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SPLICER

Unindo a entrega e a distribuição de vídeo digital à automação e redução de
custos, a ShowCase PRO desenvolveu o SPLICER, uma solução que torna
obsoleta a conversão para banda base em afiliadas com programação local.
Preserva a qualidade do vídeo, diminui o custo de produção e além de tudo,
otimiza o fluxo de trabalho.
Mantendo nosso compromisso com a acessibilidade, o SPLICER possui ainda
a JOSIE, para produção de legendas ocultas na programação.

IFN100
Guia eletrônico de Programação (EPG);
Interatividade para TV Digital;
Legendas Ocultas: decodificação + automação;
Áudio de Coordenação de Externas;
Sinalização de Alerta de Emergência (EWBS);
Multiplexação e Remultiplexação ISDB-T.
Software de reconhecimento de voz
e produção de Closed Caption;

JOSIE

Conectada a um banco de dados;
Para todos os idiomas;
Baixa latência;
Automação elimina a intervenção humana.

Pioneira em acessibilidade televisiva e cinematográfica
programação • filmes • anúncios • vídeos • eventos • curta-metragem • longa-metragem • diversos

CLOSED CAPTION

AUDIODESCRIÇÃO

LIBRAS

Ao vivo;

Roteiro;

Simultânea;

Pós-produção;
Diversos formatos de
trânsferencia e inserção;
Sincronia;
Consultoria.

Gravação;
Mixagem;
Ao vivo;
Simultânea;
Consultoria.

Pré-produzida;
Tradução (diversos idiomas);
Edição;
Finalização

Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho
São Paulo, SP - Brasil - 27 a 29 de agosto
Estaremos no estande 54 rua D-3

www.showcasepro.com.br comercial@showcasepro.com.br
+55 (11) 3838-2306

@showcasepro_
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Editorial

No Brasil a TV aberta prevalece sobre outros modelos de transmissão

N
N

este 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
consolidar 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 mudanças 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,
apontando os caminhos e oferecendo o espaço onde essas
oportunidades são aperfeiçoadas, congregando profissionais, entidades, universidades, empresas e agências governamentais para que todos busquem 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 contrá-

rio 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 modelo 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 Grupos 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 força. 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 representantes 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.
Ótima leitura!

Carlos Fini

Presidente da SET
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Perfil

Alfred 2, além do MAM
A nova versão de um dos principais e mais usados sistemas
de MAM do mercado integra mídias sociais e inclui servidor
de streaming para criação de TV na Web (OTT)

A

empresa pernambucana se apresenta novamente no SET EXPO com novidades para os
visitantes. Por isso, lança oficialmente na feira,
o Alfred 2, uma solução que vai além do MAM,
e se torna uma plataforma completa de logística de mídia, sendo a espinha dorsal de qualquer estrutura de
produção e distribuição de conteúdo.
Imagine um sistema que armazene e arquive mídia
com catalogação e pesquisa avançadas, que permita a
pós-produção colaborativa de material e, ao final, seja
a plataforma de publicação para todos os canais de
distribuição, gerando versões para TV Aberta, Cabo,
Web, OTT e mídias sociais. Imagine ainda que este mesmo sistema faz streaming escalável para milhares de
viewers, sob demanda e ao vivo, sendo o coração de
sua operação de vídeo na Web e OTT. Este é o Alfred 2.
As novidades são muitas: Clientes Web e Mobile, Servidores Cloud, Motor de pesquisa Google-like e dezenas
de novos recursos e detalhes. A nova função de “Storage Infinito” integra de forma automática o armazenamento físico dos servidores a serviços de cloud storage,
para que o Alfred nunca fique sem espaço. Backup e
proteção de dados também são automáticos.
Outra mudança importante é a capacidade de customização, inclusive através de plugins, permitindo que o
Alfred seja adequado e otimizado a qualquer situação e
fluxo de trabalho.

A empresa
Lançado em 2014, o Alfred tornou-se rapidamente
um dos mais usados MAMs do país. Com mais de 100
implantações em clientes como as forças armadas,
grandes emissoras, produtoras e instituições públicas
e privadas, a Alfred é reconhecida por clientes e fabricantes por sua qualidade, profissionalismo e atendimento, sendo uma marca nova de uma empresa com
mais de 22 anos no mercado e dezenas de projetos
instalados.
O modelo comercial da Alfred também evoluiu, agora
temos opções software-only, de locação e assinatura. n

Empresa: Alfred
Estande: 101
Morada: Rua Artur Orlando, 141, Boa Vista
CEP: 50070-130 - Recife (PE)
Telefone: (81) 3421-4893
Email: fabio@alfred.tv.br
Site: www.alfred.tv.br/home/
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Broadpeak apresenta
soluções para provedores
de conteúdo
Aprenda como otimizar o fornecimento de seu conteúdo
e assuma o controle reduzindo os custos de streaming

O

fornecimento de excelentes experiências de
streaming de vídeos de alta qualidade, sem
interrupção do serviço ou rebuffering, pode se
revelar uma tarefa difícil para provedores de
conteúdo quando estes não controlam o fornecimento
de seu conteúdo.
Há algumas estratégias que provedores de conteúdo
podem adotar para reassumir o controle do processo
de fornecimento e melhorar a QoE (Qualidade da Experiência). Uma estratégia é utilizar múltiplos CDNs. Outra
estratégia é implementar caches locais nas redes dos
operadores para transmitir o conteúdo a partir de uma
localização mais próxima dos usuários finais.
Utilização de uma estratégia multiCDN
Nem sempre uma CDN é a melhor para cada conteúdo.
Ela pode variar, dependendo da localização geográfica
do usuário final, do provedor de serviço da rede do
usuário final, da hora do dia e do tipo de conteúdo
(p. ex., VOD ou ao vivo). Com a utilização de múltiplas CDNs, os provedores de conteúdo podem criar regras para que sempre selecionem a melhor. Por meio
de tecnologias inovadoras, como a CDN Diversity da
Broadpeak, também é possível combinar várias CDNs
para alcançar uma qualidade de vídeo ainda maior e
gerenciar failovers com perfeição e sem interrupção.
Implementação de caches locais
A utilização de caches locais implica na transmissão de
conteúdo a partir de uma localização próxima aos usuários finais através da rede do operador; portanto, ela
melhora o tempo de inicialização, reduz o rebuffering e
permite bitrates mais altos. A tecnologia de cache local
também permite economias significativas para os provedores de conteúdo, pois estes não precisam mais pagar
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ao fornecedor do serviço de CDN pelo streaming a todos
os assinantes, mas somente pelo provisionamento do cache local que por sua vez fará a entrega do conteúdo aos
usuários. Finalmente a solução também beneficia o operador que não precisa aumentar sua capacidade de “peering” e diminui seus custos de infraestrutura de rede.
Monitoramento da qualidade da experiência
do vídeo transmitido
O monitoramento do consumo de conteúdo é fundamental para que fornecedores de conteúdo possam
tomar decisões acertadas em todos os níveis, do suporte ao planejamento da capacidade e ao marketing.
Há vários níveis de análise que os fornecedores de conteúdo podem empregar. Eles podem utilizar informações
do sistema de fornecimento de vídeo para determinar
qual conteúdo foi consumido e onde, e ficar a par do
estado dos servidores. Eles também podem utilizar as
informações dos players para melhorar a QoE, tais como
tempo de inicialização, latência, qualidade do vídeo e
quantidade de rebufferings. n

Empresa: Broadpeak
Estande: 42
Morada: 15 Rue Claude Chappe
CEP: 35510 - Cesson Sevigne, França
Email: elodie.Levrel@broadpeak.tv
Site: https://broadpeak.tv

Perfil

JMV apresenta soluções
para gerar renda com
a audiência na internet
Traga audiência para o seu site e gere renda com os seus conteúdos
Você tem a informação, você tem o poder!
Existe espaço para todos os veículos de comunicação,
pequenos, médios e grandes.
Produza conteúdos em vídeo, ao vivo ou gravado, e
retransmita para as redes sociais de forma inteligente e
simultânea.
Traga audiência para o seu site e gere renda com conteúdos na internet.

A

média de consumo de internet no Brasil é a
terceira maior do mundo, sendo de 9 horas por
dia. Deste tempo, ao menos 3 horas são nas
redes sociais, onde os usuários estão interagindo, compartilhando e principalmente, procurando conteúdos relevantes. E já não é segredo que os vídeos são
preferência. Segundo pesquisa da CISCO, em 2022, 82%
de todo o tráfego mundial de internet será de conteúdos em vídeos online.

Ferramentas de monetização:
• Serviço de ADS – monetização em vídeo ou banner
dos seus conteúdos para divulgação de anúncios ou
parceiros;
• Enquete – espaço aberto para opinião de seus
espectadores e ouvintes com possibilidade para
votação dentro do player;
• Sorteio – realização do sorteios ao vivo de formas
simples e transparente com resultados automáticos;
• Captura de leads – obtenha o e-mail e o WhatsApp
das pessoas que navegam em seu site;
• Chat – interação com o seu público em tempo real
aumentando o engajamento em suas transmissões;
• Estatísticas – relatórios completos em tempo real de
sua audiência;
• Live social – transmita seus conteúdos ao vivo e
simultaneamente para todas as redes sociais. Uma
única ferramenta e infinitas possibilidades. n

JMV
STREAM

Empresa: JMV Technology
Estande: 65
Morada: Rua Gesse Silva Ferreira, 60
CEP: 35501-811- Divinópolis (MG)
Telefone: (11) 4063-8923
Email: josimarmachado@jmvtechnology.com
Site: www.jmvstream.com
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SNEWS lança Nux Media
Server no SET EXPO 2019
O novo NUX está preparado para integrar soluções IP-Based

