes no Brasil. Foi quem trouxe o meio televisivo 
para o País, o que fica ainda mais compreensivo unir 
duas paixões nesse novo canal: a televisão e a cultura. 
Porém, a crise nos Diários Associados a levaram pratica-
mente ao fechamento. Em 1968 saiu do ar para renascer 

por Elmo Francfort 
Fotos: Rodrigo Paiva / FPA
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e não ser extinta, em 1969. A recém-criada Fundação 
Padre Anchieta, idealizada pelo então Governador de 
São Paulo, Abreu Sodré, trouxe uma equipe de peso 
para criar um novo canal 2 paulista, agora sob conces-
são educativa. Profissionais como José Bonifácio Cou-
tinho Nogueira, Cláudio Petraglia, Fernando Pacheco 
Jordão, Fernando Viera de Mello e muitos outros. Uma 
televisão que nasceu ali na Água Branca, surgida no 
espaço da antiga e aterrada Lagoa de Santa Marina, 
que continua nos deixando uma história de grandes 
conquistas, caindo no gosto popular. Um espaço para 
o bom jornalismo, para o melhor da música (erudita e 
popular, nacional e internacional), para o debate e... 
claro, um espaço para as novas gerações, as crianças e 
jovens! Quem aqui não assistiu a um programa da TV 
Cultura que tenha marcado de alguma forma alguma 
fase da sua vida?
Para mim, particularmente, foi uma experiência mara-

vilhosa ter sido chamado para ser consultor do projeto 
dos 50 anos da TV Cultura. Foi uma viagem no tempo 
que contou com o apoio de todos os setores da emis-
sora. Poucas foram as vezes que vi um canal se unir de 
uma forma tão grande, com tanto afinco, para come-
morar seu aniversário, vestindo a camisa dos cinquenta 
anos. Projeto que começou evidentemente com apoio 

de duas pessoas, em especial: o então Diretor-Presiden-
te da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, e o 
Gerente do Centro de Documentação da entidade, José 
Maria Pereira Lopes (“Zé Maria”, como é conhecido, que 
têm dos 50 anos, 40 à serviço da TV Cultura) – sem 
esquecer da equipe do CEDOC, que passou dia após 
dia a respirar o projeto, sem abandonar suas tarefas, 
mas se desdobrando para deixar marcado uma data 
tão simbólica como essa. Depois vieram muitos outros, 
pessoas dos mais diversos setores, que compraram a 
ideia e em tempo recorde ajudaram na realização de um 
projeto que fez surgir uma série de livros, outra série de 
documentários (o “Cultura.50”), chamadas, vinhetas e 
programas especiais e ao final a exposição “Entra Que 
Lá Vem História”, aberta ao público no Shopping Center 
Eldorado, em São Paulo. Foram também realizados dois 
shows: um no Teatro Municipal de São Paulo e outro no 
Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina 
(com apresentação da Jazz Sinfônica).
Sobre as criações, a série de livros foi pensada tam-

bém no ponto de vista de torná-la pública e acessível 
como o sinal da TV Cultura. Por isso o principal obje-
tivo foi deixar o conteúdo aberto a todo público como 
e-books gratuitos no www.tvcultura.com.br/50anos/. 
Foram escritas, sob a edição de Bia Venturini, as se-



38   REVISTA DA SET  |  Agosto 2019

SET REGIONAISMemória da Radiodifusão

e não ser extinta, em 1969. A recém-criada Fundação 
Padre Anchieta, idealizada pelo então Governador de 
São Paulo, Abreu Sodré, trouxe uma equipe de peso 
para criar um novo canal 2 paulista, agora sob conces-
são educativa. Profissionais como José Bonifácio Cou-
tinho Nogueira, Cláudio Petraglia, Fernando Pacheco 
Jordão, Fernando Viera de Mello e muitos outros. Uma 
televisão que nasceu ali na Água Branca, surgida no 
espaço da antiga e aterrada Lagoa de Santa Marina, 
que continua nos deixando uma história de grandes 
conquistas, caindo no gosto popular. Um espaço para 
o bom jornalismo, para o melhor da música (erudita e 
popular, nacional e internacional), para o debate e... 
claro, um espaço para as novas gerações, as crianças e 
jovens! Quem aqui não assistiu a um programa da TV 
Cultura que tenha marcado de alguma forma alguma 
fase da sua vida?
Para mim, particularmente, foi uma experiência mara-

vilhosa ter sido chamado para ser consultor do projeto 
dos 50 anos da TV Cultura. Foi uma viagem no tempo 
que contou com o apoio de todos os setores da emis-
sora. Poucas foram as vezes que vi um canal se unir de 
uma forma tão grande, com tanto afinco, para come-
morar seu aniversário, vestindo a camisa dos cinquenta 
anos. Projeto que começou evidentemente com apoio 

de duas pessoas, em especial: o então Diretor-Presiden-
te da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, e o 
Gerente do Centro de Documentação da entidade, José 
Maria Pereira Lopes (“Zé Maria”, como é conhecido, que 
têm dos 50 anos, 40 à serviço da TV Cultura) – sem 
esquecer da equipe do CEDOC, que passou dia após 
dia a respirar o projeto, sem abandonar suas tarefas, 
mas se desdobrando para deixar marcado uma data 
tão simbólica como essa. Depois vieram muitos outros, 
pessoas dos mais diversos setores, que compraram a 
ideia e em tempo recorde ajudaram na realização de um 
projeto que fez surgir uma série de livros, outra série de 
documentários (o “Cultura.50”), chamadas, vinhetas e 
programas especiais e ao final a exposição “Entra Que 
Lá Vem História”, aberta ao público no Shopping Center 
Eldorado, em São Paulo. Foram também realizados dois 
shows: um no Teatro Municipal de São Paulo e outro no 
Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina 
(com apresentação da Jazz Sinfônica).
Sobre as criações, a série de livros foi pensada tam-

bém no ponto de vista de torná-la pública e acessível 
como o sinal da TV Cultura. Por isso o principal obje-
tivo foi deixar o conteúdo aberto a todo público como 
e-books gratuitos no www.tvcultura.com.br/50anos/. 
Foram escritas, sob a edição de Bia Venturini, as se-

Conexão broadcast usando smartphones

720PLIVE+
04 720PLIVE+
04

Ultima chance de pegar o seu 

Estande #128a

Licença desconto
50%



40   REVISTA DA SET  |  Agosto 2019

SET REGIONAISMemória da Radiodifusão

guintes obras: “TV Cultura 50 Anos”, complementando 
e atualizando o livro lançado dez anos atrás, quando 
se comemorou os 40 anos; “Brasil Toca Choro” e “Re-
tratos da Música Brasileira”; como dois almanaques: 
o “Almanaque TV Cultura 50 Anos – Muitas Histórias, 
Informações e Curiosidades”, de minha autoria, com 
336 páginas (sou suspeito pra falar, leiam e tirem suas 
conclusões!), e o “Almanaque Infanto-juvenil TV Cultura 
50 Anos – Senta Que Lá Vem História”, de Sandro Casa-
rini e Luiz Lentini – esses dois livros ainda contam com 
uma amostra do rico acervo da TV Cultura (mais de 200 
vídeos) que pode ser vista por meio dos QR Codes, que 
acompanham os verbetes. As obras foram lançadas em 
evento no MIS-SP – Museu da Imagem e do Som no dia 
11 de junho.
Agora sobre a exposição “Entra Que Lá Vem História”, 

ela estreou no dia 26 de maio e ficará aberta até 22 de 
setembro de 2019, no Shopping Eldorado (Av. Rebou-
ças, 3970, no bairro de Pinheiros, em São Paulo). Para 
visitar, de terça a sexta, das 12h às 22h (última sessão 
21h30); sábado e feriados, das 10h às 22h (também 
com última sessão às 21h30); e nos domingos das 12h 
às 21h (com a sessão final de entrada às 20h30). O 
ingresso é R$ 24,00 (inteira), sendo R$ 12,00 a meia en-
trada. Os ingressos estão sendo vendidos pela internet, 

no site www.expotvcultura.com.br, com horário e sessão 
marcados pelo Ingresso Rápido.
A exposição foi uma grande empreitada, com um time 

interno e outro externo trabalhando juntos. A realização é 
da TV Cultura, com co-realização das empresas Acervo21 
e Caselúdico (responsável por sucessos como a exposi-
ção “Castelo Rá-tim-bum” no MIS e no Memorial da Amé-
rica Latina), tendo apoio cultural do Shopping Eldorado.
Para mostra, CEDOC, Engenharia, Arte, Comunicação, 