C

om mais de 20 anos de história, a SNEWS mantém estreitos laços da indústria com o consumidor, atendendo às demandas e anseios dos
clientes de forma inovadora e eficiente. Pensando nisso, para nesta edição do SET EXPO, serão apresentado ao mercado três novidades:
Nux Media Server
Desenvolvido para o Sistema Operacional Linux, o Nux
Media Server se adapta ao cenário do cliente com facilidade via protocolo MOS e API. Além disso, o NUX está
preparado para integrar soluções IP-Based.
Com gerenciamento centralizado, todos os ativos e
recursos são administrados através de uma única interface com acesso via WEB. Com o Proxy on Play, no
momento que se requisita uma mídia específica, o sistema passa a fazer o stream (em menor qualidade) da
mídia para o browser do usuário, e ao mesmo tempo
cria o proxy no cache do sistema. Esse método faz com
que a operação de transcode, que ocorre na importação
de uma mídia, não precise ser realizada para criação do
proxy, desonerando fila de processamento e reduzindo
a necessidade de gerenciar storage de proxy.
glaz.AI
O glaz.AI é uma plataforma capaz de fornecer aos usuários informações de notícias ao redor do mundo de
maneira instantânea e qualificada. Comunicadores de
todo o mundo estão constantemente buscando informações relevantes para seus sites e veículos de mídia.
O glaz.AI oferece uma interface completa e funcional
para atender qualquer vertical de conteúdo, monitorando milhões de sites, notícias virais e engajamento social. O usuário pode monitorar em tempo real o que o
mundo está falando e o que as pessoas querem saber
naquele momento relacionadas a qualquer tipo de assunto e editoria.
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Além disso, o glaz.AI possui um sistema de inteligência artificial capaz de extrair qualquer tipo de dado, gerar insights de qualquer notícia, como pessoas, organizações e locais. Fornecendo dados concretos para o RCA
das empresas.
ANEWS Enterprise Class / HTML5
Da mesa do editor de texto de uma redação é possível
revisar, editar e publicar nas mais diversas plataformas,
desde o exibidor ao site da empresa, além da publicação
simplificada em todas as redes sociais. Com estas funcionalidades, o ANEWS assinala ao gestor um interessante
retorno do seu investimento, pois como o processo é
simplificado, são eliminados equipamentos e etapas, fazendo com que a notícia saia sem atrasos e erros.
Sendo Enterprise-Class, a aplicação e banco de dados
são espelhados em vários servidores, mantendo as operações sem interrupções.Conferindo ao newsroom grande confiabilidade e tranquilidade. Para melhorar ainda
mais a performance e experiência do usuário, o ANEWS
foi atualizado para o HTML5. n

Empresa: SNEWS | Estande: 63
Morada: SIG Qd 8 Lote 2387 - Térreo - BL E - Zona
Indl. - Ed. Carplac, St. Sudoeste - CEP: 70610-480
Brasília – DF
Telefone: (61) 3044-7878
Email: marketing@snews.tv
Site: http://snews.tv/pt/

Perfil

VoiceInteraction:
gravação, censura,
produção de closed
captioning e muito mais
Empresa lança no SET EXPO o MMS
– Broadcast Edition, sistema de
monitoramento de Mídia totalmente
automatizado e integrado
de usuário, mas sim uma autêntica experiência de utilizador! Trata-se de um sistema de monitoramento de Mídia totalmente automatizado e integrado para gravação
24/7, censura, compliance, loudness, armazenamento,
transcrição e indexação de conteúdo de TV em tempo
real dos canais a serem monitorados.

F

undada em 2008, a VoiceInteraction Brasil tinha
conhecimento que o desafio a que se propunha
era ambicioso: construir do zero modelos linguísticos e acústicos que quando “treinados” são capazes de reconhecer automaticamente o que é falado!
Sendo o mercado Broadcast o nosso meio natural, a nossa visão e missão objetiva-se em redefinir algumas das
suas práticas atuais. Para isso, especializamo-nos em sistemas de Closed Caption e Media Compliance & Discovery.
Com base em técnicas de Aprendizado de Máquina, Extração de Conhecimento e Redes Neurais Profundas, a
tecnologia proprietária e pioneira da VoiceInteraction apresenta uma solução totalmente integrada para a indústria,
aprimorada ao longo dos anos para atender a todos os
cenários no fluxo de trabalho de produção e de vídeo que
atingem os mais altos padrões de acessibilidade, onde as
legendas são vitais para uma melhor entrega de conteúdo.
Inovação continuada da tecnologia
Este ano anunciamos uma novidade revolucionária,
uma vez que foi desenvolvida uma solução inovadora
que irá mudar o fluxo de trabalho das emissoras. Com
o MMS – Broadcast Edition, não haverá uma interface

Qualidade comprovada por 300 emissoras
O Audimus.Media — software de legendas automáticas —
foi desenvolvido através da tecnologia de processamento de voz da VoiceInteraction e combina processamento
de sinal avançado, reconhecimento de fala com um vasto vocabulário, cobrindo todos os sotaques regionais,
e técnicas de segmentação que permitem legendas de
alta precisão (≥95%) com baixa latência para legendas
mais precisas durante os programas ao vivo. Além disso, identifica e detecta transições dos oradores para
aumentar a legibilidade e fluxo das legendas. Com uma
atualização diária dos modelos de idioma, garantimos
que nomes e termos incomuns sejam incluídos! n

Empresa: VoiceInteraction
Estande: 90
Morada: Av. Paulista, 2300, Andar P
CEP: 01310-300 - São Paulo (SP)
Telefone: (11) 2847-4713
Email: mariana.manteiga@voiceinteraction.pt
Site: http://www.voiceinteraction.com.br
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WISI apresenta
conhecimentos baseados
na experiência
Soluções Tangram, Chameleon e Inca Networks agora
são adicionadas a recursos de monitoramento

N

a WISI, conseguimos fazer da INOVAÇÃO a palavra-chave para nos definir. As mais de 9 décadas
dedicadas ao desenvolvimento, a
construção de um mundo de soluções tecnológicas em torno do
processamento de vídeo, assim
como o grande trabalho de oferecer serviços e conteúdos mais
exigidos pelo mercado, fizeram
a nossa família crescer dia a dia
posicionando-se nos 5 continentes com um grupo de mais de 500
colaboradores diretos. Tornamonos um parceiro de confiança,
sempre apoiado pela qualidade
e pelo conhecimento baseado na
experiência.
A WISI implantará seu potencial
em desenvolvimento e inovação
durante o SET EXPO 2019, apresentando um leque completo de
soluções.
As soluções TANGRAM, CHAMELEON e INCA NETWORKS
agora são adicionadas a recursos de monitoramento
que analisam continuamente parâmetros de qualidade em tempo real de qualquer sinal de IPTV, ASI e RF
e funcionalidades para descriptografar e criptografar.
O protocolo RTP + FEC oferece proteção e recuperação
de pacotes IP durante a transmissão, e o equipamento de transcodificação INCA implementa o inovador
protocolo de transmissão SRT que facilitará a transmissão segura de sinais IPTV mesmo em redes sem fio
(Wi-Fi/Wimax) e Internet.
A WISI também oferece soluções para o desenvolvimento de plataformas IPTV/OTT, para receber e consumir conteúdo de vídeo em qualquer tipo de dispositivo
ou tela “Multiscreen” (SmarTV, iOS, Android...). As nossas soluções estão integradas com soluções Middleware
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IPTV/OTT de qualquer fabricante, escaláveis tanto em
preço quanto em funcionalidade. n

Empresa: WISI
Estande: 7/8
Morada: Pol.Ind. Mejorada, C/. Duero, 47
Nave B - Mejorada Del Campo - CEP: 28840
Madri / Espanha
Email: Jneves@wisi.es
Site: http://www.wisi.es

in

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.
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LDX 86

N

4K nativo hoje, HD
amanhã – com a
mesma câmera.
Simples assim.

A LDX 86N Series oferece uma combinação

de benefícios exclusivos de aquisição nativa

multiformato não encontrados em nenhum outro

sistema de câmera. Cinco modelos para escolher,
facilmente atualizáveis para o próximo nível de

funcionalidade, com a lendária qualidade de imagem da
Grass Valley que você espera. Além disso, a exclusiva

tecnologia DirectIP permite a comunicação direta via IP
entre câmeras e estações base XCU para produções
remotas/at-home.

Para mais informação visite grassvalley.com/ldx86n
Copyright © 2019 Grass Valley Canada. Todos os direitos reservados.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Junte-se à conversa
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2LIVE | #18

2live.com.br
eldad@2live.com.br
A 2LIVE é uma empresa especializada em
tecnologia para transmissão digital de
dados e áudio e vídeo. a empresa fornece equipamentos para os mercados de:
broadcast, produção de vídeo e comunicação
de dados. A 2LIVE representa e distribui equipamentos e sistemas Liveu, empresa líder em
tecnologia.
Produtos: Encoder LU300 HEVC, LU600 HEVC,
LU Solo HDMI.

AB SATELLITE | #135

Pavilhão Meeting Point

absatellite.com

ADOBE/HP/MICROSOFT | #113
AF DATALINK | #129
afdatalink.com.br

Fabricante de cabos para sonorização, iluminação e broadcasting.
Produtos: Iremos apresentar nossos cabos de
linha de broadcasting, sonorização e iluminação.

ALFRED | #101
alfred.tv.br
info@alfred.tv.br
+55 81 3421-4893

A ALFRED desenvolve o ALFRED, o simples e
poderoso servidor de conteúdo digital. Com
mais de 100 sistemas em funcionamento em
importantes empresas e instituições no Brasil e no mundo, o ALFRED é o coração de sua
estrutura de produção, armazenamento e distribuição de conteúdo. ALFRED: a seu Serviço!
A ALFRED traz à set 2019 o novo ALFRED 2:
acessos web e mobile, servidores e arquivamento na nuvem, streaming, OTT e integração com mídias sociais.

A Alliance é distribuidora da:
Riedel (www.riedel.net)
E revenda para a:
Ross (https://www.rossvideo.com/)
Quantum (https://www.quantum.com/)
e CoralBay (https://coralbay.tv/).
Conte com a Alliance como uma extensão
da sua equipe de Engenharia!

ARRI / EUROBRÁS | #14
eurobrastv.com.br | arri.com
eurobras@eurobrastv.com.br
+55 21 2240-3399

ATEME | #09

ateme.com
d.bouskela@ateme.com
+33 169 358-988
ATEME is the emerging leader in the new
era of video compression solutions for broadcasters. With a firm foundation in video algorithm research and standardization body’s,
ATEME is known for having advanced implementations of video compression technology
across AV1, HEVC, H264, MPEG-2, delivering
world-class performance and video quality
for both linear channels and file delivery. This
technology leadership has led ATEME to be
the first company with a 10-bit 4:2:2 solution
and the first production ready HEVC & HDR
deployment.
ATEME is a technology company and a leader
in delivering software solutions for both the
traditional and streaming Broadcast industry.
With this software broadcast leadership, ATEME is guiding broadcasters and service providers transition to public/private broadcast
cloud and datacenter delivery.
ATEME headquarters are Vélizy-Paris with worldwide support and R&D centers in Rennes,
Denver, Sao-Paulo and Singapore and with
local sales and support offices in 14 countries.

ALLIANCE
TECHNOLOGIES | #117

AVICOM
ENGENHARIA | #123

A Alliance é uma empresa que agrega
valor à implantação de projetos e operação de sistemas, oferecendo serviços com
excelência em sistemas multidisciplinares
que incorporam diversas tecnologias.
Atendemos ao alto padrão de exigências
das Emissoras de Rádio e TV, Produtoras
de Conteúdo, Finalizadoras e Empresas de
Telecomunicações. Promovemos parcerias com nossos clientes disponibilizando
conhecimento, experiência e eficiência,
trazendo confiança e valor ao projeto. Entregamos excelência em documentação,
soluções de alto padrão com suporte de
alta qualidade, integração de sistemas
completos e tranquilidade para nossos
clientes.

A Avicom engenharia é uma empresa de representação comercial, projetos e suporte
técnico para empresas de alta tecnologia na
área de brodcast e pay tv. nossas representadas: Mediakind, Grass Valley, Bridgetech,
Avateq, TSL, Broadpeak, Newness Broadcast,
Viacast e IO Industries.
Produtos: Gestão e geração de conteúdo
para OTT, controle mestre IP/4k, monitoramento remoto e telemetria de stream IP, RF,
OTT, Rede SFN, analisadores RF.

alliance-technologies.com.br
fredy@alliance-technologies.com.br
+55 12 3631-1217

avicomengenharia.com.br
jaime@avicomengenharia.com.br
+55 12 3322-2918

AWS ELEMENTAL | #25
elemental.com
sergiods@elemental.com

Media solutions from amazon web services
make it easy to build reliable, broadcast-quality video workflows in the cloud. these ser-
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vices allow you to create professional-quality
media experiences for your viewers.
Products: AWS Media Services are a family of
fully-managed services that make it easy to
build reliable, broadcast-quality video workflows in the cloud.

BELDEN | #57

belden.com | foccusdigital.com
BELDEN com mais de 100 anos de história.
No Brasil a FOCCUS DIGITAL representa e distribui com exclusividade sua linha de Cabos e
Conectores. Nossos clientes compram da Belden por causa do desempenho, qualidade e
confiabilidade de nossos produtos e soluções.
As grandes redes e diferentes usuários optam
em trabalhar com BELDEN porque nossa maior
prioridade é conquistar sua lealdade criando
valor e cumprindo nossas promessas. A amplitude do nosso Portfólio significa que podemos
oferecer o melhor das soluções end-to-end em
todos os segmentos e mercados.

BIQUAD BROADCAST | #92
biquad.com.br
vendas@biquad.com.br
+55 35 3471-6399

A Biquad Broadcast com sede no brasil desde 2000, trabalha no mercado de áudio
profissional e radiodifusão, tornando-se
referência em desenvolver equipamentos de alta qualidade e tecnologia, criando
um elo sólido de representantes e clientes ao redor do mundo. saiba mais em:
www.biquad.com.br.
Produtos: Processadores de áudio digital, enconders, híbridas telefônicas, distribuidores
de sinais, receptores de rádio, suportes, móveis para estúdios.

BITMOVIN | #46

bitmovin.com
Thomas McCarthy
thomas.mccarthy@bitmovin.com
+1 833 248-6686
Stop by our booth to see the latest video streaming tech and see a product demo!
Products: Bitmovin player, analytics and encoding.

BLACKMAGIC | #20

pinnaclebroadcast.com.br
comercial@pinnaclebroadcast.com.br
+55 11 2605-0563

BOYA AUDIO
EQUIPMENT | #76 / #78

boya-mic.com

Boya is leading audio supplier started in
2007. We specialize all kinds audio solutions such as: wired audio devices, wireless system, portable audio and mobile
audio system for different level customers.
Products: Saramonic manufactures a
wide range of audio devices, including
wired and wireless microphones, audio
mixers and handy recorders.

ENLARGE YOUR VISION

16 lentes para grande formato (full frame),
desde 12 mm a 280 mm

ARRI SIGNATURE PRIME LENSES. TRULY CINEMATIC.
www.arri.com/signature
ARRI Brasil
Av. Ibirapuera, 2907 - Cj. 421 – Moema | São Paulo – SP
Tel. (11) 5041-9450 | arribrasil@arri.com

Visite-nos na SET Expo 2019 no estande nº 14 da Eurobrás:

EUROBRÁS

Eurobrás
Av. Graça Aranha 19/202
20030-002 - Rio de Janeiro, Brasil

1907_ARRI_SignaturePrimesAd_SETmagazine_F.indd 1

Tel. +55 (21) 2240-3399
eurobras@eurobrastv.com.br
www.eurobrastv.com.br
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BRASVIDEO | #36

CAMPVIDEO | #67

A Brasvideo é uma empresa 100% brasileira,
reconhecida no mercado pela sua competência e profissionalismo fazendo com que
todo o equipamento por ela comercializado
funcione em sua emissora de maneira plena
e continua. Tudo é resolvido com a rapidez e
inteligência de quem conhece broadcast.
Produtos: Apresentação de novos aplicativos
para Ipad, decodificadores ultra eficientes, inserções de softwares, destaques de produtos
para aumento de produção.

A Campvideo se destaca por sua excelência
no atendimento aos seus clientes, dedicando
atenção diferenciada, com foco na solução
apresentada e com isso, oferece um serviço
completo e personalizado. Entregamos mão
de obra completa, desde o primeiro contato,
que passa pela consultoria do projeto, venda
e até a instalação dos equipamentos com um
time de profissionais capacitado.
A Campvideo está entre as principais empresas especializadas do mercado e leva ao consumidor final, com o melhor custo benefício,
abaixo da concorrência com garantia, suporte, assistência técnica e um atendimento totalmente personalizado.

brasvideo.com
brasvideo@brasvideo.com
+55 11 3151-5070

BROADCAST
INDIA | #130

nm-india.com
pranali.raut@nm-india.com
+91 22 6216-5313

BROADCAST
MÉXICO | #131
BROADMEDIA | #82
broadmedia.com.br

A Broadmedia é uma das principais revendas
autorizadas de marcas importantes da indústria de Broadcast como Aja, Blackmagic,
Canon, Datavideo, Newtek, Panasonic, Sony,
Teradek e TVU. Além de comercializar produtos, oferece serviços de valor agregado:
projeto, instalação, treinamento, operação
e dispõe locação para suprir à demandas de
curto e longo prazo. Dispõe de laboratório
de manutenção e unidades móveis para
atendimento às mais variadas necessidades
do mercado, desde eventos ao vivo e pós
-produção, com serviços de captação, corte,
GC, replay, gravação e transmissão por streaming e satélite.

BROADPEAK | #42

broadpeak.tv

A Broadpeak projeta e fabrica componentes de entrega de vídeo para, provedores
de conteúdo fornecedores de serviços de
rede instalando serviços de IPTV, cabo,
OTT, satélite a móvel no mundo. Seu portfólio de soluções e tecnologias capacita
a entrega de filmes, programas de televisão e outros conteúdos, através de redes
geridas e da Internet, para visualização
em qualquer tipo de dispositivo. Os sistemas e serviços da empresa ajudam
aos operadores a aumentar a quota de
mercado e melhorar a fidelidade dos assinantes, com uma qualidade superior de
experiência.
A Broadpeak oferece suporte para todos
os seus clientes mundialmente, a partir
de instalações simples até grandes sistemas de distribuição atingindo capacidades simultâneas de vários milhões de
streams.

campvideo.com.br
atendimento@campvideo.com.br
+55 19 3287-5186

CANON | #26

canon.com.br
+55 11 4950-5490
Apresentação da linha de câmeras e lentes de
cinema, lentes broadcast e câmeras de vídeo
profissional, por meio de disponibilização dos
produtos que poderão ser testados na hora,
permitindo mostrar as imagens no momento
em que estão sendo gravadas.
Produtos: Será possível conferir também
lançamentos da linha de vídeo profissional e
lentes de cinema.

CHARM SAT | #135

Pavilhão Meeting Point

grupocharm.com.br
+55 19 3238-8933

A Charme Sat é uma empresa com quase 30
anos de mercado, atuando em manutenções
preventivas e corretivas, projetos e execução
de infraestruturas, montagens e desmontagens de antenas VSAT, bem como embalagens e transporte exclusivo e especializado.
Atuamos em todo território nacional, com
parceria de Técnicos e Engenheiros. Fazemos
reformas de antenas VSAT, deixando-as em
estado de nova, como também temos grande
estoque de antenas para venda.
Contamos com uma equipe de técnicos, montadores e auxiliares treinados para a prestação de serviços para Telecomunicações.
Nossos colaboradores são registrados, cumprindo rigorosamente a legislação trabalhista. A equipe Charme Sat possui certificados
PPRA, PCMSO, NR 10, NR 35, LTCAT, sempre
atualizados.
Trabalhamos sempre com EPIs pertinentes,
uniformes e crachás. No âmbito jurídico, assinamos e cumprimos todos os termos de confidencialidade. Assim, temos estruturas para
atender grandes Clientes em suas exigências
Jurídicas e Trabalhistas.
Comercialização de antenas via satélite de 1,2
metros a 6,10 metros de diâmetro das marcas
Brasilsat, Avibras, Andrew, Prodelin e EmbraSat, Vertex nas operações banda C e KU, todas
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revisadas, recuperadas em estado de novas,
podendo ser aplicadas em qualquer frente de
serviços.

CAPER | #133
caper.org

Caper is the argentine tradeshow for the professional audiovisual industry. caper show offers the future technologies plus conferences,
workshops, master classes and live demos
for +6.400 Latin American attendees. Caper
2019, its 28th annual edition, will be held in
Buenos Aires, october30-november1.

CERAGON | #57
ceragon.com
foccusdigital.com

A Ceragon em parceria com a Foccus
Digital oferecem uma variedade de serviços
profissionais abrangentes para fornecer as
soluções de rede mais eficientes para você
durante todo o ciclo de vida do seu projeto.
Esteja você planejando uma expansão/atualização de rede, configurando uma nova rede
ou gerenciando uma rede existente, nossos
especialistas em Serviços Profissionais permitirão que você atinja suas metas dentro do
seu orçamento, garantindo a melhor experiência para seus cliente.

CIS GROUP | #81
cisgroup.tv
rafael@cisbrasil.tv
+55 21 3094-4156

Há 30 anos, a CIS é distribuidora e integradora de sistemas de mídia digital, fornecendo
soluções inovadoras para fluxos de trabalho
focadas nos mercados de Produção, Pós-Produção, Broadcast, Esporte, Educação e Corporativo. A CIS é hoje uma referência como integradora de sistemas por suas especializações
em produção e pós-produção de conteúdo,
soluções para produção de telejornalismo,
fluxos de trabalho para sistemas de gestão
de assets, soluções para aquisição, armazenamento compartilhado, serviços de mídia e
distribuição multiplataforma.

CROSS HOST | #158
crosshost.com.br
+55 11 4332-6142

DALET | #58

dalet.com
jlcosta@dalet.com
+55 21 3942-5777 / +55 21 9 9592-5667
As soluções Dalet são baseadas em três plataformas distintas que, quando combinadas,
formam soluções de negócio versáteis que geram fluxos de trabalho end-to-end para News,
esportes, preparação de programas, produção,
archive e rádio. Individualmente, as plataformas e os produtos Dalet oferecem aplicações
específicas com recursos-chave para abordar
as funções críticas do fluxo de trabalho de mídia, tais como Ingest, QC, Edição, Transcoding
e Distribuição Multiplataforma.