Mídias Sociais, Marketing e muitos outros setores da TV 
Cultura também colocaram como meta levantar a expo-
sição rapidamente!
Na curadoria, Flávio de Souza, criador dos principais 

programas infantis da TV Cultura nos anos 1990, mas 
conhecido pelo público ao dar vida a personagens como 
Tio Dudu do “Mundo da Lua” e o cientista Tíbio do “Cas-
telo Rá-tim-bum”.  Flávio inclusive diz que a exposição 
“é um programa para pais, avós e filhos viajarem pela 
história da TV Cultura, que sempre ensinou divertindo 
e divertiu ensinando”. Perguntado sobre quais foram as 
dificuldades para levantar a mostra, ele concluiu que “o 
grande desafio foi criar a narrativa e incluir o máximo 
de programas possíveis nos mais de 500 m2 de área 
expositiva”. Fiz a pesquisa, criação dos textos, e digo 
que foi muito legal trabalhar com o Flávio de Souza, 
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pois pude conhecer melhor sua mente genial – a quem 
toda uma geração de telespectadores deve muito, pois 
suas ideias e de sua equipe da TV Cultura ajudaram na 
formação educacional de muita gente. Equipe que criou 
programas como “Mundo da Lua” e todos os “Rá-tim
-bum”, por exemplo.
Já curiosidades na exposição é o que não falta! Só 

uma amostra para vocês: podemos passear pela recria-
ção de cenários (como o do “Roda Viva” ou a sala do 
Lucas Silva e Silva no “Mundo da Lua” ou... visitar a 
“Vila Sésamo”!). Podemos assistir a programas ines-
quecíveis, como “Provocações”, “É Proibido Colar”, 
“Rá-tim-bum”, “Cartão Verde”, “Vestibulando”, “Nossa 
Língua Portuguesa”. É possível também ver os bonecos 
do “Cocoricó”, o Garibaldo dos anos 1970, o X de “X-
Tudo”, a fantasia dos peixes de “Glub Glub”. Há espaço 
para os musicais com “Viola, Minha Viola” com Inezita 
Barroso, “Sr. Brasil” com Rolando Boldrin, “Clássicos” e, 
obviamente, homenagear Fernando Faro com “Ensaio”. 
“Vox Populi”, “Metrópolis”, “Jornal da Cultura”, “Quem 
Sabe, Sabe!”, “Bambalalão”, “Matéria Prima”, “Quintal 
da Cultura” e muitos outros programas também estão 
presentes. Já o reconhecimento da emissora é possível 
de se ver em peças históricas de seu acervo como a co-
leção de prêmios Prix Jeneusse e de Emmy ali presentes.
As comemorações do cinquentenário acontecem num 

momento importante na história da TV Cultura e da Fun-
dação Padre Anchieta. É de transição, quando sai Mar-

cos Mendonça, deixando um grande legado, e assume a 
presidência José Roberto Maluf, cujo know how em tele-
visão é também grandioso (com passagens pela Band, 
SBT, Fundação Cásper Líbero, por sua editora Spring, 
da Revista Rolling Stones, entre outras empresas). Ma-
luf entra com a promessa de trazer à Fundação Padre 
Anchieta um novo momento, ainda mais próspero. Foi 
também criado um Conselho Gestor, comandado por 
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Já no Con-
selho Curador, Antonio de Pádua Prado Jr. (o “Paéco”) 
assumiu a presidência.
Que os próximos 50 anos sejam ainda mais ricos e 

inesquecíveis como muitas das histórias e momentos 
que a TV Cultura proporcionou a seus telespectadores, 
como também a toda área de radiodifusão. 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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para os musicais com “Viola, Minha Viola” com Inezita 
Barroso, “Sr. Brasil” com Rolando Boldrin, “Clássicos” e, 
obviamente, homenagear Fernando Faro com “Ensaio”. 
“Vox Populi”, “Metrópolis”, “Jornal da Cultura”, “Quem 
Sabe, Sabe!”, “Bambalalão”, “Matéria Prima”, “Quintal 
da Cultura” e muitos outros programas também estão 
presentes. Já o reconhecimento da emissora é possível 
de se ver em peças históricas de seu acervo como a co-
leção de prêmios Prix Jeneusse e de Emmy ali presentes.
As comemorações do cinquentenário acontecem num 

momento importante na história da TV Cultura e da Fun-
dação Padre Anchieta. É de transição, quando sai Mar-

cos Mendonça, deixando um grande legado, e assume a 
presidência José Roberto Maluf, cujo know how em tele-
visão é também grandioso (com passagens pela Band, 
SBT, Fundação Cásper Líbero, por sua editora Spring, 
da Revista Rolling Stones, entre outras empresas). Ma-
luf entra com a promessa de trazer à Fundação Padre 
Anchieta um novo momento, ainda mais próspero. Foi 
também criado um Conselho Gestor, comandado por 
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Já no Con-
selho Curador, Antonio de Pádua Prado Jr. (o “Paéco”) 
assumiu a presidência.
Que os próximos 50 anos sejam ainda mais ricos e 

inesquecíveis como muitas das histórias e momentos 
que a TV Cultura proporcionou a seus telespectadores, 
como também a toda área de radiodifusão. 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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P
equenas emissoras ou produtoras de 
TV tem sérias dificuldades em auto-
matizar processos devido aos custos 
dos equipamentos, essa realidade 

obriga a busca de soluções alternativas que 
facilitem o trabalho, dentre eles a robotiza-
ção de câmeras já existentes é um deles, 
neste artigo será demonstrada uma solução 
para pequenos estúdios. 
Pequenos estúdios de até uns 50 metros 

quadrados no qual a área técnica está ins-
talada próxima ou mesmo dentro do estúdio 
podem utilizar soluções simples para auto-
mação tipo PTZ de equipamentos de linha 
semiprofissional. 
Câmeras semi-profissionais da Sony e Pa-

nasonic que possuem terminais LANC ou 
Control-L (protocolo de comunicação inven-
tado pela Sony) permitem soluções alternati-
vas para a robotização das câmeras, os con-
troles tipo Lanc podem levar os comandos 
de foco e zoom até 20 metros das câmeras, 
isto aliado a um base pan tilt completam um 
sistema PTZ (Pan/Tilt/Zoom) a um preço ex-
tremamente acessível, isso é possível para 
câmeras de vários pesos e tamanhos, sendo 
que câmeras de até 3,0 quilos brutos são 
as mais adequadas, como por exemplo uma 
câmera Sony NX5R.
Entre essas alternativas é possível desen-

volver inclusive um sistema para conjunto de 
câmera e telempropter com aproximadamen-
te 10 quilos de peso, com subida e descida 
hidráulica, de maneira a permitir um rápido, 
e seguro posicionamento de câmera para 
apresentadores de diferentes alturas. Logica-
mente não são sistemas com memorização 
de foco, zoom e posição, como disponível 
para as câmeras PTZ, e muitas vezes o pró-
prio movimento nem é tão preciso, mas para 
programas jornalísticos e entrevistas permi-
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tem os pequenos ajustes que necessitariam de um ou 
mais operadores de câmera no estúdio e que podem ser 
feitos pelo próprio diretor de TV.
Inicialmente é preciso ter o peso exato da câmera e 

acessórios que estão no tripé e aí buscar uma cabeça 
pan tilt para o equipamento. Existem muitas opções no 
mercado das câmeras CCTV, e algumas soluções para câ-
meras leves, tipo DSLR. O tipo comercializado para câ-
meras DSLR tem motor de passo e permite ajuste de 
velocidade, o que pode ser muito útil, os modelos para 
CCTV, são mais “brutos”, mas existem também modelos 
bem precisos, tudo depende de quanto quer investir. Es-
sas cabeças normalmente têm o encaixe para parafusos 
padrão de tripés 3/8 o que facilita também, a questão é 
se a trava rápida (quick release plate) do tripé é robusto 
o bastante para aguentar um movimento vertical da câ-
mera, pois existem alguns com parafusos bem pequenos 
e podem não garantir total estabilidade para o conjunto. 
Acertada a questão da cabeça pan tilt, agora é checar 

se a câmera tem porta LANC, para o controle remoto 
de foco e zoom. Como exemplo a marca Libec vende 
vários modelos que se adequam a câmeras Panasonic e 
Sony, existem também modelos dos próprios fabrican-
tes, como o Sony RM30BP que controla até 3 câmeras 
tipo NX5R ou FS700 e inclui o controle de Iris. Na maio-

Os controles tipo Lanc podem levar comandos de foco e zoom até 20 metros das câmeras

A marca Libec vende vários modelos que se adequam 
a câmeras Panasonic e Sony
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ria das vezes os conectores das portas Lanc são tipo P1 
de duas vias, é importante detectar exatamente qual o 
conector por que será necessário comprar ou montar 
uma extensão, por que os cabos normalmente são de 
3 a 5 metros, ou menos. Foram compradas extensões e 
montados cabos de 15 metros sem nenhum problema.    
Veja na foto um sistema PTZ, utilizando uma cabeça 

Bescor MP-101 com cabo extensor de 15 metros e um 
controle Lanc Libec também com cabo extensor de 15 
metros.
Este outro conjunto, mostrado na primeira foto (equi-

pamento montado pela empresa BML), é formado por 
um conjunto hidráulico manual para subir e descer câ-
mera e telempropter (10 quilos) e uma cabeça pan tilt 
de câmera de segurança. n
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Sony RM30BP 
que controla 
até 3 câmeras tipo NX5R 
ou FS700 e inclui 
o controle de Iris
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O
PayTV Forum realizado na 
capital paulista no fim de 
julho analisou o merca-
do de TV paga no Brasil 

e como este se posiciona frente às 
novas formas de distribuição audio-
visual. O mercado sofre uma retração 
que chega aos 15% da base de clien-
tes em relação a 2015, quando ainda 
crescia. No entanto, a luta entre ope-
radoras, programadoras e serviços 
de streaming continua.
Nesse sentido, dos dois dias de pa-

lestras parece ter ficado claro que as 
operadoras, programadoras e canais 
de TV paga estão mudando a forma 
de encarar o negócio e também a for-
ma como se posicionam nele, e os 
executivos da Globosat afirmam que 
a “TV é o que o cliente quer”.

De fato, a disrupção que a Globo 
tem mostrado publicamente nos últi-
mos tempos é notória e, nesse cami-
nho, a Globosat avança ainda mais. 
Para Alberto Pecegueiro, diretor-geral 
da programadora, o cenário “implica 
riscos, mas ninguém pode ficar pa-
rado”. O executivo diz que está na 
hora de retirar do nome da empresa 
o “sat” porque hoje ela produz con-
teúdos além do satélite.
Para Pecegueiro a tecnologia é funda-

mental, desde a sua ótica, o caminho 
da Globo é de mudança, não só neste 
aspecto, mas também no posiciona-
mento estratégico.  Segundo ele, hoje 
a empresa deixou de ser uma empresa 
de mídia tradicional e as de tecnologia 
deixaram de ser apenas do setor. Isso 
fez com que “as empresas de tecnolo-

gia começassem a produzir, programar 
e distribuir conteúdo, enquanto em-
presas de mídia passassem a investir 
em tecnologia como meio de suporte” 
para continuar produzindo conteú- 
dos. Por este motivo, reforçou o execu-
tivo, “as empresas evoluíram e se tor-
naram Media Tech Companies, como 
Amazon, Disney, Google, Facebook e 
a própria Globo. Dentro dessas com-
panhias, a tecnologia está relacionada 
com todas as áreas da empresa, que 
fica mais inteligente e competitiva”.
“Agora somos um Media Tech com 

foco em conteúdos onde a tecnolo-
gia é o suporte da produção”, diz 
o diretor da maior programadora 
da América Latina. Ele conta que a 
empresa trabalha para uma integra-
ção com tecnologias de machine 
learning, inteligência artificial para 
mudar e se transformar em uma 
Media Tech, onde a tecnologia, dis-
tribuição e consumo andam juntos. 
“Não podemos ficar amarrados ao 
tradicional, precisamos seguir as no-
vas oportunidades que a tecnologia 
nos brinda. O segredo está em como 
coordenar esforços para ganhar mais 
eficiência e competitividade.”