SET REGIONAIS
Expositores
A base para as soluções Dalet que melhoram
a produtividade em seu fluxo de trabalho, é a
plataforma Dalet Galaxy, uma MAM e NRCS enterprise level que unifica a cadeia de conteúdo
gerenciando recursos, metadados, fluxos de
trabalho e processos em vários e diversos sistemas de produção e distribuição. Especialmente desenvolvida para fluxos de trabalho envolvendo News e mídia, a plataforma Dalet Galaxy
ajuda as emissoras e os profissionais de mídia
a aumentarem sua produtividade, proporcionando visibilidade operacional e comercial.

DATAVIDEO | #116
datavideo.com
ricardo@datavideo.com

Com sede em Taipei, Datavideo, projeta e fábrica uma vasta gama de tecnologias inovadoras para o uso em ambientes de transmissão, AV, eventos ao vivo e produção. Datavideo fábrica switchers de vídeo, equipamento
de estúdio virtual, áudio mixers, gravadores,
câmeras PTZ, conversores, sistemas de intercomunicação e Tally, produtos de streaming
de rede, geradores de caracteres e interfaces,
monitores LCD, equipamentos de distribuição de energia e muito mais.
Datavideo oferece total apoio aos revendedores, usuários finais e integradores.
Mais recentemente Datavideo não só desenvolve produtos para o mercado de broadcast,
mas também funciona dentro do campo de
a/v profissional, com integrações em salas de
conferências, teatros, escolas e estádios.
Produtos: HS-3200, HS-1600t, PTC-140,
PTC-140t, PTR-10, RMC-300.

DE NADAI | #147

Unidade Móvel

denadaigruas.com.br
+55 11 2954-9305

DOLBY | #Sala
de Demonstração - 1º Andar
Centro de Convenções
dolby.com

DVPRO | #03

dvpro.com.br
dvpro@dvpro.com.br
+55 31 3284-3521
A DVPRO engenharia de televisão representa no Brasil as câmeras de alta velocidade da
Vision Research – Phantom, a Blackmagic Design e toda a sua gama de equipamentos, os
monitores HDR da Atomos, os conversores e
multiviewers da Decimator, as soluções de software de play e replay broadcast da Softron,
os sistemas de VAR homologados pela FIFA da
SLOMO e os sistemas de gerenciamento, armazenamento e MAM da Tiger Technology.
A DVPRO constrói também, em parceria com a Vimeo/Livestream e a VMIX,
switchers de vídeo disruptivos e conectados
que estão mudando a forma de produzir e
distribuir conteúdo para as mídias sociais e
nova TV ao vivo.

Além disso a DVPRO revende com exclusividade a marca brasileira NEOiD. A NEOiD tem
uma linha extensa de produtores que tem a
cara do broadcast Brasileiro.
Monitores de diversos tamanhos e funções,
conversores e distribuidores de vídeo, placas
de captura SDI e HDMI com interface USB,
PCIe e M.2 e câmeras PTZ, fixas e micro com
padrão broadcast.

ELETRO TERRÍVEL | #157
eletroterrivel.com.br
+55 11 3959-6859

EITV | #109

eitv.com.br
atendimento@eitv.com.br
+55 19 3579-0744
A EiTV é reconhecida como uma das empresas brasileiras que mais inova em soluções
para tv digital, streaming e tv online, tendo
sido premiada seis vezes no prêmio Finep de
inovação. Ao longo dos anos a empresa tem
se destacado com inúmeros projetos desenvolvidos exclusivamente para as emissoras.
Produtos: O SET Expo 2019 é o palco de lançamento da solução de mídias conectadas
EiTV Connected Media Solution para atender
demandas da TV do futuro.

EMBRATEL CLARO
BRASIL | #56
embratel.com.br

ENENSYS | #49

enensys.com
contact@enensys.com
As a specialist in digital video broadcasting
for digital terrestrial, satellite and telecom television, based in Rennes, Paris, Washington.
Enensys Technologies group has been offering innovative solutions for actors of the
media chain, enabling them to efficiently distribute content.
The group enjoys a reputation for excellence
in optimizing, securing and monetizing video
streams for digital terrestrial, satellite and telecom tv.

ERI | #57

eriinc.com
foccusdigital.com
Antenas ERI oferece uma linha completa
de produtos e serviços para atender às suas
necessidades de sistemas de transmissão de
televisão. De filtros e combinadores de televisão a sistemas de antenas UHF e VHF. ERI
fabricante mundial de antenas, atende às
necessidades das empresas de Radiodifusão
em todo o mundo e em todo Brasil. O Centro de Teste de Campo e Câmara Anecóica
da ERI é reconhecido mundialmente por sua
excelência e capacidade de otimizar os mais
exigentes Diagramas de Irradiação. A FOCCUS DIGITAL distribuidora exclusiva da ERI no
Brasil atende com precisão e executa estudos,
de projetos e viabilidade de instalação.
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EUROBRÁS / ARRI | #14
eurobrastv.com.br
eurobras@eurobrastv.com.br
+55 21 2240-3399

EUTELSAT | #19

eutelsatamericas.com
contato@eutelsat.com
ricardo.calderon@eutelsat.com
Eutelsat é uma das maiores operadoras de
satélite de comunicação do mundo. com
uma frota global de satélites, permite que
clientes governamentais e dos mercados de
vídeo, dados e banda larga fixa e móvel se
comuniquem efetivamente com seus consumidores, independentemente de sua localização.
Produtos: Eutelsat 65 West a é um satélite
projetado para atingir mercados de vídeo e
banda larga com rápido crescimento em toda
a américa latina e brasil.

EVS | #17
evs.com

EVS is globally recognized as the leader in
live video technology for broadcast and new
media productions. through a wide range of
products and solutions, we deliver the most
gripping live sports images, buzzing entertainment shows and breaking news content
to billions of viewers every day.
Our passion and purpose are to help our
clients craft immersive stories that trigger the
best return on emotion.

EXPOTECH PERU | #137
perutvradios.com

EZATEC | #135
Pavilhão Meeting Point
ezatec.com.br
+55 11 5563-8779

FICAEL | #79

ficael.com
vendas@ficael.com
+55 11 3201-2016

FLORIPATEC | #53

floripatec.com.br
floripa@floripatec.com.br
+55 48 2108-9000
Apresentaremos no SET Expo soluções práticas e acessíveis de controle centralizado e
remoto com automações para emissoras de
TV. Desenvolvemos novos produtos com foco
na otimização operacional, viabilizando operações de TV que antes financeiramente inviáveis, podem agora agregar novas receitas.
Produtos: Mesa Signa e exibidor Spotware
em um único produto, revenda Blackmagic,
AJA, Matrox, Panasonic, JVC, Cobalt, Ptzoptics, Plura, Editshare, Birddog.

FLOWICS | #135

Pavilhão Meeting Point

flowics.com

Ki Pro GO
®

Gravação multicanal H.264 USB

Da marca líder de mercado em gravadores digitais, o novo Ki Pro® GO apresenta captura de vídeo H.264
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
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FOCCUS DIGITAL | #57

foccusdigital.com
contato@foccusdigital.com
+55 11 4153-7330 / +55 11 4153-3954
A FOCCUS DIGITAL desde 2005 atuando no
mercado brasileiro de Radiodifusão, ao longo deste período, consolidou-se como empresa Integradora de Processos e Plataformas, desde a captação, até a Distribuição do
seu conteúdo para o segmento Broadcast e
Plataformas IP. Estruturou-se e capacitou-se
para atendimentos em: Sistemas de Transmissão Digital para TV e Rádio. Seu quadro
profissional reúne Engenheiros altamente
especializados em vendas, pré-vendas, pósvendas e no seu núcleo de serviços.
A FOCCUS DIGITAL mantém seu próprio
Centro de Engenharia em Serviços de
Atendimento ao Cliente, como: Manutenção, Comissionamento, Assistência
Técnica Remota ou Presencial das Marcas: Belden, Ceragon, Haivision, GatesAir,
Grass Valley e Soliton, com total eficiência
de tempo e qualidade. Uma garantia de
Suporte Técnico que somente a FOCCUS
DIGITAL e seus Parceiros podem oferecer.
Através dos anos, a FOCCUS DIGITAL
consolidou-se no mercado nacional e internacional, oferecendo: confiabilidade,
excelência e respeitabilidade. Um Portfólio que reúne as melhores marcas globais
como: BELDEN, CANON, CERAGON, COAX,
ERI, GATES AIR, GRASS VALLEY, HAIVISION,
PALMA e SOLITON.

FÓRUM SBTVD | #11
dtv.org.br

O Fórum SBTVD é uma entidade sem fins
lucrativos que contribui para o desenvolvimento da TV digital no Brasil. é composto por
integrantes das emissoras de TV, indústria de
recepção, transmissão e de software, bem
como representantes do governo federal e
entidades de ensino e pesquisa.
Produtos: Demonstração áudio imersivo
(áudio 3d), HDR e DTV Play (novo perfil do
middeware ginga, baseado na plataforma IBB).

FRAUNHOFER | #Sala 01

Pavilhão Vermelho - Rua A

fraunhofer.de

FUJIFILM | #66

fujifilm.com
fujinon.brasil@fujifilm.com
+55 11 5091-4000

GATESAIR | #57
gatesair.com
foccusdigital.com

GatesAir há 97 anos líder mundial na transmissão analógica e digital over-the-air.
GatesAir capacita estações e Redes de Rádio
/ TV em todo o mundo com os Transmissores
mais eficientes, econômicos e de alto rendi-

mento, a empresa continua a inovar novas
eficiências de design com cada geração de
produtos que reduzem o tamanho, o uso de
energia, capacitados para entregar e estabelecer o menor custo total nas transmissões
de Radiodifusão. No Brasil a FOCCUS DIGITAL representa e distribui toda a sua linha de
Equipamentos, como também, mantém um
Centro Próprio de Serviços para atendimento
de toda a linha GatesAir.

GIEC DIGITAL | #143
giec.cn

Giec, a leading electronic enterprise in china, was founded in 1999. its own industrial
park located in Shenzhen covering 150,000
square feet, with about 1,500 employees. it is
running strictly under regulations of iso 9001
&iso 14001 standards and in compliance with
CE, ROHS, FCC & CCC etc standards.
Products: Our products cover IPTV / OTT STB,
AI Speakers, Sound Bar, Smart Home IOT Devices, Educational Tablets and DVB STB.

GOBOS DO BRASIL | #39
gobos.com.br

Fabricante de gobos personalizados e padronizados para uso em elipsoidais e moving heads. Distribuidora de equipamentos
de iluminação profissional para os mercados de cinema, televisão, shows e eventos.
Produtos: Fresneis, projetores elipsoidais,
moving lights, tripés e acessórios da linha
kupo stage.