O conteúdo ainda é rei
Manuel Falcão, diretor de Marketing 

da Globosat, disse que a TV não vai 
morrer, mas que ela se transformou. 
O futuro passa pelo trabalho em con-
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Mercado de TV paga tenta reagir à crise 
econômica que provocou a perda de mais 
de um milhão de clientes no último ano, 
e mostra alternativas tecnológicas 
para reativar a demanda. Globosat 
se posiciona como uma empresa 
de conteúdos baseada em tecnologia

por Fernando Moura, em São Paulo
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Globo vira Media 
Tech Company

SET REGIONAISReportagem Especial

Alberto Pecegueiro (Globosat) afirmou 
que a Globo mudou e hoje avança para 
transformar-se em uma MEDIA TECH, 
a junção da antiga companhia de mídia 
e as companhias de tecnologia, 
onde o foco é o conteúdo e já não 
a sua distribuição
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junto da cadeia produtiva audiovi- 
sual e compreender as suas transfor-
mações não só na produção, como 
no consumo. “É necessário resigni-
ficar a TV porque já não existe TV, 
não existe digital, existe conteúdo 
que pode ser acessado em diferentes 
devices. TV é uma experiência. TV é 
uma boa história”. 
De fato, e em concordância como 

a maioria dos executivos que partici-
param do Forúm, Falcão acredita que 
os serviços OTT são complementares 
e não o fim da TV por assinatura. 
“O conteúdo da TV por assinatura é, 
sem dúvida alguma, muito melhor do 
que o do Netflix. Temos que buscar a 
melhor experiência”.

O que Melissa Vogel, Ceo da Kantar 
IBOPE Media no Brasil, reforçou: “O 
conteúdo inédito, ao vivo ou exclu-
sivo, ganha relevância para o assi-
nante de TV Paga. Existem espaços 
para todos os tipos de conteúdo e 
os nossos dados indicam que o pú-
blico da TV por assinatura é cada vez 
mais fiel”.

Números do setor
O cenário econômico, tecnológico 

e regulatório foi destaque desta edi-
ção já que a TV por assinatura passa 
por um momento complexo, reverter 
a queda de quase 15% na base de 
clientes. Vale lembrar que na meta-
de desta década, a ABTA (Associa-
ção Brasileira de TV por Assinatura) 
avançava números que permitiriam 
chegar aos 20 milhões de usuários. 
Hoje, o Brasil registrou 16.709.668 
domicílios com acesso à TV por  
Assinatura em junho de 2019, uma 
redução de 1,23 milhão (-6,86%), 
em 12 meses, de acordo com dados 
da Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel).
Quase a metade dos domicílios 

recebeu (em junho) o serviço pelo 
Grupo Claro (NET), foram registrados 
8.227.823 contratos (49,24% do mer-
cado), em segundo lugar ficou a SKY, 
com 4.999.821 contratos (29,92% 
do mercado), seguidos pela Oi, com 
1.584.397 contratos (9,48% do mer-
cado) e pela Vivo com 1.460.281 con-
tratos (8,74% do mercado).

Marco regulatório
Em um momento crítico para o se-

tor, a Anatel entende haver restrições 
na oferta OTT, direta ao consumidor 
de canais lineares, além de que as 
restrições à propriedade cruzada que 
limitam as consolidações. Isto no 
meio da liminar que proibiu a Fox de 
continuar operando como OTT de-
pois de a Claro interpor um recurso 
na Anatel porque considerou que a 
empresa desobedece a o artigo 5º da 
Lei do SeAC, que trata da proprie-
dade cruzada entre programação e 
distribuição. De fato, Oscar Petersen, 
vice-presidente de assuntos regulató-
rio da Claro Brasil, deixou claro que é 
necessário regular o setor e impedir 
que os canais lineares passem a ser 
distribuídos por streaming, porque 
isto configura “um serviço prestado 
sem autorização da Anatel”.
Para Abraão Balbino, superintenden-

te de competição da Anatel, o tema é 
relevante e precisa ser finalizado nas 
instâncias atuais, porque, segundo 
ele, se o pleito vai para a Justiça pode 
se alastrar por anos. O superintenden-
te acredita que é preciso a aprovação 
de um novo marco legal para a TV por 
assinatura que seja aprovado pelo 
Congresso Nacional e que este “trate 
e tenha em conta as transformações 
da indústria”, como, por exemplo, a 
distribuição dos canais por streaming 
e as fusões entre distribuidoras e pro-
gramadoras. Balbino disse que não 
acredita que uma decisão da Anatel 
consiga, de fato, nivelar a questão.  
“É importante a mudança da lei para 
que se tenha segurança jurídica”. n

Marcos Takanohashi (Commscope) 
afirmou que o futuro das operadoras 
passa por redes de acesso 
multitecnologia com camadas 
que utilizem inteligência artificial 
que permitam que o cliente tenha 
experiência wireless e utilize bis data 
e automatização
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 Leonardo Godoy (SES) disse que 
a combinação de transmissão satelital
com IP continua sendo a solução mais 
competitiva em grandes eventos 
esportivos

Danilo Almeida, gerente de sistemas de integração 
para América Latina, analisou alguns cases 
internacionais de proteção de dados e marca d’água 
para tentar evitar a pirataria
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Introdução
O Japão, por meio dos Laboratórios de pesquisa da 

NHK (Japan Broadcasting Corporation [日本放送協会 –
Nippon Housou Kyokai]), conhecidos como NHK Scien-
ce & Technology Research Laboratories (STRL – [NHK
放送技術研究所 – NHK Housougijutsukenkyuujo]), 
vem desenhando o futuro da radiodifusão. A fundação 
destes laboratórios de pesquisa data do ano de 1930. 
Se pensarmos que em 1930 a televisão ainda engati-
nhava, mundialmente, enquanto descoberta tecnoló-
gica, e o rádio havia se firmado há pouco, a criação 
desse centro de pesquisa dentro da NHK aponta já 
para um caminho de estudos tecnológicos da radio-
difusão até então inéditos. Haja vista, por exemplo, 

que, comercialmente, a televisão japonesa só entra no 
ar em 1953. Outro marco importante, a televisão em 
cores, tem seus estudos iniciados em 1950, e só é lan-
çada oficialmente em 1960. Como gosto de frisar, em 
artigos, livros e palestras em que abordo as pesquisas 
sobre a televisão digital e televisão em alta definição, 
o ano de 1964 é um dos mais importantes marcos his-
tóricos da NHK, pois, marca o início das pesquisas vi-
sando à televisão de alta definição, a chamada HDTV. 
Desde então, a mídia televisiva passou por radicais 
transformações e trouxe mudanças em seus paradig-
mas tecnológicos que impactaram – e ainda impactam 
– substancialmente a relação do telespectador com o 
meio. As pesquisas da NHK, que buscavam melhorar a 

por Almir Almas

NHK e 8K Super Hi-Vision. 
O Japão desenhando 
o futuro
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definição da imagem de televisão, apontavam, já em 
1964, para o caminho da imersão. Ou seja, por trás da 
melhor definição da imagem, os japoneses buscavam, 
na televisão, o mesmo sentido de imersão que o ci-
nema proporcionava. Para mim, aí é que está o pulo 
do gato de todo o desenvolvimento tecnológico pelo 
qual passa a televisão japonesa; e, na mesma escala, 
a televisão mundial. A imersão é o grande motor das 
pesquisas tecnológicas da televisão japonesa, sobre-
tudo, das pesquisas que se fazem dentro do STRL da 
NHK; e é também, pode-se dizer, o motor que move as 
pesquisas mundiais. 
O que a evolução tecnológica televisiva procura, em 

maior ou menor grau, dependendo do país, é criar o 
sentido de presença e de realidade, ou seja, possibi-
litar que o telespectador possa experimentar a sen-
sação de imersão, qual seja, de estar presente, de 
fazer parte do “real” apresentado, de ser envolvido 
pelo tempo e espaço, na sensação de fazer parte, em 
tempo real e presente, do mesmo acontecimento. Em 
última instância, é, poder viver o lugar da enunciação 
através da imersão, como se dá no cinema; e, na te-
levisão, é enunciação a partir de sua característica es-
pecifica, que é o acontecimento em tempo real, tempo 
direto e tempo presente.
Este artigo é fruto de duas conversas exclusivas com 

o STRL da NHK, em especial, com o engenheiro Ph.D. 
Kamoda Hirokazu. A primeira, em 6 de novembro de 
2018, quando fui recebido pela NHK, em um visita de 

pesquisa, para conhecer as pesquisas dos Laborató-
rios da NHK, e, principalmente, falar sobre a 8K Super 
Hi-vision e os preparos da NHK para as transmissões 
dos Jogos Olímpicos Tokyo 2020 e para o dia primeiro 
de dezembro de 2018, data em que se iniciariam suas 
transmissões oficiais via Satélite. Nesta primeira con-
versa, em Tokyo1, em 2018, além da conversa com o 
Senhor Kamoda Hirokazu, estive também com o enge-
nheiro (Ph.D.) Takada Masayuki, e com o pesquisador 
engenheiro (Ph.D.) Hisatomi Kensuke, que, por sua vez, 
me mostrou as pesquisas desenvolvidas com Realidade 
Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR) em 8K Super 

Hi-Vision. A segunda conversa foi no dia 
10 de abril de 2019, em Las Vegas, Esta-
dos Unidos, durante a NAB Show 20192, 
no estande da NHK naquele evento. Mui-
to do que conversamos em novembro, lá 
no Japão, repetiu-se aqui, em Las Vegas, 
nessa conversa na NABShow 2019. O se-
nhor Kamoda foi de extrema disponibili-
dade e me proporcionou a possibilidade 
de conhecer não só as pesquisas em 8K 
Super Hi-vision, foco principal das duas 
conversas, como também as outras pes-
quisas que os STRL/NHK desenvolvem 
em busca de uma televisão do futuro. 
Televisão do futuro3, mas, sabemos, 
que o futuro da televisão já está aqui, 
na nossa frente, acontecendo a passos 
largos, como pudemos observar na NAB 
Show deste ano.