GODOX | #91

godox.com
godox@godox.com
+86 755 257-01197
Founded in 1993, Godox photo equipment co.
ltd is a comprehensive photography & video
enterprise integrated with product R&D, design, manufacture and sales. we have over 1000
highly qualified staffs and the 4 manufacturing
facilities, total 30000 square meters factories.
Godox offer a full line of photography & video
equipment, including led light, studio flash,
outdoor flash, camera flash, studio accessories, etc.

GOSPELL DIGITAL | #05
gospell.com
zhouyong@gospell.com

Gospell Digital Technology co., ltd is a private hitech enterprise with R&D, manufacturing, business consultancy and planning, trade, delivery,
project implementation and after sales service,
acting as a complete DTV and triple-play solution provider for digital TV/OTT related projects.
Products: Satellite antennas, lnbs, head end
equipments and systems, encoders & decoders, modulators & demodulators, set top
boxes.

GRASS VALLEY | #Sala 02
Pavilhão Vermelho - Rua A
grassvalley.com
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GUDSEN TECHNOLOGY | #121
gudsen.com

HAIVISION | #57

haivison.com | foccusdigital.com
Haivision é pioneira em soluções de streaming
de alto desempenho. A Haivision não para de
inovar e apresentar novos produtos nas áreas
de codificação/decodificação de hardware e
software ao vivo, transporte e gerenciamento
de fluxo de vídeo. Haivision oferece alta qualidade, baixa latência e confiabilidade em todo
o ciclo de vida do vídeo IP — da contribuição
do vídeo à gravação e gerenciamento de ativos de mídia, até a publicação e distribuição de
conteúdo de vídeo para seu público, independentemente do local ou dispositivo.

HBC TELECOM | #80

hbctelecom.com
comercial@hbctelecom.com
+55 11 3283-1433

HISPAMAR | #52

hispamar.com.br
contato@hispamar.com.br
+55 21 2555-4800

HITACHI | #83

hitachi-linear.com.br
+55 35 3473-3473
Em operação desde 1977, a Hitachi Kokusai
linear equipamentos eletrônicos é a principal
fornecedora de equipamentos de radiodifusão no brasil e américa do sul com mais de
40 mil equipamentos em mais de 40 países,
nestes mais de 40 anos.
Produtos: Produtos e sistemas para todas as
necessidades de transmissão, retransmissão,
codificação, multiplexação e micro-ondas.

I9TV | #61
e Unidade Móvel #30a
i9tv.com.br

IDEAL ANTENAS | #110
idealantenas.com.br
Marcelo Zamot
marcelo@idealantenas.com.br
+55 35 3449-9688

Desde 1988, a IDEAL ANTENAS é uma empresa focada na transmissão e recepção de sinais
de radiofrequência.
A empresa possui um grande portfólio para
atender grandes, médias e pequenas emissoras de rádio e televisão, provedores de serviços de internet e empresas móveis.
A IDEAL ANTENAS sempre se destacou no
mercado, enfatizando a qualidade de seus
produtos através de seu corpo de engenharia
que trabalha com projetos totalmente personalizados. Para isso, usa o melhor e mais atual
software para o desenvolvimento de seus
projetos, garantindo a eficiência esperada.
Entre as áreas de atividade estão: antenas
para meteorologia, antenas para aviação, antenas para fins militares, antenas para redes
de notícias rodoviárias e etc.
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IF TELECOM | #93

iftelecom.com.br
iftelecom@iftelecom.com.br
+55 19 4117-0270
A IF Telecom atua na fabricação de antenas
de tv digital, fm, acessórios, pan tilt, chaves
coaxiais, painéis, cargas de potência, além de
adaptadores e componentes para broadcast,
tendo o portfólio mais completo em broadcast.
Produtos: Antenas banda larga UHF para
compartilhamento de sites de tv digital, antenas FM para migração AM/FM.

INTELSAT | #62

intelsat.com
sales.lac@intelsat.com
+55 21 2213-8900
Intelsat S.A. (NYSE: I) operates the world’s first
Globalized Network, delivering high-quality,
cost-effective video and broadband services
anywhere in the world. Intelsat’s Globalized
Network combines the world’s largest satellite backbone with terrestrial infrastructure,
managed services and an open, interoperable architecture to enable customers to drive
revenue and reach through a new generation
of network services. Thousands of organizations serving billions of people worldwide rely
on Intelsat to provide ubiquitous broadband
connectivity, multi-format video broadcasting,
secure satellite communications and seamless
mobility services. The end result is an entirely
new world, one that allows us to envision the
impossible, connect without boundaries and
transform the ways in which we live.

INTERNETSAT | #138

internetsat.com.br
comercial@internetsat.com.br
+55 11 4063-8870
A InternetSAT é uma operadora de internet
banda larga via satélite, fibra óptica, telefonia
e tecnologia. Desenhando, implantando e
gerindo a solução adequada de acordo com
a necessidade de cada cliente.

JMV TECHNOLOGY | #65
jmvtechnology.com
fnogueira@soujmv.com
0800 037 4225

A JMV Technology é uma das maiores empresas especializadas em Streaming da
América Latina. Com total competência
para administrar diversos produtos, hoje
atende mais de 5 mil clientes no mundo
todo. Oferece plataformas para streaming
em áudio e vídeo, Live e On Demand,
serviços personalizados e CDN próprio,
sem nenhum tipo de terceirização. Com
o lema “Amamos o que fazemos sete dias
por semana”, mantém sua equipe sempre
engajada e motivada, propondo um ambiente de trabalho diferenciado e confortável. A excelência nos serviços e no atendimento provem dessa satisfação. Como resultado disto, o seu faturamento dobrou no

último ano. Hoje investe seu conhecimento e tecnologia na automatização e interatividade audiovisual, trabalhando com
tecnologia de ponta tornando-a acessível
ao usuário.

LAWO | #107

lawo.com
Fernando.Lopez@Lawo.com
+55 11975204803
+49 151 6153-0780
S: fernandogermany
Lawo designs and manufactures pioneering
IP-Based Network, control, audio and video
technology for broadcast and postproduction, as well as theater and performing arts
applications. all products are developed and
manufactured according to highest quality
standards at the company’s HQ in Germany.
Products: Control, monitoring & routing systems, digital audio mixing consoles, routers,
video processing tools, solutions for IP-based
A/V infrastructures.

LEMO | #13

lemo.com
Info-la@lemo.com
+55 19 3579-8780

LEYARD | #16

leyard.com.br
caroline.medeiros@leyardgroup.com
+55 41 3059-5100

LINE UP | #112

lineup.com.br
comercial@lineup.com.br
+55 11 3065-1177
A Lineup é uma empresa de engenharia que
atua há mais de 28 anos no mercado broadcast, com foco em integração de sistemas,
projetos e instalação. É reconhecida como
um dos principais fornecedores de soluções
para áudio e vídeo no mercado brasileiro de
mídia digital.
Produtos: Infraestrutura híbrida 12G-SDI/IP,
Produção Remota, Produção 4K, Câmera para
estúdio, sistema de automação, KVM Switch,
ingest centralizado.

LIVEWEST | #150
LUMATEK | #33

lumatek.com
jose@lumatekbrasil.com.br
+55 11 5060-2900
28 Anos no mercado Brasileiro, trabalhando
na iluminação para Cinema e Estúdios de TV e
acessórios para complementar as câmeras de
fotografia e vídeo. Lumatek Iluminação Técnica representas as marcas mais requeridas no
mundo neste momento.
MOLE RICHARDSON, VELVET, PHILIPS STRAND
LIGHTING, DEXEL, VITEC IMAGING SOLUTIONS,
nas suas linhas: AVENGER, MANFROTTO, NATIONAL GEOGRAPHIC, LOWEPRO, JOBY.
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MEDIAGENIX | #Sala 04

Pavilhão Vermelho – Rua A

mediagenix.tv

MEDIA PORTAL | #127

mediaportal.com.br
contato@mediaportal.com.br
+55 11 3063-4411
Somos uma empresa 100% brasileira que
atua no desenvolvimento de soluções para
arquivamento, gestão e distribuição de grandes acervos digitais. Estamos focados em Fluxos Inteligentes, Computação em Nuvem e
Inteligência Artificial.
Assim, colocamos nossos projetos na vanguarda tecnológica, atendendo plenamente as
demandas atuais e futuras dos nossos clientes.

MGE BROADCAST | #88
mgebr.com.br
atendimento@mgebr.com.br
+55 11 2952-0000

Há 16 anos no mercado, a MGE Broadcast produz e manufatura equipamentos eletrônicos
para a área de radiofrequência broadcast e
áudio profissional.

MIRAKULO | #69

mirakulo.com
contato@mirakulo.com
+55 21 3525-1600
A Mirakulo é líder em fornecimento do middleware ginga para o mercado ISDB-T
e no desenvolvimento de soluções de software para este segmento, oferecendo
produtos que facilitam a criação de modelos de negócio para broadcast + broadband, vod e iptv.
Produtos: Middleware ginga para tv digital;
aplicativos de streaming vod em ambiente
browser ou nativo: ferramenta de análise esportiva em tempo real.

MUSIC COMPANY / SSL | #103

e Unidade Móvel

musiccompany.com.br
solidstatelogic.com

NCAM | #160

ncam-tech.com
sergio.bourguignon@ncam-tech.com

NEMAL | #48

nemalelectronics.com.br
+55 11 2305-8219
Desde sua fundação, em Miami/EUA no
ano de 1977, a NEMAL atende milhares de
clientes por todo o mundo, especialmente as maiores redes de televisão norte-americanas, brasileiras e de outros países.
A Nemal oferece uma enorme variedade de
produtos de fabricação própria da marca “Nemal” e de outras grandes marcas de renome
no cenário internacional destinando-se às
mais diversas indústrias: TV/rádio, controle
industrial e telecomunicações.
No Brasil, o time Nemal possui larga experiência e conhecimento, com disponibilidade
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para assessorá-los nos projetos, instalações
e serviços de manutenção e de reparo de infraestrutura e de fibra óptica, bem como no
suprimento dos materiais para solução em
Broadcast e Áudio e Vídeo profissional.

NEW COMPANY | #40

newcompanytech.com
vlade@newcompanytech.com

NEWGLEE | #10

newglee.com
sales@newglee.com
+86 755 21679300
Shenzhen Newglee Technology Co., LTD
is one of the best set top box vendors
with hundred engineers specializing for
R&D, testing and global technical support.
We have developed business in Europe, Asia pacific, as well as china domestic market with full series product of
DVB-S/ t/c & iptv/ott stbs.
Products: Dvb-s/s2; dvb-t/t2; dvb-c; android
iptv box.

NEW NETWORK | #100
catvgd.com

NEWTEC | #97
newtec.eu
bvu@newtec.eu
+55 11 2092 6220

Pioneira no setor, a Newtec é especializada
no desenvolvimento e fabricação de equipamentos e tecnologias para comunicações via
satélite: transmissão, vsat para consumidores e empresas, governo e defesa, backhaul
de celular, trunking, mobilidade, mercados
offshore e marítimo.
Produtos: Newtec dialog.

NEWTEK | #119

newtek.com
vendas@newtek.com
At Newtek, we use innovation and technology to change the way video is created and
used, allowing more people to share their
stories, Newtek systems are used worldwide
by broadcasters, educators, houses of worship, live event producers, e-sport leagues,
web-based talk shows and more.
NDI, a primeira tecnologia de vídeo de IP impulsionada por software do mundo.

OMNISTREAM | #126
omnistream.live
hagay@omnistream.live
+972 54 808-2967

By leveraging the power of smartphones,
we deliver reliable bonded cellular uplink
channel that eliminates the need for complex, heavy dedicated hardware.
Our product is an Android / iOS app +
cloud-based software solution, designed
for the transmission of high-quality, live

video, audio and data in real time, from
anywhere with cellular coverage.
By utilizing smartphones for professional
broadcasting, we eliminate the need for
heavy, dedicated hardware and reduce
bandwidth limitations and total cost of
ownership.

OPIC TELECOM | #29

incluindo integração de sistemas, instalações,
ensaios e testes, treinamento e manutenção.
Para esta edição da SET Expo apresentaremos
o transmissor ISDB-T Multicanal da Anywave,
Software de controle de qualidade de conteúdo e áudio e vídeo em arquivo, transport
stream e banda base da Interra, além dos
avanços na infraestrutura SDVN para mídia
sobre IP.

opictelecom.com.br
vendas@opictelecom.com.br
+55 16 3627-8284

PINNACLE
BROADCAST | #26 e #148

Há 25 anos focamos em soluções para emissoras de rádio e televisão, atendendo a todo
território nacional e América Latina.
Somos especializados em desenvolvimento
de projetos e integração em equipamentos
de broadcast e atuamos na área de consultoria técnica de transmissão e operação em
emissoras de Rádio e TV.
Atendemos desde o layout da emissora (infraestrutura) até a operação no ar (tratamento
acústico, design, mobiliário técnico, iluminação, cenários, instalação de equipamentos,
estação transmissora, entre outros).
A Opic Telecom está sempre inovando em
projetos e buscando a mais alta tecnologia do
mercado, representando as melhores marcas
de equipamento para Radiodifusão.

A Pinnacle Broadcast, Distribuidora Autorizada das principais marcas dos mercados de
video Broadcast e Pro-AV como Blackmagic
Design, Marshall, Hollyland, E-Image, Telikou,
SKB Cases, Media5 entre outras.
Fundada em 2001, a Pinnacle Broadcast também é uma empresa especializada nas áreas
de serviço e implantação de sistemas para as
áreas de áudio, vídeo, broadcast e streaming.
Contamos com profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e uma equipe
técnica para atender seus clientes em todo o
Brasil.

PANASONIC | #30

panasonic.com.br
marketing.system@br.panasonic.com
+55 11 3889-4000
Desde a fundação de nossa empresa em
1918, nós na Panasonic proporcionamos
uma vida melhor a nossos clientes, sempre
centralizando as pessoas em nossas atividades e, portanto, tendo como foco a vida
delas. Desde então, com base em nossa tecnologia inovadora de produtos eletrônicos,
fornecemos uma ampla variedade de produtos, sistemas e serviços, desde produtos
eletrônicos de consumo até dispositivos industriais, produtos para construção e armazéns. Em diversas áreas e diversos espaços,
como residências, comunidades, empresas,
viagens e automóveis, continuaremos trabalhando muito para oferecer novos valores
para uma vida melhor e para ajudar a reforçar o conceito “A Better Life, A Better World”
(Uma vida melhor, um mundo melhor) de
cada cliente individualmente.

PAVILHÃO
DO JAPÃO | #118
PHASE ENGENHARIA | #55
phase.com.br
+55 21 2493-0125
+55 11 3589-0125

A Phase atua nas áreas de fornecimento de
soluções de equipamentos e sistemas para
Broadcast, PAY TV, Broadband, Telecomunicações, Educação a Distância, Segurança Pública e Militar, além de serviços de Engenharia
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pinnaclebroadcast.com.br
comercial@pinnaclebroadcast.com.br
+55 11 2605-0563

PLANETA DO RÁDIO | #64
planetadoradio.com
vendas@planetadoradio.com
info@planetadoradio.com
+55 44 3523-9831

PLAYLIST | #75

playlistsolutions.com
vendas@playlistsolutions.com
+55 31 2136-2929
Desde 1995 a Playlist Software Solutions destaca-se no cenário da radiodifusão como uma
das principais empresas desenvolvedoras de
software para automação de emissoras de
rádio.
Nossa missão é desenvolver softwares confiáveis, inovadores e de fácil operação.
Contamos com mais de 2000 emissoras em
todas no Brasil e em outros países, que utilizam os softwares Playlist em suas rotinas
diárias de trabalho. Todo esse sucesso é
impulsionado por nossa equipe de engenheiros e gestores e seu foco incansável na
entrega de softwares inovadores, seguros e
produtivos.
Dentre nossos principais produtos está o
Playlist Automation Suite, um sistema integrado com recursos inovadores para cada departamento, que pode ser implantado como
uma solução stand-alone ou integrado em
um workflow homogêneo, adaptando-se a
qualquer tipo de emissora.
Temos orgulho do alto nível de satisfação de
nossos clientes e de oferecermos os produtos
mais avançados e confiáveis do mercado.

PLENO LOCAÇÕES | #111
plenolocacoes.com.be

VISITE-NOS

NO STAND

42

Are you using the same content delivery network (CDN) provider to send video content around the world? We all know
that content delivery isn’t a one-size-ﬁts-all approach.
Content providers, pay-TV operators, Broadpeak gives you the freedom to select the best CDN provider for each live and
VOD content request – ensuring a superior quality of experience for end users at the best price. How? By customizing your
content delivery rules based on a variety of parameters, such as quality of service, end-user geolocation, type of content,
time of day, and more.
Open your options. Protect your investments. Free your mind. With umbrellaCDNTM

www.broadpeak.tv
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PULSAR MULTIMEDIA | #02
pulsarmultimedia.com.br
mariner@pulsarmultimedia.com
+55 11 3288-8800

Empresa desenvolvedora de softwares multimídia para automação de emissoras de rádio.
Produtos: Lançamento do Live Pro Studio:
software audiovisual para automação de rádio
exposição dos demais softwares da empresa.

REAKO | #140
reakogroup.com

Specializing in Digital TV Receiver (isdb-t, dvb
-s/s2, dvb-t/t2, android+dvb-s2/t2 combo)
and android electronics products, Reako Technology Co. LTD. is a designer and manufacturer of any related products in this field.
Products: Meecast, dvb-s/s2, dvb-t/t2, atsc,
isdb and android+dvb-s2/t2 combo.

ROHDE & SCHWARZ | #86

DVB-S, Combo meters and so on. Now we
have many kinds of products, which have
been sold to Europe, the Middle East, Africa, South America, North America and
other countries and regions.
The company always attaches great importance to the quality of products, and
constantly introduces advanced management ideas and management methods to
strengthen the management, established
with the quality policy; customer first, ensuring quality, full participation.
The company will continuously improve
the research and development, production management, quality control and
after-sales service system, adhere to the
quality of products and services to meet
the growing needs of customers and society, the social value of the company.

rohde-schwarz.com

ROQUETTE PINTO | #135

– Pavilhão Meeting Point
roquettepinto.org.br
+55 21 3282-6302

Há mais de 90 anos, a Roquette Pinto trabalha
pela melhoria da educação no Brasil.
Nossas instalações dispõem de toda infraestrutura para a produção de programas em
alta definição (FHD), com distribuição satelital
e em múltiplas plataformas (TV, computador,
tablet, smartphone e smart TV) por streaming, vídeos sob demanda (VoD) entre outros serviços que reúnem tecnologia de ponta, acessibilidade e conteúdos educativos.
Temos o compromisso de tornar programas
audiovisuais (gravados e ao vivo) totalmente
acessíveis, seja por meio de LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais) e legenda aberta (ou oculta) para surdos ou por meio de projetos com
audiodescrição para cegos.

RSS | #139

rss.ind.br
+55 31 3213-1999

SATLINK | #102

sat-link.com.cn
QingZhang Lin
lqz63@vip.163.com
Fujian Satlink Electronics Co., Ltd is located in the beautiful coastal city Quanzhou
of Southern China. Quanzhou has its own
ports and airports and it adjacent to the
Xiamen Special Economic Zone, which
provides us with a convenient traffic and
transport conditions.
Fujian Satlink Electronics Co., Ltd is a professional manufacturer of development,
production, sales of digital video equipment and radio communications equipment. It has its own R &amp; D Center and
production workshop. The main product
is Digital Satellite Finder and Modulator
which contains the main series DVB-T,

SAVANA COMUNICAÇÕES | #44
savana-comunicacoes.com.br
Fonseca ou Igor
savana@savana-comunicacoes.com.br
+55 21 2512-9888

A Savana foi fundada em 1983, portanto há
35 anos, para atender as emissoras de Rádio e
Televisão, Produtoras, Cinemas etc. Na área de
Broadcasting fazendo projetos, dando suporte
e assistência técnica nos equipamentos.

SCREEN BRASIL | #85

screenbrasil.com.br
antonio@screenbrasil.com.br
+55 35 2102-3100

SEACHANGE | #50

seachange.com
gustavo.dutra@seachange.com
+55 35 2102-3100

SDB MULTIMÍDIA
HARMONIC | #27

sdbm.com.br
Andrei Maciel / Sidnei Brito
+55 12 3923-9208
A SDB Multimídia, Platinum Reseller da Harmonic Inc, líder mundial no fornecimento de
soluções multimídia, desenvolve a partir de
seus produtos e de outros parceiros estratégicos, sistemas de alta confiabilidade, aplicados
aos diversos segmentos de televisão.
Em 2018 firmou parceria estratégica com a Advantech Wireless inc. para distribuição de toda
linha de HPAs e links de micro-ondas, complementando o portfólio de soluções da SDB.
Service Center: Nosso laboratório de manutenção foi construído e equipado para reparo de
equipamentos multimarcas e, recentemente,
foi certificado pela Harmonic Inc. como seu primeiro “Service Center” fora dos Estados Unidos.
Soluções e Produtos: Aquisição, Armazenamento e Playout; Codificação, Processamento, Transcodificação e Distribuição, Multiscreen e Serviços em Cloud, Cable Edge, HPA e
Links Micro-ondas.
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SD LIVE AUDIO | #98
sdlive.com.br
juninho@sdlive.com.br
+55 11 3228-8623

SEAL BROADCAST
& CONTENT | #84

sealbc.com.br
atendimento@sealbc.com.br
+55 11 3877-4000
A Seal Broadcast & Content é uma integradora de sistemas e provedora de soluções para
mídia e entretenimento, auxilia clientes a alcançarem seus objetivos com maior qualidade e agilidade. atende segmentos específicos
no mercado de produção e distribuição de
conteúdo de mídia digital.