Road-Map / Timeline
A NHK gosta de trabalhar com proje-

ções, e sempre apresenta um road-map 
— ou timeline —, que traça um caminho 
de evolução para os próximos anos. Para 

Estande da NHK na NAB 2019
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ao público do lançamento do 4K e 8K, 
que foi realizado em 1 dezembro de 2018. 
A foto é de 9 de novembro de 2018



a NHK, as projeções para os próximos dez, vinte anos 
estão sempre em seu campo de visão (para criarmos 
um chiste com a mídia televisão). Em 1995, quando 
a NHK festejava seus cinquenta anos de existência, o 
road-map trazia como um dos principais pontos a evo-
lução do ISDB e a digitalização da televisão, evoluindo 
para totalmente digital o sistema da Hi-Vision (TV de 
alta definição), então em uso desde os anos 1980. Vale 
lembrar que as primeiras pesquisas de transmissão di-
gital são de 1982; os experimentos e a criação do 
sistema de alta definição MUSE (Multiple Sub-Nyquist 
Sampling Encoding) são de 1984 e 19864. A primeira 
transmissão experimental do Sistema MUSE é de 1986; 
e a primeira transmissão regular de HDTV via Satélite, 
com uma hora diária, data de 1989 (03 de junho).  
A transmissão digital em Hi-Vision se inicia oficialmen-
te em 1 de dezembro de 2000, com 24 horas diárias. 
E o ponto de partida das pesquisas sobre a tecnologia 
da imagem em 8K Ultra High Definition (UHDTV) data 
de 1995. Em 1994, a NHK apresentou um programa, a 
que eu tive acesso e usei bastante em minhas aulas, 
em que se apresentava o início da “era digital” e que 
se projetava o que seria uma televisão do futuro na 
era digital. Nesse programa, feito em HDTV (no Siste-
ma Hi-Vision japonês), já eram antevistas características 

e serviços que viriam a ser disponibilizados pelo Siste-
ma ISDB, então em pesquisa, tais como o one-seg TV, 
a mobilidade, múltiplos canais, transmissão de dados, 
sistema de navegação. Resumiam-se essa mudança, 
segundo a NHK, em “três termos-chave: alta qualida-
de, multimídia e recepção móvel”. A NHK creditava ao 
Sistema ISDB a missão de popularizar a Hi-Vision, e, 
ainda, isso sem deixar de lado o cumprimento da “sua 
função de ‘TV Pública’” e o cumprimento de seu ob-
jetivo de “introduzir a digitalização em toda forma de 
transmissão5”.
O road-map, ou timeline, apresentado agora na NAB 

Show 2019, em Las Vegas, planeja a evolução da mídia 
televisão para os próximos anos, culminando com a 
experiência “Holográfica” da imagem de televisão “fora 
da tela” – televisão Tridimensional (Three-Dimensional 
TV), aproximadamente em 2030; passando pela tele-
visão Híbrida (NHK Hybridcast), a definitiva intersec-
ção entre broadcasting e broadband, que se iniciara 
em 2013; e a popularização em alta escala da trans-
missão em 8K Super Hi-vision, com os Jogos Olímpicos 
de Tokyo de 2020. Os primeiros testes de transmissão 
em 8K Super Hi-vision datam de 2016. Experimentos 
são realizados desde 2014, nos principais eventos in-
ternacionais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olím-
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picos. O dia 1 de dezembro de 2018 marca o início da 
transmissão oficial em 8K Super Hi-Vision, por satélite 
(Canais BS). 

NAB 2019
O estande da NHK na NAB Show 2019, em Las Ve-

gas, estava num espaço chamado de “Futures Park”, 
numa clara alusão de que o que ali se expunha era 
uma visão de futuro para a radiodifusão. Não à toa, 
esse espaço estava ao lado do espaço chamado “Start 
Up Loft”. Além da NHK, no estande N236, expunham 
por lá também a (DiBEG) Digital Broadcasting Experts 
Group (Japão), no estande N1534. DiBEG é um grupo 
fundado em setembro de 1997 para a promoção, troca 
de informações e cooperação internacional do ISDB-T 
(Digital Terrestrial Broadcasting System), em todo o 
mundo; a “Korea UHD on air”, no estande N231, o 
Ultra HD Forum, no estande N1531 , a “Advanced Me-
dia Workflow Association (AMWA)”, o estande N1331, 
as universidades Sharif University of Technology, no 
estante N1634, Rochester Institute of Technology, no 
estande N1535, dentre outros. E havia também um es-
tande de boas-vindas, “Futures Park Welcome Booth”, 
no N1031. 
A NHK nomeou o seu estande como “8K Technolo-

gy and beyond”, trazendo, assim, uma amostragem 
não apenas sobre a recém-inaugurada transmissão 8K 
Super Hi-Vision, como também sobre os caminhos da 
pesquisa da NHK para a radiodifusão. Como dito aci-
ma, além das amostragens do lançamento do primeiro 
canal mundial de transmissão em 8K, apresentou di-
versas pesquisas para o futuro, com destaque dentre 
elas para a televisão 3D com projeção fora da tela. Ou 
seja, apresentou suas pesquisas tecnológicas sobre a 
“Advanced 8K UHDTV” e o futuro da mídia broadcas-

ting. Em sua chamada para o estande, no site da NAB 
Show 2019, a NHK afirmava que no seu estande é 
mostrado o lançamento do primeiro canal de transmis-
são em sinal de televisão em 8K do mundo, em 1 de 
dezembro de 2018, com a apresentação do sistema de 
transmissão via Satélite, para o sinal em 8K Hi-Vision 
e também toda a cadeia de transmissão para o canal 
de 8K, desde a produção, o play out e a entrega do 
sinal em 8K Hi-Vision nas casas dos telespectadores. 
Foi montado no estante um home theater. em 8k, com 
uma tela super fina, de OLED, e com um arranjo de 
som com multicanais 22.2, do sistema exclusivo da 
NHK, para uso do consumidor/telespectador em sua 
casa. Foi feita uma seleção de programação em 8K 
Hi-Vision, para ser exibida nesse home theater. São 
programas que são exibidos normalmente na progra-
mação diária em 8K Hi-Vision da NHK. Também foram 
apresentados ao público o Codec 8K, em vídeo de 
120Hz para a transmissão, a compreensão e transmis-
são em tempo real do 8K com high frame rate (vídeo 
em alta velocidade). Além disso, o estante apresenta 
também as pesquisas em desenvolvimento nos labo-
ratórios da NHK (STR/NHK), sobre os avanços da radio-
difusão terrestre, com destaque para a nova geração 
de transmissão do ISDB, a pesquisa de um sistema 
de som baseado em objeto, que permite que os te-
lespectadores possam adaptar as suas preferencias e 
o ambiente. 
E um dos grandes destaques dessas pesquisas para 

o futuro, temos a nomeada Aktina Vision, imagem de 
televisão em 3D, imagem espacializada, que, segundo 
o road-map da NHK, está prevista para estar no ar, 
para o público telespectador, em 2030. Aktina pode 
ser traduzida por “Raio de luz”. A palavra Aktina tem 
sua origem etimológica em aktís, do grego, que sig-
nifica “raio”. Segundo as informações no estande e o 
que me foi mostrado em minha visita ao STRL/NHK, no 
Japão, em novembro de 2018, a Aktina Vision será uma 
visualização espacializada da imagem de televisão, em 
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Professor Almir Almas com o engenheiro Kamoda 
Hirokazu, no dia 6 de novembro de 2018, quando 
foi recebido pela NHK, em uma visita de pesquisa, 
para conhecer as pesquisas dos Laboratórios da NHK

Um dos grandes destaques da NAB 2019 para o futuro 
foi a Aktina Vision, imagem de televisão em 3D, 
imagem espacializada
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3D, sem uso de óculos especiais. A imagem se forma 
fora da tela, espacialmente, em que independente do 
movimento do telespectador (horizontal ou vertical) a 
imagem pode ser vista como “real”. 
Em Tokyo, na STRL/NHK, em novembro de 2018, os se-

nhores Kamoda Hirokazu e Hisatomi Kensuke me mos-
traram também pesquisas que estão em desenvolvi-
mento com a tecnologia AR/VR em imagem 8K Hi-Vision. 
Experimentei um dispositivo ainda em construção, em 
prova de conceito, simulando os headset VR (óculos), 
em que pude vivenciar estas imagens, em vídeo em 360 
graus, com a resolução em 8K. Qualidade da resolução 
e profundidade das imagens me davam a sensação de 
tridimensionalidade quase próxima do real, o que leva-
va a um sensação de imersão ímpar na mídia televisão. 
Como disse no começo deste artigo, o fato de pu-

blicar projeções de futuro, em um timeline/road-map 
que aponta passo a passo o estado da arte de suas 
pesquisas, leva a NHK a constantemente atualizá-lo e 
com isso, podemos ver o que se realizou, concreta-
mente, daquilo que foi projetado, e o que ainda está 
em pesquisa. Falei deste timeline/road-map, quando 
da comemoração dos setenta anos da NHK, em 1995; 
e, também, em 2012, ano em que finalizei a escrita do 
meu livro, fruto da minha tese sobre televisão digital 
terrestre6. A exemplo de 19957, em que o destaque 
era a implantação de um novo sistema de televisão, 

o ISDB, em 2012, o destaque era a chegada do Su-
per Ultra HDTV 8K, que se previa, estaria em uso para 
os Jogos Olímpicos de Tokyo 2020. E em 2018/2019, 
os destaques, pode-se dizer, seriam dois: a chegada 
da Hybrid TV, intersecção entre broadcasting e broad- 
band (que já se efetiva desde 2013), e a “televisão fora 
da tela”, em que se pesquisam exibições de imagens de 
televisão tridimensionais sem a necessidade de óculos. 
Provavelmente, em 2020, quando a NHK atingir definiti-
vamente o proposto para a Super Hi-Vision 8K, um novo 
timeline deverá vir à tona, com novos desafios. 
Nessas duas conversas com a NHK, na pessoa do 

senhor Kamoda, eu tinha alguns interesses chaves. 
Primeiro, sobre padronizações técnicas do 8K Super 
Hi-Vision; segundo, sobre conteúdo produzido nessa 
resolução, para a transmissão e recepção dos teles-
pectadores; e terceiro, quais os resultados palpáveis 
advindos do início oficial das transmissões em 8K Su-
per Hi-Vision via Satélite, que se iniciara no dia 1 de 
dezembro de 2018. 
Junto com o lançamento do canal NHK BS-8K, a NHK 

lançou também o canal NHK BS4K, para transmissões 
do sinal de televisão em 4K (UHDTV). Tanto em um, 
quanto em outro canal, padrões tecnológicos foram 
necessários para que os sinais pudessem entrar no ar. 
Sobre a transmissão em 4K e o canal NHK BS4K, deixo 
para um próximo artigo.

O dia 1 de dezembro de 2018 marca 
o início da transmissão oficial 
em 8K Super Hi-Vision, por Satélite 
(Canais BS)
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3D, sem uso de óculos especiais. A imagem se forma 
fora da tela, espacialmente, em que independente do 
movimento do telespectador (horizontal ou vertical) a 
imagem pode ser vista como “real”. 
Em Tokyo, na STRL/NHK, em novembro de 2018, os se-

nhores Kamoda Hirokazu e Hisatomi Kensuke me mos-
traram também pesquisas que estão em desenvolvi-
mento com a tecnologia AR/VR em imagem 8K Hi-Vision. 
Experimentei um dispositivo ainda em construção, em 
prova de conceito, simulando os headset VR (óculos), 
em que pude vivenciar estas imagens, em vídeo em 360 
graus, com a resolução em 8K. Qualidade da resolução 
e profundidade das imagens me davam a sensação de 
tridimensionalidade quase próxima do real, o que leva-
va a um sensação de imersão ímpar na mídia televisão. 
Como disse no começo deste artigo, o fato de pu-

blicar projeções de futuro, em um timeline/road-map 
que aponta passo a passo o estado da arte de suas 
pesquisas, leva a NHK a constantemente atualizá-lo e 
com isso, podemos ver o que se realizou, concreta-
mente, daquilo que foi projetado, e o que ainda está 
em pesquisa. Falei deste timeline/road-map, quando 
da comemoração dos setenta anos da NHK, em 1995; 
e, também, em 2012, ano em que finalizei a escrita do 
meu livro, fruto da minha tese sobre televisão digital 
terrestre6. A exemplo de 19957, em que o destaque 
era a implantação de um novo sistema de televisão, 

o ISDB, em 2012, o destaque era a chegada do Su-
per Ultra HDTV 8K, que se previa, estaria em uso para 
os Jogos Olímpicos de Tokyo 2020. E em 2018/2019, 
os destaques, pode-se dizer, seriam dois: a chegada 
da Hybrid TV, intersecção entre broadcasting e broad- 
band (que já se efetiva desde 2013), e a “televisão fora 
da tela”, em que se pesquisam exibições de imagens de 
televisão tridimensionais sem a necessidade de óculos. 
Provavelmente, em 2020, quando a NHK atingir definiti-
vamente o proposto para a Super Hi-Vision 8K, um novo 
timeline deverá vir à tona, com novos desafios. 
Nessas duas conversas com a NHK, na pessoa do 

senhor Kamoda, eu tinha alguns interesses chaves. 
Primeiro, sobre padronizações técnicas do 8K Super 
Hi-Vision; segundo, sobre conteúdo produzido nessa 
resolução, para a transmissão e recepção dos teles-
pectadores; e terceiro, quais os resultados palpáveis 
advindos do início oficial das transmissões em 8K Su-
per Hi-Vision via Satélite, que se iniciara no dia 1 de 
dezembro de 2018. 
Junto com o lançamento do canal NHK BS-8K, a NHK 

lançou também o canal NHK BS4K, para transmissões 
do sinal de televisão em 4K (UHDTV). Tanto em um, 
quanto em outro canal, padrões tecnológicos foram 
necessários para que os sinais pudessem entrar no ar. 
Sobre a transmissão em 4K e o canal NHK BS4K, deixo 
para um próximo artigo.

O dia 1 de dezembro de 2018 marca 
o início da transmissão oficial 
em 8K Super Hi-Vision, por Satélite 
(Canais BS)
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Padrões Tecnológicos
Como já escrito aqui na Revista da SET em várias 

ocasiões, por mim e por outros articulistas/colabora-
dores da Revista, a imagem em 8K apresenta uma re-
solução de 7.680 x 4.320 pixels, o que equivale a 33 
megapixels, 16 vezes a resolução de uma imagem de 
TV de alta definição (HDTV). Com 10 bits de bit depth, 
frame rate (HFR) de 120Hz, Wide Color Gamut (WCG) 
padrão REC. ITU-R BT.2020, que permite a reprodução 
de cores bem próximo do que nosso olho permite ver, 
o range de luminância com SDR e HDR (High Dynamic 
Range) simultaneamente, padrão REC. ITU-R BT.2100. 
Na questão do HDR na disputa colocada entre PQ (Per-
ceptual Quantizer – [padrão SMPTE ST 2084]), e HLG 
(Hybrid Log-Gamma), a NHK usa HLG, principalmente 
por ser um sistema que é desenvolvido pela própria 
NHK, em conjunto com a BBC (Reino Unido). Enquanto 
que o PQ é desenvolvido pela Dolby, e é voltado para 
o cinema, o HLG é desenvolvido por duas emissoras, 
cujo principal produto é a radiodifusão. Tanto os es-
quemas de encoding/decoding PQ, quanto os do HLG 
estão inclusos no ITU-R Recommendation BT.2100, no 
ARIB STD-B32, DVB/ETSI TS 101 154v2.3.1, no HDR do 
YouTube e futuramente nas transmissões na Coréia8. 
Na parte sonora, o 8K Hi-Vision usa uma composição 
de multicanal de 22.2, que reproduz o som espacial 
tridimensional. O sistema, que é nomeado como siste-
ma de som Multichannel 22.2, possui três layers, as-
sim distribuído: nove canais de som no nível de cima, 
dez canais no nível da altura do telespectador, e três 

canais ao nível do chão, totalizando assim, 22 canais e 
mais dois canais para subwoofer (efeitos de baixa fre-
quência). Desse modo, o som pode ser localizado em 
qualquer direção e possibilita um alto grau de imer-
são. Na transmissão via Satélite do 8K H-Vision, a NHK 
codifica também, simultaneamente, o som em 5.1 e 
em estéreo. A NHK optou por desenvolver um sistema 
próprio de som, o 22.2, ao invés de trabalhar com 
sistemas da Dolby, por exemplo, por entender que o 
sistema por ela desenvolvido é o que melhor permite 
ao telespectador a sensação de imersão e realidade. 
Segundo o Senhor Kamoda, os telespectadores que-
rem receber o som em 22.2, assim como é produzido 
em seu conteúdo. Então, a NHK, está em constante 
conversa com os fabricantes de equipamentos, para 
que produzam sistemas de Caixa de som compatível 
com o seu sistema sonoro. No entanto, a decisão de 
fabricação é das empresas e a NHK não tem nenhum 
ingerência nesse quesito. 

Transmissão
O canal que a NHK usa para a transmissão de 8K 

Super Hi-Vision é um Canal de Satélite, chamado NHK 
BS-8K, com 34.5 MHz de largura e de 100 Mbits/s (me-
gabits por segundo — velocidade de transmissão de 
dados). A Compressão usada pelo 8K Super Hi-Vision é 
o codec HEVC (High Efficiency Video Coding) – H.265. 
Este é um codec com padrão da ITU. É um padrão pro-
prietário, portanto, a NHK precisa pagar direitos pelo 
seu uso. O encoder, para a transmissão, é feito pela 
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A Compressão usada pelo 8K Super Hi-Vision 
é o codec HEVC (High Efficiency Video Coding) 
– H.265  para a transmissão via satélite. 
O Canal de 34.5 MHz pode ser usado tanto 
para a transmissão de um canal em 8K, 
quanto para a transmissão de até três canais 
em 4K, no padrão ISDB-S
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Sala de Controle Master (Master Control Room) e todo 
o material é codificado com o Codec HEVC H.265, na 
saída, para a transmissão via satélite. O Canal de 34.5 
MHz pode ser usado tanto para a transmissão de um 
canal em 8K, quanto para a transmissão de até três 
canais em 4K, no padrão ISDB-S.
O Senhor Kamoda diz que até aos Jogos Olímpicos 

de Tokyo 2020, provavelmente, deverá haver também 
desenvolvimento na parte de câmeras, ou de outros 
periféricos. Há pesquisa para a transmissão em 8K 
com o Advanced ISDB-T, mas, atualmente, ainda não 
há transmissão terrestre. E nem é prevista a trans-
missão terrestre para os Jogos Olímpicos Tokyo 2020.  
E é provável também que a totalidade dos Jogos não seja 
transmitida em 8K Hi-Vision, pois, não há equipamentos 
suficientes. Por exemplo, atualmente, a NHK tem apenas 
três unidades móveis totalmente 8K Hi-Vision. Até 2020, 
espera-se que ela tenha quatro unidades. Então, será 
impossível cobrir todo o evento com 8K. 

Pós-transmissão
Perguntei ao Senhor Kamoda sobre se a NHK já tem 

pesquisa sobre a recepção das transmissões em 8K. 
Segundo ele, por enquanto, a NHK ainda não tem 
pesquisa sobre recepção. O que se tem, é empírico. 
Quer dizer, os telespectadores estão assistindo e co-
mentando. E o número de aparelhos de recepção em 
8K tem aumentado, embora, não se tenha também 
nenhuma pesquisa definitiva sobre o comportamento 

do mercado de eletroeletrônico após o começo das 
transmissões. Segundo ele, foram feitas muitas pro-
moções e distribuição de informações, visando pre-
parar o público para o início dessas transmissões, 
tanto para o 4K, quanto para o 8K. As campanhas 
continuam e o que se tem verificado é que o número 
de telespectadores tem aumentado. Segundo o Se-
nhor Kamoda, verificou-se, do lançamento dos canais 
até o momento, um aumento de mais ou menos 10% 
no número de aquisição de aparelhos preparados 
para 4K e 8K. O tipo de aparelho mais vendido é 
de 60 polegadas, com o valor de aquisição que va-
ria, no seu cálculo em moeda brasileira, por volta de  
25 mil reais.
Também, segundo o Senhor Kamoda, não há, até 

agora, nenhum problema técnico, nem na transmissão 
e nem na recepção dos sinais de televisão em 8K e em 
4K. O que, em última instância, aponta para a robustez 
do sistema de transmissão.
Atualmente, as emissoras particulares no Japão, exce-

tuando a Nippon TV, já fazem transmissão em 4K, via 
Satélite. A Nippon TV entrará no ar com a transmissão 
em 4K em setembro deste ano. Para a transmissão 
em 4K, as emissoras usam uma banda de 34.5 MHz, 
que pode transmitir até três canais com sinal em 4K, a  
56 Mbits/s (megabits por segundo).  Perguntado se há 
espaço no espectro de frequência para todas as emis-
soras, o Senhor disse que sim, que não há problema 
de espectro para esse fim. n
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Este é daqueles artigos para se carregar para todos os cantos que você for. O texto analisa o comportamento 
de múltiplos padrões de vídeos UHD e o esforço necessário para transmiti-los. Como tudo está em seu estágio 
inicial, esse é o tipo de informação que pode ser útil para preparar as áreas e ainda mostrar o que está por vir. 
Os efeitos simulados dos parâmetros de vídeo no BER demonstram que alguns sinais de vídeo sofrem maior 
ruído devido a certos parâmetros, em comparação com outros. Fora isso, a diferença no custo de potência 
de transmissão, entre a transmissão HD e UHD, também, foi calculada, de forma que estes resultados contri-
buirão para a futura padronização do UHD-DVB além de ajudar os radiodifusores a tomarem decisões mais 
acertadas para um futuro cenário de transmissão. 
Boa Leitura!

por Tom Jones Moreira

Abstract
It is well known that the television industry has been 

working passionately to bring ultrahigh-definition (UHD) 
video content to the viewer’s home. 4K production 
cameras, broadcast equipment, and television sets 
are ready to go, but the actual transmission of the 
UHD content is yet to begin due to transmission cost 
constraints. Therefore, in this paper, the cost increase 
due to UHD video transmission 
is compared to HD, using signal 
quality parameters, in a Rician 
Fading Channel. Results show that 
the increase in cost for UHD video 
transmission is negligible when 
transmitted through 8PSK but is 
significant for Quadrature Phase 
Shift Keying (QPSK).

Keywords 
Bit-error rate (BER), digital video 

broadcast—satellite second generation (DVB-S2), 
transmission cost, UHD

Introduction

Will ultrahigh-definition (UHD) video perform 
differently than HD over air? Will it be more 
susceptible to noise? Will this result in a 

higher transmission power cost?”.
Due to the lack of resources and technology in the end-

to-end broadcast chain, it will be difficult for broadcasters 

to transmit original UHD content at the moment.1 Original 
UHD content refers to the video captured using exclusive 
4K/UHD production tools supporting higher resolution, 
higher frame rate, and dynamic range, including 4K 
production cameras, 4K disk recorders, 12G-SDI, and 
more! Unless the entire chain is upgraded (which 
is going to cost the broadcasters a lot), the original 
UHD content will be downscaled to a lower resolution 
to save bandwidth or the original HD content will be 

upscaled to a higher resolution to 
improve the quality.2,3 This process 
can happen at any point in the 
broadcast chain depending upon the 
operator’s choice. Therefore, cost 
constraints will always result in the 
delay of upgrading infrastructure and 
the original content transmission.4,5 
With respect to this problem, in this 
paper, we have estimated an increase 
in the cost of transmission for UHD 
compared to HD.

Transmission power in a wireless communication 
channel varies with the bit-error rate (BER) of the 
digital signal.6 Therefore, in our experiment, we have 
calculated the BER of UHD and HD videos by passing 
their information bits through a MATLAB built digital 
video broadcast—satellite second-generation (DVB-S2) 
simulator. This model has channel estimation and 
a decoding algorithm at the receiver to recover the 
signal from noise. After calculating the signal-to-noise 
ratio (SNR) for our desired BER, we use these values 
to calculate the transmission power of these signals. 
Using the transmission power, we calculate the cost of 
transmission.

 
In this paper, the cost 
increase due to UHD video 
transmission is compared 
to HD, using signal quality 
parameters, in a Rician 
Fading Channel.
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Literature Review
Bit-Error Rate
In a wireless communication channel, interference 

affects the transmitted signal quality and results in 
the loss of information or an increase in noise. Error 
correction techniques are applied to lower the bit errors; 
however, it still cannot reduce the error rate to zero, some 
corrupt bits will still be present. BER estimation helps 
in predicting the signal performance in an end-to-end 
broadcast chain.7,8 Using this, an appropriate method 
(like channel estimation) is applied to reduce noise and 
improve the signal performance at the receiver.9,10

In DVB-S2, Rician Fading and additive white Gaussian 
noise (AWGN) get added to the signal and distort each 
bit from its position. As a result, the receiver is unable 
to decode or recover correct information bits. AWGN 
channel transmits the sum of the modulated signal and 
an uncorrelated “white” Gaussian noise to the output.11 
It gets added to the signal randomly bit by bit.
The Rician Fading Distribution models the variation in 

the signal envelope in a narrowband multipathfading 
channel for a direct line-of-sight (LOS) path between 
transmitter and receiver. It gets added to the signal 
randomly per frame but is constant bit by bit. The 
Rician probability density function of the received signal 
envelope is given as12.

where
f(x) = received signal envelope;
Io: o

th-order modified Bessel function;
K and Ω: shape and scale parameters, respectively

where γ is the variance.
“K” is described as the ratio of the power received via 

the LOS path to the power contribution of the non-LOS 
paths, and is a measure of fading. K = 0 means no direct 
LOS and the signal is received by indirect paths. This is 
a special case of Rician fading channel and is known 
as the Rayleigh fading channel, where the correlation 
between signal samples is high and signal performance 
is low, which results in a higher BER. As K increases, 
the LOS improves and the correlation between signal 
samples decreases. As a result, signal detection at the 
receiver is improved and BER is low. For this paper, we 
have considered K = 5 as a measure of fading.13

Since BER varies with SNR, the BER versus SNR graph 
is plotted in logarithmic scale, as a measure of digital 
communication performance. The acceptable BER for an 
MPEG-4 compressed video signal is 10−4, i.e., 1 bit error 
in 10,000 bits.14 Therefore, we need to calculate the SNR 

at which we will achieve this value for different signals 
in our research work. Using channel estimation method 
at the receiver, we were able to further reduce the BER 
to as low as 3 × 10−5. Therefore, the desired reference 
BER for all different video samples for this paper is 
taken as 3 × 10−5.
Research also establishes the likelihood of an increase 

in the SNR versus BER for UHD and high frame rate 
videos, due to the difference in pixel density of UHD 
and HD videos.15,16 Therefore, BER varies with SNR; and 
different modulation, coding or video parameters can 
result in different BERs, due to their varying information 
bit patterns, and the ability of the decoder to successfully 
recover the signal. If the error is high, higher SNR is 
required to recover the signal. This signal power is 
directly proportional to the transmission power. Hence, 
high SNR results in an increase in the transmission cost.

Parameters used in this paper are as follows:
n   Original Videos Used: HD (1080p25) and UHD 

(2160p25); HEVC codec; 8-bit depth
n   Noise Channel: Rician fading channel (K = 5) + 

correlated phase noise + AWGN
n   Modulation–Coding: QPSK-5/6 and 8PSK-5/6
n   Desired BER = 3 × 10−5
n   Required SNR: To be calculated

Transmit Power
Received signal strength is dominated by the distance 

between the transmitter and receiver. The link budget 
model according to Friis free-space path loss formula is

where Pt is the transmit power, Pr is the received power 
at distance “d,” Gt and Gr are the antenna gain for 
transmit and receive antennas, respectively. As the 
distance between the transmitter and receiver increases, 
required transmit power to maintain a high SNR for low 
BER increases. As the transmit power increases, coverage 
area increases and separation distance between two 
coverage areas decreases. When separation distance 
is high, error probability from the adjacent coverage 
area is low, but when the separation distance is small, 
noise is high and coverage area is small. Large coverage 
areas require a larger separation distance to maintain 
low interference from adjacent cells. Hence, there is a 
tradeoff between transmit power and noise as spectrum 
efficiency increases with coverage area and decreases 
with separation distance.17

Therefore, the larger the coverage area, the lower the 
spectrum efficiency. As a result of which, it is efficient in 
terms of spectrum efficiency to provide TV service to a 
given area using many small individual coverage areas 
rather than a few large coverage areas. The transmit 
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power per antenna with respect to effective radiated 
power (ERP) is given as18

With traditional broadcasting, any change in the cost 
comes from an increase in energy consumption, i.e., 
transmit power, which is dependent on SNR and relative 
noise power of the signal and the transmission frames. 
Equation 5 can be written as

To calculate transmit power, we need to calculate the 
required SNR at which the desired BER is achieved.

Net Present Value
In our experiment, we calculate the transmit power of 

broadcasting UHD and HD videos, using the QPSK 5/6 
and 8PSK 5/6 modulation and coding schemes, for a 
given coverage area. Results show that a wider color 
range and a higher pixel density in UHD compared to 
HD can result in a higher probability of error. Therefore, 
the required SNR to achieve the desired BER can be 
higher for UHD compared to HD, for some modulation 
schemes. Therefore, to achieve a low BER, higher SNR 
is required. Higher SNR means higher transmission 
power. And the transmission cost or net present value 
(NPV) of the transmitter is directly proportional to 
the transmission power.17 In other words, high SNR 
requires high transmission power that leads to a higher 
transmission cost!
In terms of cost per traditional broadcaster, we consider 

a transmitter operating 24 hr, 365 days/year, consuming 
a power of P [kilowatts], at a cost of C [per Kkilowatts 
per hour], where the cost is inversely proportional to the 
spectral efficiency. An estimate of the NPV of the cost of 
the building is considered.
The NPV of the cost per traditional broadcaster is 

given as17

where
NPV =  net present value of the transmitter;
P[KW] =  transmission power (in kilowatts);
CK−W−h =  cost per kilowatt per hour (assume $0.12);
Nper =  evaluation period in years (assume 20 years);
i =  annual discount rate (assume 7%);
η =   spectral efficiency (modulation efficiency of the 

signal).

In this estimate, only the costs associated with equipment 
and its installation, and operation and maintenance of 
each site (energy included) is considered, but not other 
costs in the programming distribution chain. This is 
because partial equipment replacement (such as power 
amplifiers) is inexpensive compared to energy costs 
over the evaluation period, and the incremental cost of 
installing the equipment when a broadcaster is already 
changing frequency for repacking is small.

Methodology
Signal Transmission via DVB-S2
DVB-S2 is an audio and video broadcast standard for 

direct-to-home (DTH) related services. It is a successor 
to DVB-S (first generation), and uses forward error 
correction, Reed–Solomon coding, low-density parity 
check coding, variable coding and modulation, and 
adaptive coding and modulation to minimize bandwidth 
wastage. It uses QPSK, 8PSK, 16PSK, and 32APSK 
modulation schemes along with various code rates and 
also supports the backward compatibility. As a result of 
these characteristics, the satellite transmission capacity 
increases by 30%–35% for a given symbol rate and SNR 
compared to DVB-S.18

In a Pay-TV DTH system, video is recorded and sent 
to the relevant teleport and TV studio, where post-

Figure 1. DVB-S2: DTH Pay-TV system model.19

production/editing is done. Here, the video is processed 
in the form of binary bits. It is then encrypted (encoded 
and modulated) and transmitted over air in the form of 
radio frequency signals. A DVB-S2 satellite receives it and 
downlinks it back to the Earth. The signal is received, 
converted back to digital and decrypted (decoded 
and demodulated) by a set top box of the particular 
broadcaster. The user can only view the video after 
subscribing/paying to that broadcaster.19 This procedure 
is depicted in Figure 1 and its technical block schematic, 
using in our MATLAB built simulator, is given in Figure 2.

Results and Analysis
Video Quality Assessment
There are many ways to do a video quality assessment. 

One of the most common methods is by measuring the 

peak SNR (PSNR) of a video.21 However, since BER versus 
SNR has been computed in this paper, another calculation 
of PSNR is not required because it comes under the 
umbrella of SNR. Therefore, the video assessment is done 
in terms of color range as it consumes the video’s pixel 
density, which contributes toward the size in Megabyte 
(MB), i.e., bit rate, ultimately contributing to BER. 
Figures 3 and 4 show histograms of different HD and 

UHD video frames used in this paper, simulated using 
MATLAB. The x-axis has a range of 0–255, where each 
decimal number represents a color shade included in the 
Rec.709 standard. The y-axis is a measure of how many 
times a particular color is used in the video frame.
The results show that the HD video has occupied a 

lower range of colors and utilized the same color again 
and again. In other words, the video frame of 1080p 
is composed of limited colors. When it comes to UHD, 
the histogram is more widely spread across the x-axis, 
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Figure 1. DVB-S2: DTH Pay-TV system model.19

Figure 2. DVB-S2 block schematic.20

Figure 3. Color range of HEVC HD 1080/25p videos.
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and demodulated) by a set top box of the particular 
broadcaster. The user can only view the video after 
subscribing/paying to that broadcaster.19 This procedure 
is depicted in Figure 1 and its technical block schematic, 
using in our MATLAB built simulator, is given in Figure 2.

Results and Analysis
Video Quality Assessment
There are many ways to do a video quality assessment. 

One of the most common methods is by measuring the 

peak SNR (PSNR) of a video.21 However, since BER versus 
SNR has been computed in this paper, another calculation 
of PSNR is not required because it comes under the 
umbrella of SNR. Therefore, the video assessment is done 
in terms of color range as it consumes the video’s pixel 
density, which contributes toward the size in Megabyte 
(MB), i.e., bit rate, ultimately contributing to BER. 
Figures 3 and 4 show histograms of different HD and 

UHD video frames used in this paper, simulated using 
MATLAB. The x-axis has a range of 0–255, where each 
decimal number represents a color shade included in the 
Rec.709 standard. The y-axis is a measure of how many 
times a particular color is used in the video frame.
The results show that the HD video has occupied a 

lower range of colors and utilized the same color again 
and again. In other words, the video frame of 1080p 
is composed of limited colors. When it comes to UHD, 
the histogram is more widely spread across the x-axis, 
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Figure 1. DVB-S2: DTH Pay-TV system model.19

Figure 2. DVB-S2 block schematic.20

Figure 3. Color range of HEVC HD 1080/25p videos.
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Figure 5. Constellation diagrams of QPSK (left) and 8PSK (right) with noise, at SNR = 20 dB for a Rician fading channel (K = 5).

Figure 4. Color range of HEVC UHD 2160/25p videos.



which means that it is composed of various shapes of a 
wide range of colors.22

Video Performance Assessment
In the constellation diagrams shown in Figure 5, we 

can see the signal degradation as it passes through the 
Rician fading channel and correlated phase noise, i.e., 
information bits as they experience a correlated phase 
shift. The signal degrades further with the addition of 
AWGN, where it experiences a shift in magnitude as 
well. Therefore, the received signal has difficulty being 
recovered accurately by the demodulator and decoder, 
due to the presence of heavy noise, resulting in bit 
errors.
Bit errors cannot be completely removed as this 

will result in the loss of information. However, the 
BER can be maintained below a certain rate so that 
the receiver is still able to recover the transmitted 
information. In other words, the SNR must be high 
enough for information recovery.11 However, a high SNR 
requires high transmission power, leading to a higher 
transmission cost.

BER versus SNR Results
BER versus SNR graphs in Fig. 6 show that the required 

SNR to achieve the desired BER is higher for UHD than 
HD, when transmitted through QPSK. While for 8PSK, 
the required SNR is definitely higher than QPSK, but it 
is the same for UHD and HD.
UHD uses a wide range of colors (as depicted in the 

histograms above), resulting in an increased pixel density 
or bit pattern complexity. This would directly result in 
an increased BER, if the receiver gets affected by this 
pattern, as in the case of QPSK. Therefore, a higher SNR 
or transmission power is required to maintain the same 
BER as for HD.
However, if the correlation experienced by the 

HD and UHD video signals is high, this difference in 
the pixel density of UHD and HD can be easily lost. 
The constellations of 8PSK are closer to each other; 
therefore, the correlation among the bits is higher due 
to the effect of noise, compared to QPSK. Hence, both 
the HD and UHD bit patterns look the same and result in 
the same BER. In other words, the same SNR is required 
to achieve a BER of 3 × 10−5. Hence, there is no increase 
in the transmission power or cost.

Transmission Cost Results
The achieved SNR results shown in Figure 6 are applied 

in Eq. 7 for the calculation of transmission power. This 
in turn is used to calculate the transmission cost (NVP) 
of HD and UHD, using Eq. 9. The difference between 
them is calculated to estimate the increase in cost when 
transmitted through QPSK and 8PSK.
In Figure 7, the results show that there is a 7% increase 

in the transmission cost of UHD, compared to HD, when 
transmitted through QPSK 5/6. There is a 0% or no 
increase in cost when transmitted through 8PSK 5/6.
This should encourage broadcasters to transmit the 

original UHD content by 8PSK instead of an upscaled 
video. Also, a small increase in the SNR due to UHD 
video broadcasting can result in a significant increase 
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Figure 6. BER versus SNR for QPSK5/6 and 8PSK5/6 for UHD 
and HD videos.

Figure 7. Increase in the transmission cost due to UHD video
broadcasting compared to HD.
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in the transmission cost for some cases, like QPSK, and 
such scenarios must be thoroughly studied.
Please note that if this experiment is performed in a 

different scenario (different BER, modulation, coding, 
video parameters, etc.), the results might be different.

Conclusion
This paper analyzes the behavior of multiple video 

standards that the UHD broadcast profile will be dealing 
with. Since everything is in its initial stage, any kind of 
information could be helpful in anticipating the areas 
to be focused on in the future. The simulated effect of 
video parameters on the BER shows that some video 
signals undergo higher noise due to certain parameters 
compared to the other. The difference in the cost of 
transmission power between broadcasting HD and UHD 
is calculated. These results will contribute toward the 
UHD-DVB standardization and will help the broadcasters 
to make informed decisions in the future broadcast 
scenario.

Presented at the SMPTE 17 Australia Conference & Exhibition, Sydney, Australia,
18–21 July 2017. Copyright © SMPTE.

Urvashi Pal studied engineering in 
electronics and telecommunication in 
India. She received an MSc in mobile 
and satellite communications from 
Surrey University, U.K., and a PhD  
in ultrahigh-definition video broad- 
casting from Victoria University, 
Melbourne. She was awarded the 

Victoria University International Research Scholarship for 
her research work and has seven scientific publications in 
various journals and conferences. Currently, she works at 
Telstra, Melbourne, as a technology specialist for consumer 
products and media, and contributes to an automated 
video quality analysis system for Telstra’s domestic and 
global broadcast operations. While pursuing her PhD, she 
worked at Black Magic Design as a technical writer for its 
broadcast products. She has also worked at Doordarshan, 
India, on its prestigious digital video broadcast-satellite 
second generation/direct-tohome project, now known as 
Doordarshan-Free Dish.

Horace L. King is currently a 
senior lecturer at the College of 
Engineering and Science in the 
electrical engineering discipline, 
where he teaches and coordinates 
telecommunication units at both 
undergraduate and postgraduate 
levels. He is also an active research 

member of the Telecommunication, Electronics, Photonics 
and Sensors Research Centre. He graduated from RMIT 
University, where he was involved in the Centre for 
Advanced Technology in Telecommunication doing 
research in telecommunication and teaching engineering 
design units for engineering streams, after which he 
worked at Swinburne and Monash. He specializes in 
telecommunication technologies, specifically in emerging 
digital telecommunication technologies, architectures, 
and services, secure interoperation between 3G, 4G, and 
5G mobile radio networks, Long-Term Evolution, mobile 
ad hoc networks, Bluetooth, WiMAX, and satellite links, 
strategic telecommunication network planning; optic 
fiber networks, wireless networks, network design, 
management and optimization, propagation modeling, 
and more.

AUTHORS

References 
1.   International Telecommunication Union — Radiocommunication (ITU-R) 

Recommendation BT.2246-3, “The Present State of Ultrahigh Definition 
Television,” Mar. 2014.

2.  A. Vignelles and D. Marshall, “Broadcast in the Age of Disruption,” 
presented at the SMPTE 2015 Australia Conference & Exhibition, Sydney 
Australia, Jul. 2015.

3.  SMPTE, “UHDTV Ecosystem Study Group Report,” Mar. 2014.
4.  C. Limmer and M. Chabrol, “Ultrahigh Definition Market Outlook and Next 

Steps,” Eutelsat, 2014.
5.  R. Sanders, “Broadcast Manufacturers Rising to the Challenges of the TV 

Anywhere Era,” IABM, presented at the SMPTE 2015 Australia Conference & 
Exhibition, Sydney Australia, Jul. 2015.

6.  A. A. Atayero, O. I. Sheluhin, and Y. A. Ivanov, “Chapter 2: Modeling, 
Simulation and Analysis of Video Streaming Errors in Wireless Wideband 
Access Networks,” IAENG Transactions on Engineering Technologies, 
Springer Computer Science, 2013.

7.  European Telecommunications Standards Institute (ETSI), ETSI EN 302 307, 
V1.2.1, “Digital Video Broadcasting (DVB): Second Generation Framing 
Structure, Channel Coding and Modulation Systems for Broadcasting, 
Interactive Services, News Gathering and Other Broadband Satellite 
Applications (DVB-S2),” 2009.

8.  C. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication,” Bell Syst. Tech. J., 
27:379–423, 623–657, Oct. 1948.

9.  U. Pal and H. King, “DVB-S2 Channel Estimation and Decoding in the 
Presence of Phase Noise for Non-Linear Channels,” Int. J. Info. Commun. 
Technol. Appl., 1(1):112–127, Mar. 2015.

10.  A. Ginesi et al., “Pilot-Aided Carrier Synchronization Techniques for 
Broadband Satellite Transmissions,” Sept. 2003.

11.  R. Gallager, Information Theory and Reliable Communication, John Wiley 
and Sons: New York, NY, 1968.

12.  Agilent Technologies, “Digital Modulation in Communications Systems-An 
Introduction,” Application Note 1298, Mar. 2001.

13.  M. A. Richards, “Rice Distribution for RCS,” Georgia Institute of Technology, 
Sept. 2006.

14.   A. A. Atayero, O. I. Sheluhin, and Y. A. Ivanov, “Chapter 2: Modeling, 
Simulation and Analysis of Video Streaming Errors in Wireless Wideband 
Access Networks,” IAENG Transactions on Engineering Technologies, 
Springer Computer Science, 2013.

15.  U. Pal and H. King, “Effect of UHD HFR on Video Transmission,” presented 
at the SMPTE 2015 Australia Conference & Exhibition, Sydney, Australia, 
Jul. 2015.

16.  U. Pal and H. King, “BER Analysis of UHD HFR Videos Through Different 
Modulation Schemes,” presented at IBC 2015, Amsterdam, The 
Netherlands, Sept. 2015.

17.  R. E. Bettancourt and H. M. Peha, “On the Trade-off Between Spectrum 
Efficiency and Transmission Cost in Traditional and SFN-Based Broadcast 
Television,” Proc. IEEE DySPAN, 2015.

18.  J. Wang and H. Zhang, “Capacity on 60 GHz Wireless Communication 
System Over Fading Channels,” J Netw, 7(1), Jan. 2012.

19. Eutelsat, “Ultra HD Guidebook,” 2015.
20.  DVB, “Digital Video Broadcasting (DVB); Frame Structure Channel Coding 

and Modulation for a Second Generation Digital Terrestrial Television 
Broadcasting System (DVB-T2),” ETSI EN 302 755, V1.3.1, 2011.

21.  Y. A. Y. Al-Najjar et al., “Comparison of Image Quality Assessment: PSNR, 
HVS, SSIM, UIQI,” Int. J. Scient. Eng. Res., 3(8), Aug. 2012.

22.  International Telecommunication Union — Radiocommunication (ITU-R) 
Recommendation BT.709-5, “Parameter Values for the HDTV Standards for 
Production and International Program Exchange,” Apr. 2002.





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.

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE EX-PRESIDENTES

PRESIDENTE 
Carlos Fini

TITULAR 
Carlos Fini
Luiz Bellarmino Polak Padilha
Claudio Eduardo Younis
Claudio Alberto Borgo
Mauro Alves Garcia
Daniela Helena Machado e Souza
Luis Alberto Menoni Popienia
Raymundo Costa Pinto Barros
Roberto Dias Lima Franco
José Antonio de Souza Garcia
Sergio Eduardo di Santoro Bruzetti
José Eduardo Marti Cappia
José Raimundo Lima da Cunha
Marcio Rogério Herman
Cristiano Akamine

Cintia Leite Nascimento 
João Braz Borges
Alexandre Aparecido Barrocal

Adilson Pontes Malta
Carlos Eduardo Oliveira Capelão
Fernando Mattoso Bittencourt Filho
José Munhoz

Rafael Silviera Leal
Sandra Regina Rogenfisch
Eduardo de Oliveira S. Bicudo

Liliana Nakonechnyj
Olímpio José Franco
Roberto Dias Lima Franco

VICE-PRESIDENTE  
Claudio Eduardo Younis

SUPLENTE 
Ivan Miranda
David Estevam de Britto
José Carlos Aronchi de Souza
Luis Otavio Marchezetti
Almir Antonio Rosa
José Salustiano Fagundes de Souza
Vinicius Augusto da Silva Vasconcellos
Marcelo Santos Wance de Souza
Valderez de Almeida Donzelli
Paulo Henrique Corona Viveiros de Castro
José Chaves Felippe de Oliveira
Marco Tulio Nascimento
Esdras Miranda de Araujo
Israel de Moraes Guratti
Carla Liberal Pagliari

70   REVISTA DA SET  |  Agosto 2019

Diretoria



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.

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE EX-PRESIDENTES

PRESIDENTE 
Carlos Fini

TITULAR 
Carlos Fini
Luiz Bellarmino Polak Padilha
Claudio Eduardo Younis
Claudio Alberto Borgo
Mauro Alves Garcia
Daniela Helena Machado e Souza
Luis Alberto Menoni Popienia
Raymundo Costa Pinto Barros
Roberto Dias Lima Franco
José Antonio de Souza Garcia
Sergio Eduardo di Santoro Bruzetti
José Eduardo Marti Cappia
José Raimundo Lima da Cunha
Marcio Rogério Herman
Cristiano Akamine

Cintia Leite Nascimento 
João Braz Borges
Alexandre Aparecido Barrocal

Adilson Pontes Malta
Carlos Eduardo Oliveira Capelão
Fernando Mattoso Bittencourt Filho
José Munhoz

Rafael Silviera Leal
Sandra Regina Rogenfisch
Eduardo de Oliveira S. Bicudo

Liliana Nakonechnyj
Olímpio José Franco
Roberto Dias Lima Franco

VICE-PRESIDENTE  
Claudio Eduardo Younis

SUPLENTE 
Ivan Miranda
David Estevam de Britto
José Carlos Aronchi de Souza
Luis Otavio Marchezetti
Almir Antonio Rosa
José Salustiano Fagundes de Souza
Vinicius Augusto da Silva Vasconcellos
Marcelo Santos Wance de Souza
Valderez de Almeida Donzelli
Paulo Henrique Corona Viveiros de Castro
José Chaves Felippe de Oliveira
Marco Tulio Nascimento
Esdras Miranda de Araujo
Israel de Moraes Guratti
Carla Liberal Pagliari

70   REVISTA DA SET  |  Agosto 2019

Diretoria



WWW.EITV.COM.BR