SENNHEISER | #95

store.pt-br.sennheiser.com
+55 11 2626-5646

SES | #60

ses.com
rubens.vituli@ses.com
+55 11 4302-2250
Líder mundial de satélites, a SES fornece
soluções e produtos de comunicação para
emissoras de TV, provedoras de conteúdo e
internet, operadoras de telefonia fixa e móvel; agrega valor com os serviços da MX1,
líder global como provedora de serviços de
mídia.
Produto: Online Video Platform (OVP), SES
360, Free to Air, Ou Flex.

SET INNOVATION ZONE | #34
SHOWCASE PRO | #54

showcasepro.com.br
comercial@showcasepro.com.br
+55 (11) 3838-2304
Criada em 2010, a ShowCase PRO está entre
os líderes no mercado de tecnologia, oferecendo um vasto conjunto de produtos e serviços direcionados a experiência de usuário,
simplicidade de manutenção e confiabilidade. A empresa se destaca no mercado entregando resultados de alta qualidade para as
maiores emissoras do Brasil.
Software embarcado, interatividade, TV Digital, aprendizado de máquina e acessibilidade
para produtos audiovisuais fazem parte da
área de atuação da empresa.

SINTECK | #37

sinteck.com
tiago@sinteck.com
+ 55 11 2043-8571

SIRUI | #77
siruiusa.com

Sirui is a high and new technology enterprise,
an enterprise that Guangdong Photographic
Engineering and Technology research center
formed in as well as a chinese leading manufacturer for mobile phone lens, intelligent
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heads, photography supporting equipments
and other related photography products.
Sirui manufactures professional tripods, heads, intelligent cabinets, handheld stabilizer,
filters and other precise photographic equipments.

SM FACILITIES | #47

smfacilities.com.br
contato@smfacilities.com.br
+55 41 4111-0425
Nós da SM Facilities entregamos serviços especializados e soluções completas em radiodifusão e telecomunicações, com expertise
em televisão. Com a experiência em projetos
para diversos clientes no Brasil e América
Latina, uma equipe focada em resultados e
qualidade, e o apoio de alta tecnologia em
equipamentos e softwares – como medidores de campo Narda e o software de predição
Progira – atuamos para garantir a melhor
experiência dos nossos clientes desde o desenvolvimento de projetos, site acquisition,
site survey, construção de sites, instalação e
manutenção de equipamentos, incluindo soluções Turn Key, até o treinamento, consultoria de gerenciamento de projetos e O&M para
redes de transmissão.

SMART UPS | #49

smartups.com.br
comercial@smartups.com.br
+55 11 4192-3850
A Smart UPS Solutions é especialista em soluções integradas para sistemas de proteção
de energia que aumentam os níveis de segurança, desempenho e eficiência em Data Centers, Salas de Transmissores, Centrais Técnicas
e ambientes de missão crítica.
Nosso portfólio contempla produtos e serviços de consagrados fabricantes globais incluindo a Schneider Electric da qual somos
parceiro com certificação “Elite Partner”.
Oferecemos ampla linha de no-breaks, racks, ar
condicionado de precisão, sistema de monitoramento ambiental e segurança física, software de gerenciamento, chaves de transferência
(ATS), unidades de distribuição de energia
(PDU), baterias seladas, quadros de by-pass e
paralelismo, transformadores e estabilizadores.
Atuamos como Assistência Técnica Autorizada de diversos fabricantes de no-breaks realizando manutenções corretivas e preventivas,
startups de no-breaks e substituição de banco de baterias.

SMPTE | #136
SNEWS | #63

snews.tv
info@snews.tv
+55 61 3044-7878
Pioneira no cenário de desenvolvimento
de softwares, a SNEWS oferece em seu
portfólio soluções para automação de
jornalismo totalmente integráveis, como:
Sistema de Jornalismo, Gerador de Carac-

teres, Exibidor de Jornalismo, Ingest Banda Base e Gerenciador de mídias (MAM).
Este ano estamos lançando o Nux Playout
Server, um Playout Linux que conta com
um sistema altamente configurável, permitindo que se adapte ao cenário do
cliente com facilidade; O glaz.AI, que
monitora todos os sites de notícias do
mundo, todos os conteúdos virais do momento e as atividades das redes sociais; e
estamos atualizando o ANEWS — Sistema
de Jornalismo — para HTML5.
Com escritórios no Brasil e nos EUA, a
SNEWS tem o prazer de atender clientes
em todo o território brasileiro e em diferentes partes do mundo.

SOLITON | #57

solitonsystems.com
foccusdigital.com
Soliton com sede em Tóquio, Japão, tem seu
CEO e fundador, Nobuo Kamata, PhD. Empresa líder em tecnologia e pioneiro desde 1979.
No Brasil e na América Latina a FOCCUS DIGITAL representa e distribui com exclusividade
seus produtos: ZAO E ZAO-S, como também,
mantém um Depto. de Engenharia que dá
suporte e Assistência Técnica. Soliton sempre
na busca de soluções para satisfazer as necessidades de nossos clientes. Soliton Systems
desenvolve continuamente novos padrões de
desempenho, qualidade e confiabilidade, os
quais garantem a preferência cada vez maior
dos seus usuários.

SONY | #116

sonypro.com.br
+55 21 2187-2301
+55 11 2196-9468
Soluções para o mercado broadcast envolvendo a cadeia completa de produção de
conteúdo, englobando câmeras de externa;
câmeras de estúdio; câmeras PTZ robotizadas; monitores LCD e OLED; gravadores; switchers de produção; armazenamento óptico;
painéis de LED; projetores; soluções para
workflow em HD, 4K e HDR; soluções para
infraestrutura IP para produção ao vivo; soluções para mercado educacional; soluções
para mercado corporativo; soluções de nuvem para workflow de contribuição de externa de jornalismo e produção de conteúdo.

SOTEC | #23

sotec.com.br
sotec@sotec.com.br
+55 31 3219-0000
Com a missão de transformar a gestão energética brasileira por meio de soluções eficientes e inovadoras, a Sotec é uma empresa
mineira com atuação em todo o território
nacional. Especialista em gestão de cargas
elétricas de missão crítica e área limpa, desde
1998, a Sotec trabalha com a premissa de que
a energia de seus clientes nunca pode acabar,
assegurando o funcionamento contínuo em
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caso de falhas no fornecimento de energia
feito pelas concessionárias.
Com equipamentos de qualidade e atendimento personalizado 24 horas por dia, todos os dias da semana, a Sotec comercializa,
instala e realiza a manutenção de no-breaks,
geradores, bancos de bateria, estabilizadores, sistema equalizer, quadros elétricos e infraestrutura, além de ser a assistência técnica
autorizada da CM Comandos Lineares em
Minas.

SPINNER | #06

spinner-group.com
info@spinner-group.com
For over 70 years, Spinner has being setting
standards in rf technology and creating state-of-the-art products in the fields of broadcasting. involved in most major projects worldwide, spinner is established as one of the
leading suppliers for rf-system.
Products: All passive components required
between the transmitter and the antenna, such as filters, combiners, patch panels,
loads, switches and rigid lines.

SSL / EPAH | #103
e Unidade Móvel
ST VIDEO-FILM | #43
stvfe.com

ST Video-Film Technology Ltd. is a supplier
for broadcasting and film production equipment. We provide advanced professional
equipment and we are dedicated to all kinds
of studios and broadcast studio integration
systems.
ST Video looks forward to worldwide sales
agents & distributors!
Products: Camera crane/wireless transmission system/liion camera battery/camera tripod/hd monitor and charger/ teleprompter/3d virtual studio system/ledscreen.

STI TELECOM | #45

stitelecom.com.br
vendas@stitelecom.com.br
+55 21 2210-3232
Empresa especializada na integração de
soluções e serviços para comunicação via
satélite e outros modelos de tecnologia de
transmissão para áudio, vídeo e dados. Possuímos soluções inovadoras e personalizadas,
com o objetivo de atender as mais diversas
necessidades com excelência e autovalor
agregado. Nossos diferenciais: desenvolvimento de projetos e soluções personalizadas,
fornecimento abrangente de equipamentos
homologados pela Anatel para vendas e locações, teleporto próprio no centro do Rio de
Janeiro, mão de obra qualificada, consultoria
em logística de importação, serviços de instalação, treinamento e manutenção de equipamentos, suporte técnico com serviço help
desk 24/7, atuação ativa na comercialização
de equipamentos e agenciamento de carga a
nível mundial.

THE AUTOMATIC CLOSED
CAPTIONING COMPANY
Gravação 24/7, Censura,
Compliance, Produção
Automática de Closed
Captioning e muito mais
no SET Expo: STAND 90
DE 27-29 DE AGOSTO!

CLOSED CAPTIONING
AUTOMATICO

Gravação de vídeo 24/7 e análise em tempo real
Monitoramento de CC/AD/Loudness
Armazenamento escalável
Transcrição de todos os conteúdos falados e escritos
Índice e pesquisa de metadados
Deteção de comerciais e OCR

Legendagem de programas de TV ao vivo
Legendas em emissões de streaming ao vivo na Internet
Publicação de legendas sincronizadas no VOD
Permite o cumprimento dos requisitos legais em vigor
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SYES | #22

syes.eu
info@syesdobrasil.com.br
Alberto Morello (Diretor Comercial)
a.morello@syesdobrasil.com.br
A Syes, a segunda empresa Broadcast na Europa e a primeira na Itália, abriu recentemente as portas no Brasil.
A Syes do Brasil, com sede em Pouso Alegre
(MG), apresenta ao mercado Brasileiro, a mais
completa linha de Transmissores de TV digitais
e de rádio FM; contando com o próprio desenvolvimento de tecnologias, e um laboratório
de pesquisa e desenvolvimento próprio, entregamos produtos altamente tecnológicos e
performances únicas. O suporte técnico local
garante a major segurança a todos os nossos
clientes e rápidas respostas técnicas sempre
necessárias. Esperamos a sua visita!!!!

TECSYS | #87

tecsysbrasil.com.br
+55 12 3797-8800
Fundada em 2000 e localizada estrategicamente em São José dos Campos, um dos principais
polos industriais e tecnológicos do Brasil, a TECSYS desenvolve, produz e comercializa soluções completas nas áreas de TV Digital, Radiofrequência, sistemas embarcados e Smart Grid.

Com reconhecida seriedade, competência e
excelência no atendimento aos seus clientes,
em especial nas soluções customizadas, a TECSYS oferece inovação tecnológica aliada ao
profundo conhecimento do mercado em que
atua, desenvolvendo produtos e aplicações
que garantem o completo atendimento às
necessidades dos seus clientes, no Brasil e no
mercado internacional.

TELEM | #115

telem.com.br
+55 11 2274-9422

TELETRONIX | #32

teletronix.com.br
vendas@teletronix.com.br
+55 35 3473-3700

A linha de produtos de TV é composta por
transmissores de TV digital de 5w a 5.000w,
encoders, mux e conversores. Já a linha FM
é composta por transmissores FM de 25w a
48.000w, consoles de áudio, links UHF de 450
e 950mhz, monitores de modulação, processadores de áudio e muito mais.
Produtos: Novidades em sua linha de acessórios de FM e TV, novos transmissores de FM
com tecnologia de ponta, novos transmissores de TV digital de baixo custo.

TELOS ALLIANCE | #12
telosalliance.com

The Telos Alliance is a global leader in audio,
trusted by the biggest names in the media
landscape. Telos Alliance’s exclusive focus is to
deliver innovative, intuitive solutions that inspire the creation of the most exciting and engaging audio experiences imaginable. No audio
challenge is too big; no technology is beyond reach; no solution, large or small, is unobtainable.
The Telos Alliance brands include Axia® Audio,
Linear Acoustic®, Minnetonka Audio®, Omnia®
Audio, Telos Alliance®, Telos Infinity®, Telos® Systems, and 25-Seven® Systems. It also now exclusively offers Jünger Audio solutions. Headquartered in Cleveland, Ohio, USA, with additional
offices and dealers around the world, the Telos
Alliance supports the diverse needs of audio
professionals with best-in-class support 24/7.

TSDA | #94

tsda.com.br
tsda@tsda.com.br
+55 35 3473-7102

A TSDA é líder no desenvolvimento e comercialização de soluções de telemetria e controle remoto para aplicações de rádio e televisão. Possui uma linha de produtos com o que
há de mais moderno em software de geren-

Conhecimentos baseados
na experiência

TXRX Provisioning

WISI Comunicaciones S.A.
Teléfono: +34 916 794 280
E-mail: info@wisi.es

http://www.wisi.es
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VoIP

OTT

DOCSIS 3.1 Remote-PHY
Ethernet
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Guia de proveedores y servicios

Playout de Ultima Geração
Automação, Channel in a Box e Playout Virtual
Sistema de Comunicação para ambiente 100% em IP
Robótica, Grafismo e Infraestrutura integrados
Arquitetura de Produção Remota
Storage Inteligente e Escalonável

Venha nos visitar na
SET Expo 2019 | Estande Nº 117
Vendas | Consultoria | Planejamento e Gerenciamento | Projetos Instalação | Treinamento | Suporte Técnico

(12) 3631.1217 | contato@alliance-technologies.com.br | www.alliance-technologies.com.br
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ciamento & controle, unidades remotas integradas aos mais diversos padrões e protocolos de monitoração, além de uma diversidade
de sensores que permitem o atendimento de
qualquer necessidade de monitoração e controle remoto em broadcasting.

TS SHARA | #135

– Pavilhão Meeting Point

tsshara.com.br
+55 11 2018-6000

Com 29 anos de atuação, a TS Shara é uma empresa nacional, fabricante de nobreaks e estabilizadores de tensão. No segmento de baixa
e média potência, é hoje uma das maiores e
mais produtivas empresas no mercado brasileiro de equipamentos de proteção e energia,
oferecendo uma linha completa de produtos
que somam mais de 200 itens para atender o
mercado. Com fábrica em São Paulo, a empresa
está presente em todo o país por meio de 250
unidades de assistência técnica, além de revendedores e distribuidores que juntos totalizam
mais de 380 canais, além de exportar para mais
de 15 países. Todos os produtos fabricados pela
TS Shara passam por um rigoroso controle de
qualidade e são homologados em importantes
centros de pesquisas e desenvolvimento, como
o laboratório da TÜV Rheinland, acreditado pelo
Inmetro. A TS Shara possui ainda importantes
reconhecimentos, entre eles, o Certificado de
Qualidade de acordo com a norma ISO 9001,
que a empresa mantém há mais de dez anos.

UCAN | #31

ucan.com.br
+55 11 3059-0111
Empresa especializada em transmissão de áudio e vídeo ao vivo, pioneira no mercado de
broadcast com soluções inovadoras.
Serviços para transmissão de áudio e vídeo
com mobilidade, capaz de fazer ao vivo de
qualquer lugar a qualquer momento.

VERIZON DIGITAL | #74
verizondigitalmedia.com
info@verizondigitalmedia.com

A Verizon Digital Media Services oferece o futuro
da mídia digital através de seus serviços de streaming de vídeo inteligente e funcionalidades
de monitoramento de última geração. Construída sobre a maior rede de telecomunicações
do mundo, a plataforma VDMS proporciona de
maneira confiável, experiências personalizadas
de vídeo de alta qualidade e performance.
A Verizon Digital Media Services, líder do setor, oferece uma plataforma de mídia digital
de ponta-a-ponta, para preparar, entregar,
exibir e gerar receita com conteúdo on-line.

VIACAST | #138
viacast.tv
contato@viacast.tv
+55 34 3014-2979

Iniciamos em 2013 como uma empresa de
soluções em telecomunicações, tecnologia
da informação e broadcast.
Desde então nos consolidamos como uma em-

presa inovadora no âmbito do mercado broadcast nacional, sendo uma das únicas empresas
nacionais a desenvolver soluções que atendem
às necessidades dos crescentes mercados de
televisão e produção de conteúdo digitais.
Dentre nossos clientes estão as principais
empresas de radiodifusão e de telecomunicações do país, colecionando vários casos de
sucesso. Estas são empresas que acreditam
na proposta de inovação da VIACast e comprovam a qualidade e confiabilidade de nossos produtos, serviços e suporte.
Recentemente abrimos nossas portas para o
mercado internacional, concretizando as primeiras vendas para o exterior.

VICTOR DO BRASIL | #122
victor.com
+55 11 4161-8400

A Victor do Brasil, empresa com 38 anos de
existência irá apresentar no SET Expo 2019
seus mais novos lançamentos para o mercado de radiodifusão nacional e internacional:
Closed Caption, Monitor SDI, Digispot DTS,
Digiradio On Air, Eva Automation, Andromeda, Distribuidor de Vídeo, entre outros...
Produtos: Closed Caption, Monitor SDI, Digispot DTS, Digiradio On Air, Eva Automation,
Andromeda, Distribuidor de Vídeo, Antares,
FS-200, HD Master e No Break.

VIDEO SYSTEMS | #73

videosystems.com.br
comercial@videosystems.com.br
+55 11 3838-9777
A Video Systems atua no mercado desde
1993 fornecendo as melhores soluções em
tecnologia, com muita experiência no mercado Broadcast e Multimídia, com parceiros sólidos e que estão na vanguarda dos últimos
desenvolvimentos tecnológicos. Além disso,
oferece serviços de consultoria, assistência
técnica, suporte a sistemas e assessoria completa em importação.

VOICEINTERACTION | #90
voiceinteraction.com.br
+55 11 2847-4713

A Voiceinteraction Brasil é especialista no
desenvolvimento de tecnologias de processamento de fala/voz e de processamento de língua natural utilizando técnicas de
machine learning (aprendizado da máquina) com a finalidade de closed captioning
automático e media monitoring.
Produtos: Novas versões do Audimus.Media e do MMS-BE com interfaces melhoradas e novas features que vão ao encontro
das atuais necessidades de um broadcaster.

WISI | #08

wisi.es
jneves@wisi.es
For over nine decades Wisi has been
among the worldwide pioneers of receiving and distributing technology. system
provider in the product areas of tv over rf
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and ip technology, reception and distribution technology, mobile communication
and high-frequency assemblies.
Products: All seen eye (monitoring video
platform), Chameleon Multi-processor, Chameleon encoder, Wisi mini-encoder ISDBT.

YAMAHA | #38
YOOSTAR | #11

yoostargroup.com
hiky@yoostargroup.com
+86 755 8607-1195
YOOSTAR Technology Co., Ltd. Is one of the
most professional Digital Receiver Products
manufacturers and IPTV/OTT system and solution providers. We have the most professional DVB R&D team of more than 50 engineers with more than 10 years experiences on
software development and hardware design.
Our main products include Android OTT +
IPTV, Android+DVB-S2 Twin Tuner +IPTV, DVB
-S2 TWIN TUNER+IPTV, ISDB-T+IPTV, IPTV Box.

YOUCAST | #114
youcast.tv.br
+55 11 29590355

Integradora e distribuidora de soluções de
transmissão de vídeo e dados. Possui uma
equipe com larga experiência em projetos garantindo qualidade eficiência. Atuam com soluções para teste, medição e monitoração de
vídeo, sistemas de transmissão, head-ends,
plataformas IPTV/OTT e de hospitalidade.

YOUNGARTS | #09

youngarts.com.br
comercial@youngarts.com.br
+55 47 3026-2850
A YoungArts é referência nacional em softwares
para automação e gestão de emissoras de TV.
Fundada em 2001 na cidade de Joinville (SC),
oferece suas soluções para mais de 400 clientes
em todo o Brasil. É hoje uma das mais importantes fabricantes de software em seu segmento com participação em diversos congressos e
eventos nacionais e internacionais. Convidamos você para fazer parte de nossa história. Conheça nossas soluções e surpreenda-se!
Produtos: Videoworks Playout, Videolive Switcher, HD Recorder, WhatsTV e outros mais.

ZKMAGIC | #145
zkmagic.com

ZOOM | #120

royalmusic.com.br/zoom/
+55 11 5535-2003
Em seus 25 anos de mercado, a Royal Music
se consolidou como uma das principais importadoras e distribuidoras de instrumentos
musicais e equipamentos de áudio do país. o
destaque da empresa no SET Expo é a linha
de gravadores de áudio e vídeo e equipamentos de produção da marca Zoom.
Produtos: Gravadores portáteis, câmeras de vídeo, mesas de som e acessórios da marca zoom.
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Fernando Mattoso Bittencourt Filho
José Munhoz

Liliana Nakonechnyj
Olímpio José Franco
Roberto Dias Lima Franco

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR/HITACHI - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO
REVISTA DA SET
A Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET), fundada em 25 de março de 1988, é uma associação técnico-científica sem fins lucrativos
de profissionais de engenharia, tecnologia, operação, pesquisa e atividades fins, instituições de ensino e empresas, e tem por finalidade a difusão de
conhecimentos técnicos, operacionais e científicos e o aperfeiçoamento das tecnologias das mídias eletrônicas de áudio e vídeo.
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FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

CÂMERA REMOTA HD COM SAÍDAS DE TRIPLO
STREAMING E FUNÇÕES PTZ AVANÇADAS

REVENDAS AUTORIZADAS:

