TV 2.5 renova a
TV Digital no Brasil
Feira e Congresso

Transmissão

Broadband

superam expectativas

além do satélite

com Wi-FI 6

Líder em Acessibilidade Televisiva e Cinematográfica
Programação Televisiva • Filmes • Anúncios • Vídeos • Eventos • Curta-Metragem
• Longa-Metragem • Streaming • Educação à distância • Teatro

Legendagem
Ao vivo
Pré-gravado
Finalização
Eventos
Closed Caption
Open Caption

Audiodescrição

Libras

Ao vivo
Pós-produção
Roteiro
Gravação
Mixagem
Eventos
Teatro

Ao vivo
Pré-gravado
Finalização
Eventos

Transcrição

Tradução
Eventos
Programação
ao vivo
Palestras

Para
Conteúdos
Audiovisuais

Acesse
o site
showcase.com.br

(11) 3838-2306

comercial@showcase.com.br

(11) 99885-1749

showcasepro

showcasepro

showcasepro_

Acesse o site

IFN100

O mais poderoso e confiável implementador de funções de dados e
remultiplexação disponível para os sistemas de transmissão ISDB-T.
Ginga;
EPG;
Módulo de Closed Caption Automático;
Multiplexação e Remultiplexação ISDB-T.

JOSIE
Módulo automático de produção de Closed Caption
Software de reconhecimento de voz
e produção de Closed Caption;

XDAQUAD

Sistema de auditoria e monitoração multicanal
Monitora até 4 canais simultaneamente;
Permite pesquisa dos vídeos gravados;
Exporta vídeos a partir de pontos selecionados.

SPLICER
Comutador digital de programação, desenvolvido pela ShowCase, com
intuito de automatizar a entrega e destribuição de vídeo digital.
Preserva a qualidade de vídeo;
Otimiza fluxo de trabalho;
Possui módulo de Closed Caption automático.

(11) 3838-2306
(11) 99885-1749
showcasepro

showcasepro.com.br
comercial@showcasepro.com.br
showcasepro

showcasepro_

Editorial

SET EXPO se consolida como um dos mais importantes
eventos do mundo

N

esta edição da Revista da SET, escolhi os resultados
do SET EXPO 2019 como tema do meu editorial. É um
fato que a marca SET EXPO está cada vez mais consolidada entre profissionais, empresas e parceiros nacionais
e internacionais da SET. A credibilidade do evento tem atravessado as nossas fronteiras e aberto oportunidades para
todos que fazem parte do mercado de tecnologia e negócios
de mídia e entretenimento.
O SET EXPO reuniu mais de 15 mil visitantes, em São Paulo,
entre os dias 27 e 30 de agosto. Os visitantes puderam
conferir de perto as inovações e tendências em produtos e
serviços de mais 400 marcas líderes do mercado.
Na abertura oficial, ressaltei que o aumento na demanda
por conteúdo audiovisual e os novos hábitos de consumo
de mídia são excelentes oportunidades para todos e que as
novas tecnologias e as já existentes estão em convergência.
Esse foi o tom do Congresso, que registrou as presenças
de cerca de 2.000 participantes que assistiram a mais
de 200 palestras elogiadas pela relevância e atualidade.
Além de questões técnicas já consagradas tais como
regulamentação e infraestrutura, temas disruptivos como
inteligência artificial, esportes eletrônicos e big data
também ganharam espaço e grande interesse por parte dos
congressistas.
O dado mais relevante, apurado pelo Departamento
Comercial da SET com alguns expositores da Feira, mostra
uma expectativa de geração de negócios de US$ 50 milhões
(superior a R$ 200 milhões), cifra 25% superior em relação a
edição de 2018. Isso coloca o SET EXPO entre as principais
feiras do setor no mundo e a mais importante na América
Latina. Esta constatação é motivo de muita satisfação para a
SET e mostra o resultado de um trabalho muito sério que é
desenvolvido pela nossa entidade.

Parceria
A edição 2019 do SET EXPO também entrará para a
história por selar o acordo de cooperação entre a SMPTE
(Society of Motion Pictures and Television Engineers),
uma das mais importantes associações do setor de
cinema e televisão do mundo, e a SET. Além de oferecer,
de forma recíproca, valores atrativos para adesão de seus
associados à entidade parceira, o acordo prevê impulsionar
difusão do conhecimento e a inovação tecnológica,
criar oportunidades de desenvolvimento profissional,
compartilhamento de conteúdo e intercâmbio de conteúdos
científico e acadêmico.

Novos conteúdos
Uma das marcas do SET EXPO deste ano foi abrir três novas
áreas de conteúdo. Entusiastas do meio rádio puderam
conferir palestras sobre podcasts, monetização e tecnologia
no SET Rádio. O SET Tech Break abriu espaço na hora
do almoço do Congresso para que key players ofertassem
painéis técnicos. Por fim, a SET Arena foi o local na
Feira onde expositores e parceiros ministraram cerca de 30
palestras e workshops gratuitos.
Realizar o SET EXPO é um desafio que a SET encara com
muito entusiasmo, buscando inovar em todos os aspectos
e trazendo resultados concretos para todos que fazem parte
de sua enorme comunidade. Isso é motivo de muito orgulho
e satisfação. Meu muito obrigado a você que nos ajudou a
realizar o SET EXPO 2019. Nos veremos novamente em São
Paulo, entre os dias 24 e 27 de agosto de 2020.”
Boa leitura!
Carlos Fini
Presidente da SET
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SET EXPO 2019

supera expectativas e aquece
o mercado audiovisual brasileiro
Feira recebeu mais de 15 mil visitantes, teve um acréscimo
de 30% de novos expositores e uma expectativa de geração
de negócios de mais de US$ 50 milhões, um aumento de 25%
em relação à edição anterior
por Fernando Moura, em São Paulo

O

SET EXPO 2019 acabou com
um olhar positivo com respeito aos investimentos e
desenvolvimentos da tecnologia da cadeia audiovisual brasileira
e latino-americana, já que, segundo
os expositores consultados pela reportagem, os três dias foram de importantes conversas, início de projetos e até fechamento de negócios.
Assim, pelo ânimo dos expositores
e players do mercado no fim da feira,
os corredores respiravam um ar de
otimismos e tranquilidade. Claro, os
interrogantes do mercado antes do
início da exposição eram de dúvi-
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das, mas o final parece ter sido feliz
para alguns dos participantes. E se
foi bom para os expositores, a reportagem pode afirmar que será bom
para a indústria, já que a aquisição
de equipamentos e soluções melhora
o workflow da cadeia audiovisual e
permite uma atualização necessária
em uma época em que o ciclo de
vida das tecnologias é tão curto.
Da feira e do 31º Congresso de
Tecnologia e Negócios de Mídia e
Entretenimento — SET EXPO 2019,
destaque para a chegada de novos
players, tanto com expositores como
com marcas que se fizeram presentes

pela primeira vez no evento, como a
quantidade de público que superou
as expectativas, não só em número,
mas também em qualidade.
A edição 2019 superou as expectativas da organização. Recebeu a visita
de cerca de 15.000 pessoas. Deste
total, 2.000 congressistas conferiram as mais de 80 horas de palestras, ouvindo 200 especialistas em
suas áreas de atuação, que abordaram em profundidade as inovações,
tendências e desafios relacionados
à crescente demanda por conteúdo
audiovisual e aos novos hábitos de
consumo de mídia.

© Foto: Fernando Moura

© Foto: Fernando Moura

Fredy Litowsky, diretor da Alliance
Technologies, e Amaury Pereira da Silva
Filho, gerente Regional de Vendas
da Ross Video, reforçaram a parceria
no SET EXPO 2019

Sidney Brito, diretor de vendas da SDB
Multimídia afirmou que, aos poucos,
o mercado vai aceitando a necessidade
de soluções de orquestração para
playout, distribuição e plataformas OTT

SET EXPO
A Feira de Tecnologia e Negócios
abriu as portas de produtos e serviços de cerca de 400 marcas. Foram
expostos, entre outros, equipamentos profissionais de áudio e vídeo,
softwares de gestão de produção e
serviços de distribuição via streaming ou via satélite. Entre as marcas presentes, líderes globais como
Sony, Canon, Grass Valley, Fujifilm,
SES, Eutelsat, Intelsat, Hispasat, Panasonic, Newtek, Newtec, Ateme, Hitachi, Adobe, Sennheiser, Arri, AWS
Elemental, JVC, Ross Video, Riedel,
Shure, e muitas outras. Integrado-

© Foto: Fernando Moura
© Foto: Fernando Moura

Newtec comemorou 30 anos de vida
no SET EXPO com soluções para DTH,
All-IP e SNG

Teletronix apresentou soluções para
serem utilizadas no sistema de compartilhamento de transmissores em UHF
© Foto: Fernando Moura

© Foto: Fernando Moura
© Foto: Fernando Moura

A Panasonic apresentou no Brasil
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,
que possui um sensor MOS de 1
“em resolução UHD (3840x2160)

Acordos e temas disruptivos
Esta edição do SET EXPO permitiu
selar o acordo de cooperação entre
a SMPTE (Society of Motion Pictures
and Television Engineers), uma das
mais importantes associações do setor de cinema e televisão do mundo,
e a SET.
No Congresso, além de questões
técnicas já consagradas, tais como
infraestrutura de transmissão de TV
e conteúdo, temas disruptivos como
inteligência artificial, esportes eletrônicos e Big Data também ganharam espaço e grande interesse por
parte dos congressistas. Entre os
palestrantes, nomes do mercado e
também de associações dos Estados
Unidos (SMPTE, NAB), da Alemanha
(Fraunhofer IIS) e do Japão (NHK-STRL, DiBEG); as grandes redes de TV
nacionais como Globo, SBT, Record
TV e Band e big techs como YouTube, IBM e Amazon.
Para Carlos Fini, presidente da SET,
o SET EXPO 2019 mostrou a convergência e as enormes oportunidades
de negócios do setor de mídia e entretenimento. “Percebo um espaço
fértil para convergência, convivência
e complementaridade positiva entre
os modelos de consumo de mídia.
Disse isso após o final do NAB Show
2019 e repito agora: estamos vivendo uma época do “e”, e não do “ou”.
A cada dia que passa há mais demanda por conteúdo e novos consumidores: tudo se encaixa”, avaliou.

Vizrt e Brasvideo reforçaram a parceria
na edição 2019 do SET EXPO
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No estande da Eurobrás, destaque
para a câmera Alexia Mini da ARRI

© Foto: Fernando Moura

MOG, empresa portuguesa, destacou
soluções centralizadas de Ingest
que podem ser controladas por apenas
uma plataforma

Lawo destaca soluções IP em todos
os âmbitos da produção audiovisual

res locais como Pinnacle Broadcast,
Alliance Technologies, Seal Telecom,
LineUp, e desenvolvedores locais
como ShowCasePro, Alfred, Mirakulo,
Media Portal, e muitos outros.
Neste ano, houve um acréscimo de
30% de novos expositores e uma expectativa de geração de negócios de
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mais de US$ 50 milhões (superior a
R$ 200 milhões), cifra 25% superior
em relação à edição anterior.
“O SET EXPO é a feira mais importante para a Sony no mercado brasileiro e dá uma visibilidade muito
grande para o segmento audiovisual, tanto para a parte de produção,
quanto para a área de emissoras,
então todo mundo que trabalha com
audiovisual está aqui.” afirmou Ilson
Brancaleoni, do Marketing & Suporte
Técnico da Sony.
Para Paulo César, representante de
vendas da Sennheiser, a importância
de participar da feira é a de ampliar
o networking. “Foi importante para
formar o maior número de contatos e
parcerias com outras empresas”, disse.
Jurandir Pitsch, VP de Vendas da
América Latina da SES, uma das mais
importantes operadoras de satélites
do mundo, explica a importância da
SET EXPO: “para nós é a maior feira que poderíamos participar, onde
fazemos nosso maior investimento e
um evento que nos traz um retorno
muito interessante.”
José Elias, gerente de vendas da IF
Telecom, afirmou à reportagem da
Revista da SET que a edição 2019 do
SET EXPO foi a melhor dos últimos
tempos. “Fizemos excelentes negócios. A feira superou as nossas expectativas”, disse. Opinião compartida por Eduardo Mendes, diretor geral
comercial da Hitachi, que afirmou
que a empresa “sempre participamos
da feira e este ano surpreendeu”.
Para Marcio Pena, o gerente técnico para América Latina de Ateme, a
importância de se fazer presente no
SET EXPO se dá porque “o mercado
de broadcasting está em transformação de comportamento então precisamos estar o mais perto possível
dos clientes para entender suas necessidades”.
“Esta é a nossa segunda vez no
SET EXPO e a feira nós tem ajudado
a conseguir novos clientes e manter
contato com os nossos atuais”, contou Winnie Zhou, do departamento
de Vendas para o Exterior da Godox.
Dos três dias de exposição no pavi-

SET EXPO tem demonstrações do Dolby
Atmos. Na foto, sessão na sala Dolby/
Avid (fluxo de pós-produção em DOLBY
Atmos e exibição de conteúdos em um
Soundbar Dolby Atmos). Ainda houve
sessões no Stand Yamaha e Music
Company/SSL (fluxo de produção ao
vivo em Dolby Atmos- mix e encoder
live); e última no estande Sennheiser
© Foto: SET

© Foto: SET
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Projeto DTVPlay da Mirakulo para o
Globoplay foi um dos destaques no
estande da empresa carioca no SET

lhão Vermelho do Expo Center Norte,
na capital paulista, esta edição tentará abordar os principais destaques
em termos de equipamento, os lançamentos da feira, tanto mundiais
como regionais, e as conclusões dos
expositores.
SET EXPO 2020
Durante a feira, na reunião de Diretoria da SET, foi anunciado que o
SET EXPO 2020 será realizado no Pavilhão Azul do Expo Center Norte,”
pois se trata de um espaço maior.
O evento acontecerá entre os dias
24 e 27 de agosto”, disse Fini aos
presentes. n

Transmita

Com os Mini-Conversores SMPTE ST 2110

A nova linha de Mini-Conversores IP, AJA IPT-10G2-SDI e IPT-10G2-cabo HDMI, conecte suas fontes o 3G-SDI ou
HDMI HD para a sua rede SMPTE ST 2110 de interoperabilidade e desempenho. A configuração e o controle é
facilmente conseguido através da LAN, através da interface do IPT integrado web-based UI e suporte para Nmos,
Ember+ E AJA a API REST.
Duas portas 10 GigE fornecem um confiável tempo de comutação e funcionam perfeitamente com a nossa gama de
MINI RECEIVERS SMPTE ST 2110 IPR. Como todos os nossos, Mini-Conversores, minis IPS vêm com nossa incrível
garantia de cinco anos e suporte técnico.

www.aja.com
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A rádio continua a ser
importante no ecossistema
da indústria audiovisual, tanto
que este ano foi lançado o SET
Rádios, onde foram debatidas
em quatro painéis dentro
do Congresso SET EXPO 2019
as principais temáticas do setor

© Foto: Fernando Moura

© Foto: Fernando Moura

Floripa Tecnologia apresentando o Smartware, uma solução
de automação que possui controle remoto à distância

Pulsar Multimedia se apresenta pela primeira vez no SET EXPO
demonstrando diversas soluções, entre elas o Live Pro Studio,
que permite o controle de câmeras pelo smartphone

Yamaha demonstrou no Expo Center Norte o workflow
de mixagem Live, feito para som imersivo Dolby Atmos

Soluções de digitalização e migração geram importante
afluência de visitantes no estande da SM Facilities

© Foto: SET

© Foto: SET

A empresa mineira, Ideal antenas, focou em soluções
de compartilhamento para a interiorização da TV Digital
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SET Arena ofereceu gratuitamente
palestras e workshops aos visitantes
ministrados pelos próprios expositores
e parceiros do SET EXPO.
Na foto, palestra da AWS

A Music Company trouxe ao Expo
Center Norte uma mesa
broadcast, com integração
de áudio SMPTE 2110
da Solid State Logic

SNEWS anuncia novas parcerias com a VSN, wTVvision e Grass Valley
Empresa brasileira fecha negócio com empresas internacionais para alargar horizontes de e expandir
as funcionalidades do ANEWS
A SNews anunciou, durante o SET EXPO, três novas parcerias. Uma com a empresa espanhola VSN que, segundo os seus executivos, “trará aos clientes a possibilidade
de centralizar e unificar a produção de notícias em um
único espaço de trabalho para total eficiência”.
O ANEWS, o sistema de Jornalismo da empresa “integra-se, agora, com o News Connect da VSN, o primeiro
plugin web para um sistema MAM. Os usuários poderão
acessar através do ANEWS a interface direta para o sistema MAM da VSN”.
‘’O ANEWS passa a ter mais uma solução disponível em
seu conjunto de integrações, aumentando suas possibilidades para centralizar a produção do jornalismo em
uma única interface.’’ explica Marcos Assis, analista de
Projetos da SNEWS. ‘’Essa integração fornece ao cliente
uma ferramenta para visualização de mídias, criação de
placeholders, marcação de vídeo, visualização de proxy
e recursos avançados de busca, sem a necessidade de
acessar uma ferramenta externa para isso, através de um
plugin que funciona dentro do próprio ANEWS.’’
‘’A integração NewsConnect com o ANEWS fornece aos
usuários a flexibilidade e liberdade de escolha exigida
no atual ambiente de broadcast de alta velocidade.”, diz
Roberto Duif, Diretor de Vendas LATAM na VSN. “Temos
certeza de que esta solução conjunta fará a diferença
na indústria e, principalmente, no mercado brasileiro.

As empresas de mídia serão, de agora em diante, muito
mais eficientes e rápidas ao produzir notícias.”
Grass Valley
O ANEWS também se integrou a GV Stratus da Grass
Valley. “Agora será possível integrar o fluxo desde o ingest até a mídia produzida e finalizada, tudo isso sendo
rastreado a partir da criação da pauta até a exibição do
espelho do ANEWS,” explico Marianna Primo, especialista em infraestrutura da SNEWS.
Esta integração, explicou Marianna, fornece ao cliente
uma ferramenta para visualização de mídias, criação de
placeholders, marcação de vídeo, visualização de proxy
e recursos avançados de busca, sem a necessidade de
acessar uma ferramenta externa para isso, tudo integrado via protocolo MOS.
wTVvision
Finalmente, a solução se integrou com o Studio CG e
o wTVision MAM. Com essa integração é possível inserir GCs (gráficos) e vídeos diretamente no espelho do
ANEWS de forma rápida e prática. “Essa integração é
feita via protocolo MOS e plugin HTML, proporcionando
mais agilidade na comunicação ponta a ponta de ambos
os programas,” explicou Osvaldo Charallo Filho, analista
de suporte da SNEWS. n
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Joe Fregoso (Mediagenix) acredita que “é preciso
fortalecer o processo de criação e distribuição
para assim otimizar o produto”

por exemplo, realizar várias simulações de programação com prognósticos de inventário, orçamento e quotas de participação, junto com o desenvolvimento de
programações alternativas em caso de imprevistos”.
Ainda realiza a verificação de direitos e gestão financeira, em conjunto com a gestão do acervo. Para assim criar e desenvolver campanhas de autopromoção
de conteúdos, controle e otimização manual do seu
desempenho com ajustes automáticos, o que permite
atualizações
da programação.
Tudo porque, segundo
Fragoso,
“realiza o mais
difícil, a integração dos fluxos
de trabalho integrando sistemas
proprietários
e
de terceiros com
File-based Importer
for Model API, Configurable REST interface, Model-based API concepts,
SOAP Integration
Framework”. n
© Foto: Divulgação

Empresa belga de longa trajetória no mercado audiovisual aposta pela primeira vez no SET EXPO para
tentar expandir os seus contatos comerciais no Brasil
e América Latina Além de apresentar no Brasil a Whats´on, a sua plataforma de gestão broadcast construída
modularmente e de forma integrada para assim gerir
fluxos de conteúdo, seja a curto ou longo prazo, explicou à reportagem da Revista da SET, Joe Fregoso, diretor de desenvolvimento de negócios para América
Latina da Mediagenix.
O executivo disse que o foco da solução passa pelo
fluxo de trabalho do conteúdo e como realizar a sua
orquestração da melhor maneira, para assim evoluir a
outros patamares de gestão. “Nossa solução não é apenas de gestão de conteúdos, mas também de monetização. Whats´on assegura que o cliente não estoure o
orçamento, maximize os seus direitos, entregue conteúdos de qualidade e logre alcançar os seus objetivos
cumprindo as normas necessárias e requeridas em
toda a cadeia audiovisual”.
A solução funciona para programação VoD (Video-ondemand) seja para plataformas, dispositivos móveis ou
outros serviços agregados como Catch-Up/Preview/
Start-Over. Isto porque “a gestão de arquivos multiformato é dirigida pela programação VoD e se integra ao
MAM. Ainda, dirige o fluxo de trabalho de transcodificação, e organiza os conteúdos para serem entregues
em múltiplas plataformas”, explicou Fregoso.
Quando se trata de programação linear, comentou o
executivo da empresa belga, cria playlist de longa ou
curta duração com “verificação automática de copyright (direitos) e monitoramento do negócio. Além de,

© Foto: Fernando Moura

Mediagenix se apresenta com a sua plataforma
de programação estratégica
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Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K apresentada no SET EXPO
O modelos 6K inclui um LCD
de 5”, suporte para mídias
em cartões SD e CFast, gravação
em unidades USB-C externas,
encaixe de lentes EF ou MFT

© Foto: Fernando Moura

No estande da Pinnacle Broadcast, destaque para a nova
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, e a linha 8K com o switcher Atem Constellation 8K e o
deck de gravação e reprodução
Hyperdeck Extreme 8K.
A Blackmagic 6K possui um
sensor Super 35 6144 x 3456 e
encaixe de lentes EF, e suporta
lentes fotográficas EF maiores.
“A resolução extra também oferece mais espaço para reenquadramento na edição e correção
de cores. Isso significa que você
pode filmar em 6K e, depois,
na pós-produção, usar zoom e
reenquadrar para a criação de
planos gerais e close-ups, tudo

a partir de uma única câmera
e sem perda de qualidade da
imagem”, afirmou Fabio Angelini, engenheiro de vendas da
integradora.
Pela sua parte, 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 HD. n

Leyard chama a atenção dos visitantes pela qualidade das suas telas

© Foto: Fernando Moura

© Foto: Fernando Moura

Empresa chinesa com fábrica em Curitiba (Paraná)
apresentou a sua solução Leyard DirectLight X LED Video Wall System, um sistema de “nova geração sem
borda e de altíssima resolução, com processamento embutido avançado, controladora e fontes de alimentação
remotas ”, afirmou Dimas Oliveira, gerente de produto
da Leyard para América Latina.
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Oliveira disse que esta solução de vídeo wall de LED incorpora processamento de vídeo avançado diretamente
suportando uma variedade ranges de pixels que inclui
montagem, acesso total ao serviço frontal, software de
controle (Leyard WallDirector Software), e gerenciamento baseado na Web.
A solução está disponível em 0.7, 0.9, 1.2, 1.5 e 1.8mm,
“fornece profundidade de instalação de perfil de <4 polegadas com alinhamento preciso, instalação e manutenção frontal que suporta 4K até 60Hz e scaling”, disse
o executivo. n

SET Tech Break começou com contribuições da Lawo, AWS e Sony
O 31º Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento - SET EXPO 2019 inaugurou
uma nova forma de encontro com os participantes

Entre as soluções tecnológicas mostradas em um almoço de trabalho, como ficou expresso entre os participantes, o executivo explicou as principais tendências tecnológicas da indústria e as soluções que a empresa oferece.
Um dos cases foi como realizar playout virtuais em
grandes eventos esportivos. Para isso, foi mostrado
como foi implementado um projeto na Europa para
vários países que contou com diferentes standards e
padrões com soluções IP. De fato, para o executivo, é
necessário “ter uma abordagem pragmática em relação
ao IP”, utilizá-lo sempre que necessário e dependendo
dos requisitos da produção.
Outro case de aplicação foi o da NEP na Austrália, grande produtor de conteúdos para eventos ao vivo. Neste
exemplo, o executivo mostrou como realizar produções
esportivas remotas na Austrália.
As produções podem ser feitas até 3.930 Km de distância com uma rede de 100 Gbs redundante que “trabalha
integralmente via IP, seja nativo ou convertido, que pela
sua vez interconectam 29 venues que estão unidas pelo
padrão SMPTE 2110”. Essas venues, pela sua vez, trabalham com 336 canais de EVS repartidos em 78 estações
diferentes espalhadas pelas diferentes locações onde se
encontram as unidades móveis.

AWS, analisa machine learning associado
à produção audiovisual
Multinacional avançou, no intervalo do almoço do segundo-dia de do Congresso da SET, com a inteligência
artificial em serviços de vídeos que podem, ao mesmo
tempo, agregar recursos e reduzir gastos. Os executivos
da Amazon ministraram a palestra “Value of Video with
Machine Learning & Media Services”.
Andre Godoi e Sergio Silva, da AWS Elemental, explicaram com cases reais como é possível ter reconhecimento facial e, simultaneamente, obter informações de tempo em vídeo ao vivo ou online para “ver como trabalhar
e saber dentro da plataforma Amazon Prime Video com
a solução de Media Analytics”, disse Godoi.
Para o executivo, “as informações adicionais que podem ser extraídas gerando destaques de vídeo e análises de mídia até agora não gerados”, o que pode ajudar
na produção e otimização dos recursos, além de permitir um maior engajamento do público.
Sony analisou os benefícios do HDR
na produção de conteúdo
No Tech Break do terceiro dia, Hugo Gaggioni, diretor
de Tecnologia da Sony para as Américas, apresentou o
tema “HDR Live Production Application for Broadcast”.
Durante a palestra analisou e colocou à disposição dos
presentes informações sobre as últimas atualizações da
companhia para formatos HDR (High Dynamic Range),
em produções ao vivo. Também explicou novas terminologias e padrões do ITU-R BT.2100. A tecnologia HDR
garante maior luminância, novos gamas e leque mais
amplo de cores. n

© Foto: SET

© Foto: SET

A SET lançou o SET Tech Break, uma série de palestras
organizadas por key players do mercado, ministradas nos
intervalos do almoço do Congresso. A primeira esteve
a cargo da empresa alemã Lawo, e analisou com cases
reais “Infraestrutura IP – desafios dos pioneiros (Estudo
de Caso)”. Erling Hedkvist, vice-presidente sênior e gerente de desenvolvimento de negócios da Lawo, trouxe
a São Paulo uma série de implantação e aplicações reais
mostrando como “utilizando workflow baseados em IP”
é possível melhorar a produtividade e reduzir custos de
operação.

Hugo Gaggioni ( Sony) na palestra “HDR Live Production
Application for Broadcast”
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Seal Broadcast & Content reúne seus parceiros comerciais no SET EXPO
Dentre os
novos
parceiros, a Seal
Broadcast
demonstrou
a plataforma
de produção
All-in-One ViBox, uma ferramenta versátil com uma
exper iência
intuitiva de
operação, da
Simplylive.
E a Quantum trouxe a
São Paulo o
seu lançamento do StorNext 6.3, que tem por objetivo
prover melhorias que tornam as operações complexas
dentro de um ambiente StorNext, otimizando-o para
dispositivos de armazenamento baseados em NVMe,
como o Quantum F-Series. n
© Foto: Fernando Moura

Integradora apresentou no seu estande no Expo Center Norte soluções da Grass Valley, Kula, EditShare, Vitec,
Simplylive, Quantum, entre outras. A Grass Valley demostrou a sua nova versão do GV Stratus, um conjunto de ferramentas para produção de vídeo e gestão de
conteúdo que simplifica os fluxos de trabalho com uma
combinação de ferramentas inteligentes e personalização; o Kula, considerado o mais potente switcher de produção compacto.
Outros destaques da integradora chegaram, por exemplo, da EditShare com a sua solução de Inteligência artificial integrada a solução Flow. A Christie apresentou
os seus painéis LCD modelo FHD552X-B produzidos
no Brasil e a Vitec demonstrou soluções das suas marcas: Anton/Bauer, Autoscript, Autocue, Sachtler, Vinten,
OConnor e Litepanels.
Para o diretor da Seal Broadcast & Content, Danilo
Garcia, “o SET EXPO é fundamental para estreitar o relacionamento com os nossos clientes e assim demonstrar toda a capacidade da empresa como integradora e
como os nossos parceiros comerciais podem nos ajudar
a criar a melhor solução a 4, 6 ou 8 mãos, utilizando a
nossa expertise e a das marcas que representamos”.

Broadpeak demonstra estratégias multiCDN

© Foto: Fernando Moura

Empresa francesa trouxe ao pavilhão Vermelho do
Expo Center Norte uma série de soluções que visam
que o cliente aprenda como otimizar o fornecimento de
seu conteúdo, assuma o controle e reduza os custos de
streaming.
Para isso, uma das soluções foi a CDN Diversity da Broadpeak, uma solução que permite combinar várias CDNs
para alcançar uma qualidade de vídeo ainda maior e
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gerenciar failovers com perfeição e sem interrupção, explicou Hubert Legrix de la Salle, diretor de vendas para
América Latina da empresa.
Legrix disse que “nem sempre uma CDN é a melhor
opção para seu conteúdo, porque esta 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”. Motivo pelo qual, afirmou
o executivo, a utilização de múltiplas CDNs pode ser a
melhor opção.
“Outra estratégia é implementar caches locais nas redes dos operadores para transmitir o conteúdo a partir
de uma localização mais próxima dos usuários finais,”
comentou, já que, segundo o executivo, esta estratégia
“melhora o tempo de inicialização, reduz o rebuffering e
permite bitrates mais altos”.
Tudo porque a tecnologia de cache local também permite economias significativas para os provedores de
conteúdo, pois “estes não precisam mais pagar 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”. n

MGE Broadcast lança transmissor FM refrigerado a água
celo Godoy, diretor e idealizador
da MGE Broadcast.
Godoy afirmou que o equipamento trabalha com fontes de
alimentação de 3kW, com PFC e
“97% de eficiência operando em
paralelo. Esta configuração garante a potência total utilizando
50% das fontes. O arrefecimento
é feito com refrigeração líquida
por meio de bombas redundantes. A solução trabalha
com módulos de potência de 1.200W “proporcionando até 86% de eficiência, com transistor LDMOS de alto
ganho, operando em classe AB com tecnologia planar e
compatível com modulação OFDM para sistemas digitais”.
O modulador foi montado com tecnologia SMD, sintetizado, programável e incorporado ao equipamento,
garante a integridade do áudio e da portadora com os
mais baixos níveis de distorção harmônica e relação sinal/ ruído. De forma opcional, o equipamento pode ter
dupla excitação, ou seja, utilizando um changeover para
os modelos a partir de 12.5 Kw. n
© Foto: SET

A MGE Broadcast apresentou no SET EXPO a sua linha
de transmissores FM com refrigeração líquida. A nova
linha de transmissores FM Sustainability Liquid-Cooled
que se apresenta em estado sólido com fonte eletrônica
e resfriamento líquido, o que permite economizar em
energia no uso de ar condicionado.
Os executivos da empresa afirmaram à reportagem da
Revista da SET que esta “tecnologia proporciona melhor
desempenho em questões de eficiência de energia, tamanho físico e recursos do equipamento. Seu design
garante fácil operação e total praticidade para manutenção devido sua abertura frontal e troca de fonte de
alimentação hot-swap”.
O transmissor Liquid Cooled pode ter de 12.500 até
50.000 watts de potência. Na feira foram apresentadas
as duas soluções, o transmissor FM 12.5SL e o FM 50SL.
O segundo chega ao mercado com uma “operação intuitiva com software desenvolvido para manuseio simples
e navegação em display colorido TFT 5 com 480 x 272
pixels. Com potências de 12.5 kW até 50 kW combinando até 4 transmissores de 12.5 Kw, e uma eficiência global de até 80% no consumo de energia”, comentou Mar-
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Companhia nascida no Recife em 2014 continua crescendo no mercado audiovisual e apresentou a segunda
versão da solução que dá nome à empresa. O Alfred 2
integra mídias sociais e inclui servidor de streaming para
criação de TV na Web (OTT).
João Paulo Querete, CEO da Alfred, disse à reportagem
da Revista da SET que o conceito de MAM (Media Asset
Management, em português Gerenciamento de Ativos
de Mídia), mudou e hoje a solução é mais do que isso,
é um gerenciador de serviços e micro-serviços. A nova
versão do Alfred trabalha com 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

© Foto: Fernando Moura

Alfred 2 foi destaque da empresa pernambucana

João Paulo Querete, CEO da Alfred aposta em novos
modelos de gerenciamento para a indústria audiovisual

seja adequado e otimizado a qualquer situação e fluxo
de trabalho”. n

IF Telecom anunciou novos produtos no SET EXPO

© Foto: Fernando Moura

A empresa de Valinhos, interior de São Paulo, fez um
balanço muito favorável a respeito da feira à reportagem da Revista da SET. No último dia, José Elias, gerente
de vendas da IF Telecom, disse entusiasmado que “esta
foi a melhor feira da empresa nos últimos anos. Tivemos
projetos fechados, começamos outros e, o mais importante, as pessoas que vieram foram para conversar sobre
assuntos relevantes”.
A maior novidade foi a apresentação de antena Slot
Turnstile TFU-UT-UHF série turnstile para TV UHF canal
14-69 que funciona com
diagrama omnidirecional,
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.
Elias comentou, ainda,
que este ano foi importante para a empresa porque
começou a exportar anteAntena Slot Turnstile TFU
-UT-UHF, série turnstile
da IF Telecom

20

REVISTA DA SET | Set/Out 2019

nas para os Estados Unidos, fruto da parceria comercial e
tecnológica da empresa com a Dielectric. “Fizemos vários
envios para os Estados Unidos, uma oportunidade muito
boa, porque mostra que estávamos desenvolvendo um
bom trabalho e ele começa a ser reconhecido internacionalmente. Vender produtos para o mercado norte-americano é um desafio enorme, e nós conseguimos”.
Outro dos pontos altos da empresa na exposição foi a
sua participação do projeto de compartilhamento de sites nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná, com participações em Espumoso (RS) e Siqueira Campos (PR).
Elias explicou que para cada site foi escolhida uma antena diferente, adequada à cobertura inicialmente estimada, onde foram usados os produtos da série Powerlite
fabricados no Brasil sob licença da Dielectric LLC, parceiro tecnológico e de negócios da IF Telecom desde 2013.
Em Espumoso utilizou-se a antena Superturnstil
TFU-UT, e em Siqueira Campos, o painel TUA, ambos de
banda larga, que possibilitaram a implementação de várias emissoras em um único site de transmissão, afirmou
José Elias, gerente de vendas da empresa.
Elias disse que é “importante mencionar que a sólida
parceria com a Dielectric proporciona a possibilidade de
oferta de antenas Banda larga em polarização elíptica,
bem como antenas painel com diferentes diagramas,
possibilitando a adequação dos projetos aos diferentes
requisitos técnicos de cada localidade”. n

Illumination | Reshaped

A fonte de LED pontual ultra luminosa
com uma variedade de óticas.
O Orbiter é um refletor de LED ultra luminoso, ajustável e direcional da ARRI. Todos os sistemas do Orbiter são
completamente novos e projetados com a versatilidade em mente. O novo painel de luz de seis cores do Orbiter,
oferece uma ampla gama de cores e uma excelente reprodução de cores em todas as temperaturas de cor, além da
dimerização suave de 100 a 0%. Com sua ótica cambiável, o Orbiter pode se transformar em muitos tipos diferentes
de luz, incluindo projeção (spotlight ou elipsoidal), aberto, soft light e outras futuras possibilidades. O Orbiter é o
refletor mais avançado já criado, com uma nova e empolgante tecnologia incorporada em cada um.

Conheça mais sobre
Os extensos recursos do Orbiter em:
www.arri.com/orbiter
Orbiter® é uma marca registrada da
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.

Aberto

Elipsoidal

Light Bank

Domo
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LiveU expõe em São Paulo avanços da tecnologia HEVC
e Inteligência Artificial

© Foto: Fernando Moura

Entre os destaques da multinacional, o LiveU Matrix e
Inteligência Artificial; LU300 HEVC e LU-Smart. José Luis
Reyes, vice-presidente da LiveU na América Latina, disse à reportagem da Revista da SET que agora o LiveU
Matrix utiliza a inteligência artificial “para fornecer acesso rápido e fácil a feeds ao vivo das unidades LiveU em
campo e outras fontes sem interrupção. O novo recurso
de inteligência artificial permitirá que os broadcasters
procurem, identifiquem, classifiquem e roteiem objetos
e pessoas de forma ágil e simples”.
Pela sua parte, o LU300 HEVC, unidade compacta e robusta para transmissão ao vivo, “pode servir como um
encoder de vídeo independente ou ser usado como um
hotspot móvel com o LiveU DataBridge para conectividade geral no campo”, explicou Reyes. n

Enensys Technologies apresenta novas soluções

© Foto: SET

Destaque da empresa para
soluções ISDB-T/Tb, S2/S2X,
OTT, ST2110, e a sua nova
solução AdsReach que tem
como principal objetivo gerar rendimentos adicionais
por meio de publicidade digital endereçável na TV linear. A solução oferece inserção de anúncios regionais e
domésticos com análise de
consumo. As marcas agora
podem comprar anúncios
de TV com baixo orçamento
e atrair novos anunciantes.
Os executivos da empresa
explicaram à reportagem
que agora as emissoras “podem medir anúncios segmentados com precisão,
como nunca fizeram antes”,
já que a solução permite o
ajuste em tempo real para
adaptar dinamicamente a inserção de anúncios regionais
e domésticos, combinando o
melhor da publicidade televisiva (UX, tela grande etc.) e
publicidade digital (medição, monitoramento, etc.) para
permitir que a emissora gere rendimentos adicionais”.
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Destaque ainda para a
sua solução integral de
transmissão SFN/ISDB-Tb
que permite a entrega eficiente de serviços de TV
digital através de redes
ISDB-T/Tb com sua solução premiada OneBeam,
e também fornece monitoramento exclusivo de
SFN e RF com o EdgeProbe, da TestTree. No local
de transmissão, o TxEdge
ISDB pode remultiplexar
uma segunda entrada com
o feed de satélite nacional
para construir um novo
multiplex local composto por serviços nacionais
e conteúdo local para a
transmissão de MFN e SFN.
A solução OneBeam pode
ser complementada com
o modulador de satélite
ENENSYS S2/S2X, TeamCast
Vyper, para contribuição
e distribuição via satélite.
Também é possível melhorar a eficiência do transmissor com o TeamCast TwisterII,
seu excitador ISDB-T/Tb. n

© Foto: Fernando Moura

Foccus destaca soluções de diversos parceiros da integradora
No estande da Foccus Digital destaque para a solução Makito X4,
encoder da Haivision que permite o transporte de vídeo 4K UHD
HD com baixa latência e qualidade de streaming broadcast, afirmou à Revista da SET, Jose Olairson, engenheiro de sistemas para
América Latina da companhia, parceira da Foccus.
O Haivision Makito X4 é um codificador de vídeo HEVC/ H.265
e AVC/H.264 “altamente versátil em tempo real, disponível como
um equipamento standalone compacto. Projetado para aplicações
de vídeo ao vivo exigentes, pode receber até quatro entradas HD
1080p50/60 ou uma fonte de vídeo 4K UHD 2160p50/60 de até 10bit, 4:2:2 e até 32 canais de áudio digital”, explicou Olairson.
Isso porque, segundo o executivo, o vídeo com qualidade de
transmissão 4K pode ser transmitido ao vivo em HD ou 4K em redes IP. “Seja codificando o vídeo há 8 ou 10 bits, o Makito X4 oferece excelente qualidade de imagem, mesmo com baixas taxas de
bits, tornando-o ideal para uma ampla gama de aplicações de vídeo ao vivo”, finalizou. n
Jose Olairson, engenheiro de sistemas
para América Latina da Haivision
no estande da Foccus

Gates Air demonstra sua nova linha de transmissores
para FM Digital e TV Digital
espec tadores
que assistam
em casa ou em
trânsito”.
Este tipo de
transmissores
(UAXTE-10/50
/100,
UAXTE
Monolith- 1/2/3,
e o UAXTE (AR)
e UXLTE (Líquido), maximiza
o ROI e desta
forma muda a
forma tradicional de funcionamento dos
equipamentos utilizando o PowerSmart, uma arquitetura de transmissores que reduz o consumo de energia, o footprint e a manutenção. “Inovando em eficiência over-the-air, a GatesAir introduziu a arquitetura
PowerSmart 3D em toda a sua linha de transmissores
de rádio e TV, dobrando a eficiência operacional para
reduzir ainda mais o custo total da infraestrutura”, finalizou o executivo. n
© Foto: Fernando Moura

Empresa norte-americana apresentou no estande da
Foccus Digital, o seu distribuidor exclusivo no país, a série Maxiva UHF / VHF, com as suas soluções de transmissores de TV que vão desde 10W até 100 kW, que foram
lançados na última NAB, em abril passado em Las Vegas.
Dentre os destaques deste tipo de transmissor de TV
Digital que visam a interiorização da TV Digital (TV Outdoor), foi um dispositivo com até 70 watts de potência
em unidade externa (Full-outdoor), que segundo Felipe
Luna, diretor executivo para o Caribe e a região da América Latina, “é fácil de instalar e muito econômico, já que
chega ao cliente com design pronto para poder montar
no poste”.
A linha Maxiva apresentada por Luna no SET EXPO
pode ser utilizada em aplicações de transmissão, retransmissão ou Gap-Filler com entrada exclusiva de
recursos como entrada satelital e Remux incorporado,
o que, segundo Luna, “é uma inovadora solução para
interiorização da TV Digital no Brasil”, disse.
Luna disse que a linha Maxiva possui “transmissores
de TV refrigerados a ar comprimido que fornecem a
distribuição de sinais digitais no espectro UHF. O Maxiva UAXTE oferece uma solução de banda larga com
eficiência de energia para oferecer, de maneira confiável, conteúdo multiformato e de alta qualidade para os
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Participando pela primeira vez no SET EXPO, fabricante nacional apresentou as suas linhas de nobreaks com
potências a partir de 1.800VA, ideais para atender às necessidades do mercado audiovisual.
Pedro Al Shara, CEO da TS Shara, disse à reportagem
que a empresa decidiu expor na feira porque queria encontrar os clientes que visitam a empresa nos seus escritórios em São Paulo. “Nosso objetivo é mostrar que temos soluções personalizadas para pequenas e grandes
aplicações. Acreditamos em soluções individualizadas
por aplicação, e não em produtos gerais”.
Porque, segundo Al Shara, o objetivo passa por desenvolver “soluções remotas com zero frequência para assim eliminar interferências, comuns em notebreaks não
adequados para ser utilizados em instalações broadcast”.
“A energia limpa e ininterrupta é o elemento mais importante em aparelhos de áudio, vídeo e iluminação.
Como esses equipamentos estão se tornando cada vez
mais sofisticados e sensíveis, é essencial investir em
soluções que monitorem e gerenciem a qualidade da
energia elétrica e evitar situações críticas durante ocasionais quedas de energia”, explicou o executivo.

© Foto: Fernando Moura

TS Shara expõe novidades em nobreaks

Pedro Al Shara, CEO da TS Shara

Entre os nobreaks da linha Universal “apresentam
como diferencial a sua ampla aplicabilidade, pois por
meio da chamada função universal, o usuário escolhe a
voltagem que o equipamento terá nas tomadas de saída
(115V ou 220V), possibilitando a conexão em qualquer
rede elétrica, desde que seja selecionada esta tensão em
sua chave seletora manual”. n

© Foto: Fernando Moura

Empresa nipônica concentrou atenções dos visitantes
do SET EXPO com a apresentação no Brasil das novas
lentes Sumire Prime, as novas camcorders XA45 e XA55,
e o espaço de assistência técnica instalado no estande
da companhia no Pavilhão Vermelho do Expo Center
Norte.
Yuri Nieto, executivo de contas da Canon do Brasil, disse à reportagem da Revista da SET que a nova camcorder XA45 é “uma excelente alternativa custo benefício
para quem precisa fazer produções em 4K”, já que grava
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Canon apresenta soluções e realiza assistência técnica na exposição

4K 30p, possui slot duplo de cartão SD com possibilidade de gravação simultânea, estabilizador de imagem de
cinco eixos e duas entradas XLR de áudio balanceado.
O dispositivo tem opções de gravação lenta e rápida
estendida (gravação intervalada suportada) a uma velocidade máxima de 1200x da velocidade normal. A câmera chega com lente de zoom ótica de 20x, com Ângulo
de visão amplo de 29,3 mm (com estabilização de imagem 4K UHD desligada/padrão IS ligado), e uma abertura circular de oito (8) lâminas. n

Conheça sua nova
equipe de produção:

GV STRATUS One
Plataforma completa de fluxo de trabalho
de produção
Reduza a complexidade do fluxo de trabalho
controlando o ingest, a edição, a transcodificação,
a gestão de mídia, o armazenamento e o streaming,
tudo a partir de uma única plataforma de 2RU.
Complexidade reduzida. Maior eficiência. A equipe
de produção que você estava esperando!

Copyright © 2019 Grass Valley Canada. Todos os direitos reservados.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Serviços de transmissão
a longa distância além
do satélite

seis conexões simultâneas (chips
de celular) somadas e acopladas a
um carro, tudo em busca de uma
maior portabilidade. “A internet hoje
conecta o mundo inteiro, é uma infraestrutura disponível que está aí
para ser utilizada e é de baixíssimo
custo. Então com a solução conseguimos fazer uma coisa que demanda custo e infraestrutura, com
um gasto muito mais baixo, porque
usamos uma infraestrutura que já
existe. Não precisa usar um link
dedicado, uma fibra ponto a ponto
© Foto: Fernanda Fernandes
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Como parte do convênio de cooperação entre a
Revista da SET e a UNESP para produção de conteúdo
jornalístico, aluna da maior universidade do Estado
de São Paulo participa do SET EXPO e elabora
matéria onde analisa os líderes do mercado
de satélite e a expansão de soluções de transmissão

A

edição 2019 do maior evento da indústria audiovisual da América Latina, que
aconteceu em São Paulo,
trouxe uma questão importante para
o setor, a posição do satélite no mercado diante de outros serviços de
transmissão que vêm surgindo, como
o serviço de 5G, por exemplo. Alguns
dos principais representantes deste
mercado discutiram a importância
do serviço e como as suas empresas
estão reformulando soluções para

26

REVISTA DA SET | Set/Out 2019

atender aos diferentes públicos, as
suas novas necessidades e buscando
a competitividade em um mercado
que se expande.
Com a expansão da telefonia
móvel, as operadoras de satélites começaram a dividir espaço de
mercado com novas soluções de
transmissão. A VIACast, por exemplo, apresentou na feira seu novo
conceito de mini unidade móvel que
utiliza um amplificador de internet
de operadora que consegue ter até

Gustavo Franken afirmou que a LiveU
“fez uma ruptura, pois, possibilitou
que eventos e corporações pudessem
transmitir com alta qualidade,
sem utilizar tanto os satélites”

© Foto: Fernanda Fernandes

para fazer o que fazemos”, explicou
André Almeida, engenheiro de produção da VIACast.
Gustavo Franken, diretor da UCAN,
confirmou essa tendência ao falar
sobre a criação do mochilink LiveU,
que trouxe um novo conceito ao
mercado. “A sua criação foi uma ruptura, pois, até aquele momento, os
satélites eram os grandes modais de
transmissão, custo elevadíssimo. Por
meio da LiveU, com a utilização de
3G, 4G ou internet geral, consegui-

VP de Vendas e Desenvolvimento
de Mercado para a América e o Caribe
da SES Vídeo, Jurandir Pitsch, disse
que a empresa trouxe para a feira
“o novo posicionamento no mercado
internacional, que é voltado
para soluções híbridas”

Tecnologias híbridas
Entretanto e, apesar das novidades
que surgem sustentadas por serviços
de IP, o satélite é um mercado, que
se esta reposicionando, e não deixará de existir. É uma questão de não
abandonar os serviços satelitais, mas
de atuar em parceria, criar soluções
híbridas e que se complementam,
afirmaram a reportagem os executivos consultados.
De fato, foi o que afirmou Jurandir
Pitsch, vice-presidente de Vendas e
Desenvolvimento de Mercado para a
América e o Caribe da SES Vídeo,
“A empresa trouxe aqui para feira
o novo posicionamento da SES no
mercado internacional, que é voltado para soluções híbridas. Hoje,
a maioria dos nossos clientes utilizam as soluções da empresa para
a comunicação por satélite, para
fazer a contribuição ou a distribuição dos seus sinais de vídeo, mas a
maioria dos nossos clientes têm ou
também necessitam soluções para
a parte terrestre nos seus serviços
de OTT, de playout etc. A empresa
decidiu, há uns três anos, a nível internacional, tentar ofertar o máximo
possível de serviços para o cliente,
mesmo que esse serviço não fosse
só satélite”.
De fato, segundo percebeu a reportagem esta é uma maneira de fidelizar os clientes, mas também pode
fortalecer parcerias para que todos os
serviços possam ser ofertados. “Nós
somos uma empresa global de provimento de capacidade de satélite e
temos quatro unidades em termos de
comercialização e suporte ao cliente,
nas Américas, Europa, África e Ásia.
Fibra não é o nosso negócio, não
temos aqui”, relata Estevão Ghizoni,
diretor geral de Vendas das Américas
da ABS Satéllite. “Em modelos de ser-

© Foto: Fernanda Fernandes
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Para o engenheiro de produção
da VIACast, André Almeida,
“a internet hoje conecta o mundo
inteiro, é uma infraestrutura disponível
que está aí para ser utilizada
e é de baixíssimo custo”

mos fazer o custo de transmissão
cair de uma forma muito agressiva.
Então a solução proporcionou que
muitas televisões, corporações e
eventos pudessem transmitir com
alta qualidade, sem precisar utilizar
tanto os satélites”, concluiu.

Estevão Ghizon, ABS Satéllite,
afirmou que o interesse da empresa
que interesse da empresa no Brasil
passa por trabalhar em parceria,
adicionando valor e cooperação

viços, aqui no Brasil, nosso interesse,
por enquanto, é trabalhar com nossos
parceiros. Mesmo Europa e Ásia, onde
temos isso, é sempre junto com parceiros. Não queremos competir com
os nossos clientes, queremos trabalhar juntos, trazer valor adicionado e
cooperar”, completou.
Soluções
Algumas das soluções encontradas para atender o mercado broadcasting estiverem presentes no
SET EXPO este ano. “Trouxemos a
nossa solução de OTT, por exemplo,
que é uma solução não satelital, e
sim terrestre. A maioria dos nossos
clientes precisa de uma solução híbrida, eles querem estar nos dois
meios, querem ser multiplataforma.
Também apresentamos a nossa solução de VOD, de video-on-demand
satelital, uma solução que não precisa de internet, onde o cliente pode
receber filmes e séries em sua casa,
mesmo que não tenha acesso a internet, o que nós chamamos aqui de
VOD everywhere, porque, em qualquer lugar, ele pode ter um serviço
parecido com as plataformas VOD
tradicionais”, disse Jurandir da SES
Vídeo.
A InternetSAT também esteve presente com sua unidade móvel de
conectividade (UMC-SAT) para o mercado de broadcasting “Trouxemos
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5G”. A discussão, que contou com a
participação dos principais players
das operadoras de satélite, mostrou
como eles estão movimentando-se
para trazer aos serviços uma pluralidade de ofertas, no sentido de
não se extinguir, mas sim de manter-se fortes diante do cenário atual.
George Bem, CEO da InternetSAT, disse que “o satélite é o meio básico
hoje de comunicação para localidades remotas”. E, segundo ele, devido
à capacidade altíssima do satélite, o
uso dele não se dispensaria, mas,
sim, estaria compondo mais tecnologias híbridas.
No painel, George Bem afirmou que
o InternetSAT Broadcasting é acessíInternetSAT demonstrou a UMC-SAT, unidade móvel conectada autônoma de TI
vel a qualquer emissora de televisão,
e Internet que “garante alta disponibilidade de acesso em localidades remotas
produtoras e organizadores de evene inclui conectividade via satélite com acesso principal e secundário – bandas Ka
tos que queiram ter uma “SNG de
e Ku”, explicaram os executivos da empresa
baixo custo, além de um kit móvel
que possa ser transportado inclusive
ta uma alternativa ou uma redundânuma UMC, uma unidade móvel de
no avião ou acoplado no seu mochicia para o satélite. Temos por uma
comunicação de baixo custo, onde
link atual para fazer um evento, pois
questão de necessidade do cliente”,
podemos usar um uplink para subsconfiar somente na rede de celular
completou.
tituição de custo de Banda C, que é
que é variável e não é garantido que
muito caro hoje. Então esta é uma alfuncionará a 100% do tempo, a interSatélite mantém
ternativa onde o cliente consegue fanetSAT Broadcasting trará a confiasua importância
zer uplinks com custo 5 vezes menor
bilidade e banda 99.99% disponível
Durante a programação do Congresdo que na Banda C”, explicou Paulo
e dedicada durante a transmissão”.
so, se realizou o painel “O futuro da
Boffe, executivo da InternetSAT. “Nós
No estande, Paulo Boffe, reforçou
TV, do OTT e do Streaming via Satemos, também, um backbone em fià reportagem que “o satélite é uma
télite na Era da Nuvem, da IA e do
bras. Usamos quando o cliente solicialternativa à mobilidade,
porque hoje temos eventos
que têm uma grande massa de pessoas utilizando o
3G, 4G, que seria uma alternativa para uplink, mas,
em grande volume de pessoas aglomeradas em um
único local, acarreta saturação das antenas de 3G
e 4G, e as empresas que
precisam de transmissão
e desejam fazer o uplink
ficam sem banda. Então,
se ela tiver uma banda dedicada para fazer fora da
internet, fora do 3G, 4G,
o cliente consegue fazer o
uplink e realizar uma boa
transmissão. Essa é a alternativa, por isso focamos
VIACast apresentou seu novo conceito de mini unidade móvel, que utiliza um amplificador
neste lado”.
de internet de até seis conexões simultâneas somadas e acopladas a um carro
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Você se concentra
no conteúdo. Nós
vamos cuidar da
tecnologia.
Não fique preso à soluções de mídia
personalizadas e superfaturadas que
requerem altos custos com atualizações
durante anos. Nossa plataforma de mídia
permite que você alcance maior audiência, incluindo serviço e suporte 24 horas
por dia, 7 dias por semana, para garantir
que a nossa plataforma esteja sempre
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A tecnologia de telefonia móvel
3G, 4G se tornaram importantes.
Os clientes querem estar conectados, mas as empresas sabem que,
em alguns lugares remotos, o satélite é uma melhor forma de conexão, ainda mais se for considerada a
realidade brasileira que mostra que
mais de 190 cidades do Norte e do
Nordeste, por exemplo, passam por
uma deficiência de infraestrutura
nesse sentido, segundo dados do
IBGE. “O cliente está em um navio
de cruzeiro com a sua família, quer
assistir vídeo, a sua operadora dentro do navio é o satélite. Se o usu-

ário está em uma ilha, por exemplo,
Fernando de Noronha, em um resort,
a fibra não vai chegar. Ela pode chegar? Pode, mas é muito caro, inviável. O sistema wireless que o satélite permite vai ser, sempre, relevante
em muitos destes ambientes”, completou o executivo da SES.
Empresas voltadas para sistemas
de distribuição além do satélite entendem que há um caminho de alternativas e cooperação. “A VIACast
é mais voltada para internet, utilizar
IP. O satélite é mais o nosso parceiro,
não trabalhamos com a tecnologia
do satélite em si, mas conseguimos

implementá-la nos nossos produtos”, disse o executivo da VIACast.
“O satélite é usado quando não conseguimos ter nenhum tipo de sinal
de operadora. Então se tenho uma
limitação de infraestrutura da operadora, aí só o satélite que vai atender.
É a alternativa”, finalizou. n

Por Fernanda Fernandes com orientação do
Prof. Dr. Francisco Machado Filho (UNESP)
e Prof. Dr. Fernando C. Moura (Revista da
SET). A aluna participou do Congresso SET
EXPO e do SET EXPO 2019 como parte
do convênio Unesp/Revista da SET.
Edição do texto: Fernando C. Moura

Empresas do setor apontam a serviços de Banda KU para evitar
interferência do serviço móvel em 3,5 GHz e desenvolvem
por Fernando Moura
estratégias para aprimorar streaming

© Foto: Fernando Moura

O 31º Congresso e o SET EXPO 2019 foram um momento importante para que as operadoras e emissoras de
televisão brasileira debatam como evitar a interferência
do sinal móvel em 3,5 GHz e colocar como opção a utilização de serviços satelitais em banda KU para distribuição de sinais DTH (Direct to Home).
Isto porque no 31º Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento se debateu no painel
“Leilão de 3,5GHz e o Futuro da Distribuição por Satélite”, a
coexistência de serviços de banda 3,5GHz com a banda
C satelital, e os desafios desse processo que pode acabar

Sergio Chaves, diretor de Negócios da Hispamar, afirma
que a solução passa por uma frequência BBS, exclusiva
para vídeo, mas a mudança é grande porque deverá ser
mudado todo o parque de antenas

30

REVISTA DA SET | Set/Out 2019

com a distribuição de sinal às parabólicas que hoje se faz
em banca C. Vale lembrar que segundo dados do IBGE,
o Brasil tem aproximadamente 22 milhões de residências com antenas parabólicas, das quais 10,5 milhões só
acessam a TV por este meio, serviço que poderá ser impactado diretamente com a utilização da banda 3,5GHz.
No painel, Wender Almeida de Souza, assessor técnico
da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão)
disse que as empresas reunidas na Associação consideram como solução a migração da banda C para a banda
Ku, uma solução provocada pelo impasse no leilão de
3.5 GHz. Souza destacou a inviabilidade ora técnica, ora
financeira do processo. “Os aparelhos que possibilitam
a coexistência quando são tecnicamente viáveis, não o
são financeiramente e vice-versa. Essa convivência pode
não ser muito amigável. Boa parte dos nossos problemas estão nos grandes centros. Há custos e viabilidade
técnica envolvidos. A migração para a banda Ku é a melhor opção”, explicou.
Anatel presente no painel apresentou um cenário mais
promissor em relação às consequências do leilão, previsto para março de 2020, já que o considera a porta de
entrada para a chegada da tecnologia 5G ao país. “A faixa 3,5GHz é necessária para a entrada do 5G. Tivemos
até aqui uma internet voltada para pessoas, que buscam
se comunicar. Agora vem uma revolução: a internet das
coisas. A comunicação entre máquinas, que possibilitará
cidades inteligentes, cirurgias à distância e muito mais.
Isso vai impactar no desenvolvimento da economia. Prevemos um leilão menos arrecadatório e que preze mais

s
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pela abrangência”, afirmou Vicente Bandeira de Aquino
Neto, membro do Conselho Diretor da Anatel.
Para Vinicius Oliveira Caram Guimarães, superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel,
após testes de convivência em laboratório e em campo,
a coexistência de serviços de banda 3,5GHz com a banda
C satelital, a TVRO se mostrou possível a partir de algumas soluções, como troca de equipamento e assinatura
gratuita de TV, troca de equipamento sob demanda, ampliação de rede terrestre, ajuste de corrente e migração
definitiva de TVRO para banda Ku, disse.
Provedores de Banda Ku
Como a Revista da SET antecipou em entrevista com
Sergio Chaves, diretor de Negócios da Hispamar para a
América do Sul, na edição 185, prévia a feira, os serviços
de banda Ku BSS (Broadcasting Satellite Service) podem ser
uma opção. De fato, na feira, Chaves reforçou a situação
e disse que “a oferta de banda Ku no satélite Amazonas
5 agrega valor aos serviços prestados” e pode ser “estratégia para alguns clientes porque “possibilita o fornecimento de serviços triple play através da posição orbital,
a 61° Oeste”, por esta ser “líder para serviços de transmissão de vídeo e de banda larga de alta capacidade”.
Chaves disse que a empresa está confiante, mas “ainda
é uma oferta. A empresa acredita que se pode tornar um
negócio porque a solução de 3.5GHz terá uma migração.
Da maneira que funciona hoje, no futuro não funcionará, já que teremos algum tipo de interferência. Por isso
acreditamos que uma solução que pode fazer sentido é
a frequências exclusivas para vídeo por satélite, frequências BSS, que estão em banda Ku e estão longe de qualquer interferência”.
Pela sua parte, no estande da Eutelsat, o seu diretorgeral, Rodrigo Campos, reforçou a funcionalidade do
novo satélite da companhia, o Eutelsat 65 West A que
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tinha realizado anteriormente (edição 185) a está reportagem. Campos disse que o foco da empresa passa por
“trabalhar junto com nossos clientes para ajudá-los a
fazer com que seus negócios cresçam, além de promover as soluções em que somos líderes junto a potenciais
novos clientes”.
Para Campos, o satélite pode ser importante para as
emissoras, já que trabalha em banda C planejada, banda
que inclui a faixa entre 4.5 GHz e 4.8 GHz na recepção,
frequências que estão “há mais de um 1Ghz da banda de
3.5 GHz que pode ser utilizada para o 5G”, o que ao seu
ver, pode ser uma oportunidade. “A frequência do nosso satélite está menos exposta a frequências orientadas
ao 5G/IMT e, consequentemente, a futuras questões de
interferência. Nosso sinal não tem problemas de interferência, o que se constitui em uma vantagem importante”, explicou o executivo que considera ser fundamental,
já que os clientes não precisariam trocar os sinais de
banda C à Ku para evitar as interferências de sinal que o
5G poderia gerar.
Streaming e VoD
Outro dos pontos debatidos no Congresso foi como as
companhias de satélite estão se adaptando para o crescimento do mercado VOD. Do debate parece ficar claro
que um dos principais desafios para por oferecer preços
competitivos e conectividade que possa suportar vídeo
HD ou UHD. O diretor de Vendas para Broadcast da Intelsat, Marcelo Amoedo disse que “até 2020, 80% de todo
tráfego de internet será vídeo”, e que deste percentual,
17% será ao vivo. Um dado importante já que para o
executivo “os players precisam acompanhar as quatro
principais tendências de mercado: força de acesso à
nuvem, distribuição e contribuição sem interrupção, conectividade flexível, e entender o valor do vídeo”.
Pela sua parte, Jurandir Pitsch, VP de Vendas da SES, disse que “é interessante verificar a questão dos revenues.
A TV por assinatura ainda está pagando a conta, e uma reação ao VOD são as companhias de mídia tradicional indo
diretamente ao usuário final. O ponto é que se um usuário
deixa a TV paga, mas pretende adotar todos os serviços
de streaming, no final ele terá um gasto mensal maior”.
Entre as soluções apresentadas, Ricardo Calderon, diretor Comercial da Eutelsat do Brasil apresentou a interface Cirrus, “uma solução end-to-end para clientes, que
levou dois anos para ser desenhada. É uma plataforma
que tem combinação tanto para DVB quanto OTT (IP)
para segundas telas (smartphones, tablets, PCs)”. Foi
desenvolvida para endereçar conteúdo a todo tipo de
dispositivo e meio de entrega, seja ele cabo, satélite, 4G
ou Wi-Fi. O App é totalmente customizável, white label,
e permite personalização de logotipo, cor de fundo, cor
do texto e lista de canais, finalizou o executivo. n
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Streaming de vídeo com
câmeras powershot e mirroles

Aluno do curso de Design Digital da PUC-Campinas explora o SET
EXPO à procura de soluções avançadas de vídeo por streaming
por Victor Hugo Evangelista* e Fernando Moura
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CÂMERAS
Para iniciar um projeto de streaming de vídeo é necessário começar
pela captação, ou seja, pelas câmeras. Das marcas presentes na feira, a
Sony e a Canon chamaram a atenção
da reportagem por conta dos seus
recentes lançamentos destinados
aos vloggers (produtores de conteúdo para redes sociais). Por este motivo, a análise começa com as câmeras
powershot e mirroles.

A Canon PowerShot G7 X Mark III é
uma câmera compacta com um sensor de uma polegada, que grava em
4K/30p UHD. Possui uma lente com
2x de zoom óptico e entrada para microfone, mas o seu principal diferencial é o fato de possuir uma tecnologia que permite fazer transmissões
ao vivo para ser disponibilizadas na
plataforma Youtube, por meio de um
aplicativo da Canon e de uma conexão Wi-Fi.
A Canon PowerShot G7 X Mark III
é uma câmera compacta
com um sensor de uma polegada,
que grava em 4K/30p UHD
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ransmissões ao vivo em redes
sociais (streaming) têm uma
forma própria de produção. Na
maioria das vezes são realizadas inteiramente pelo próprio produtor de conteúdo, necessitando de um
equipamento específico que possa
ser utilizado, executado e gerenciado
por apenas uma pessoa. Frequentemente encontramos nas redes sociais
streamings feitos com smartphones
e, por isso, além de descrevermos
câmeras, microfones e iluminação
para estúdio, analisaremos, também,
soluções para fazer a transmissão via
streamings inteiramente pelo smartphone. Por isso, apresentamos nesta reportagem algumas soluções que
estiveram presentes no SET EXPO
2019 e que podem ajudar nestas
produções. O projeto, que está no
segundo ano, faz parte de um convênio da Revista da SET com o curso
de Design Digital da PUC Campinas,
para introduzir alunos e professores
ao mundo do streaming digital com
experiências reais em campo.
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and play”, o que evita problemas
como se esquecer de ligar o microfone; possuir “para-brisa”, o que ajuda
a reduzir ruídos, como por exemplo,
os gerados pelo vento.

A Sony Alpha 6400 possui um sensor APS-C, gravação em 4K/30p
e lentes de montagem E da marca nipônica

MICROFONES
O segundo ponto muito importante em uma transmissão ao vivo é o
áudio. No SET EXPO, duas marcas
chinesas estiveram presentes e se
destacaram devido a variedade de
microfones que exibiram no Pavilhão
Vermelho do Expo Center Norte.
A Saramonic disponibiliza para os
seus clientes vários modelos de microfones direcionais que, no caso

das câmeras da Sony e da Canon,
poderiam ser os apropriados para
um setup mais enxuto. Para transmissão, o modelo Sr-M3 é o recomendado devido ao seu filtro de corte baixo de 200Hz, e por possuir um
botão de nível de áudio de +10 dB
para aumentar a inteligibilidade dos
diálogos. Por ser um microfone condensador, necessita do uso de uma
pilha para sua alimentação.
A opção de microfone da Boya que
chamou a atenção foi o By Mm1,
porque não precisa de alimentação
por ser um microfone Cardióide; ter
tamanho e peso reduzido; ser “Plug
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A Sony Alpha 6400 possui um
sensor APS-C, gravação em 4K/30p
e lentes de montagem E da marca
nipônica. Permite o uso de diversas
lentes, possibilitando ao usuário escolher como será sua imagem e qual
lente irá utilizar.
As duas soluções possuem visor
retrátil e saída HDMI. Este tipo de
saída permite que a transmissão seja
feita utilizando uma placa de captura, como, por exemplo, a Web Present da BlackMagic Design (também
exposta na feira). A Web Present possibilita a utilização de qualquer câmera com saída HDMI ou SDI como
se fosse um webcam para o computador, podendo, assim, fazer a transmissão por meio de um programa
como o Open Broadcaster Software
(OBS Studio) ou diretamente na plataforma da rede social.

TRIPÉ E ILUMINAÇÃO
Outro produto necessário para
qualquer produção de vídeo é o tripé, e no evento, a marca Sirui trouxe, dentre outros produtos, o Sirui
T - 005sk, que foi o tripé escolhido
para compor o nosso conjunto de
equipamentos. Pelo seu tamanho
de 136,7cm, ele se faz ideal para as
Lives, tendo ainda a capacidade de
carga máxima de 5Kg, o que é mais
do que o suficiente para as câmeras
escolhidas, tanto a Sony quanto a
Canon.
A iluminação para vídeo é primordial para garantir uma boa qualidade da imagem. No SET EXPO 2019,
a Godox e a Gobos do Brasil foram
escolhidas pela reportagem para
este projeto, por seus produtos de
iluminação poder ser eficazes e com
um custo/benefício adequado ao tipo
de trabalho a ser realizado. De fato,
para uma transmissão feita em um
ambiente controlado e que pode ter
uma estrutura um pouco maior, a
Godox apresentou algumas opções
de LEDs flexíveis. O que chamou a
atenção da reportagem foi o LED
fl150S, que devido à sua forma de
construção, permite uma fácil mon-

Microfone By Mm1, da Boya, chamou a atenção porque não precisa de alimentação
por ser um microfone Cardióide
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MOBILE
Pensando no mundo mobile, a feira
apresentou diversas opções interessantes de equipamentos, de fato, o
que chama a atenção no SET EXPO
foi o fato de encontramos equipamentos que vão desde o 8K até soluções para vídeo por streaming.
As lentes SLR para smartphones da
marca Sirui chegam ao mercado brasileiro para ser comercializadas num
Kit que contém uma lente Wide An-
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A marca Sirui trouxe ao SET EXPO um Kit que contem uma lente Wide Angle (WA),
uma Fisheye, uma Portrait, e uma lente Macro, além de um filtro CPL

© Foto: VH Evangelista

tagem, utilizando o suporte dobrável
na parte traseira do painel, além de
possuir uma fonte de alimentação e
um controle remoto para escolher
a temperatura de cor que varia de
3200K até 5600K.
O iLED Studio White 36x3W é
uma opção profissional da Gobos
do Brasil por sua potência. Ele tem
36 LEDs brancos de 3W com angulação de 30°, porta filtro e opção
para programação manual ou via
software. Em conjunto com o Tripé
CT - 40M/MB, que suporta até 10 Kg
e tem elevação máxima de 3,35m,
compõem um conjunto profissional
que abre a possibilidade de utilizar
mais de um refletor para criar diversas cenas dentro dos programas,
dando para o criador uma opção interessante para suas transmissões,
explicaram à reportagem os executivos da marca.

© Foto: VH Evangelista

O iLED Studio White 36x3W é uma opção profissional da Gobos do Brasil que tem
36 LEDs brancos de 3W com angulação de 30°, porta filtro e opção
para programação manual ou via software

gle (WA), uma Fisheye, uma Portrait,
e uma lente Macro, além de um filtro
CPL. Este Kit é interessante porque,
dependendo do que o criador queira mostrar na sua transmissão, pode
dar uma cara diferente mudando a
lente que irá utilizar.
Ainda na análise dos produtos da
marca Sirui, destaque para os tripés pensados para suportar uma
câmera ou um smartphone sobre a
mesa. O 3T-15 Series é um pequeno
e rígido tripé que oferece segurança para quem o utiliza devido a sua
boa construção, pois devido ao seu
botão de base panorâmico, permite
que seja utilizado também na vertical.

O 3T-15 Series da Sirui é um pequeno e rígido tripé que oferece segurança
para quem o utiliza devido a sua boa construção
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Uma vez definidas as lentes que
pode utilizar o streamer na sua Live,
passamos a outro fator importante, o
áudio para smartphones. Nesse ponto, as marcas chinesas se destacaram pela diversidade de ofertas,
A Saramonic trouxe a São Paulo a
sua linha SmartMic+, um microfone
condensador direcional otimizado,
que captura sons à sua frente e a
distâncias maiores, enquanto rejeita
sons pelas laterais e pela parte traseira. Pode ser encontrado em três
modelos, sendo o primeiro no padrão de conector TRRS de 3,5 mm
(SmartMic+), outro no padrão USB
tipo C (SmartMic+ UC), e um terceiro
no padrão Lightning (SmartMic+DI).
Um ponto positivo do microfone é
sua espuma que protege de ruídos
mais simples e seu “para-brisa” que
protege de ruídos mais fortes, como
o vento.
A opção da Boya para smartphone
assemelha-se bastante a da Saramonic, pois, também, é um microfone
direcional feito especialmente para
ser utilizado em este tipo de dispositivos. O BY-A7H é um microfone
condensador omnidirecional plug-in,
com o padrão TRRS de 3,5mm.
A marca também desenvolve os seus
microfones pensados para Lightning
e USB do tipo C, respectivamente, o
BY-DM200 e o BY-DM100, explicaram
os responsáveis do estande.

Se quiser saber mais sobre o SETup
escolhido assista ao vídeo produzido
por Victor Hugo Evangelista no Estúdio de Design Digital PUC-Campinas
(EDDI). Escanei o QR e saiba mais.
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ILUMINAÇÃO MOBILE
Quando se fala de iluminação para
smartphones, a Godox desenvolveu
um modelo de LED pensado para
isso, o LED M32, que, infelizmente,
não trouxeram para expor na feira.
Apesar disso, seus outros modelos
de LED conseguem suprir a falta desse específico. O melhor exemplo disso é o LED 64, alimentado por quatro pilhas AA ou alimentação 5V DC,
com temperatura de cor que vai de
5500K à 6500K. Seu tamanho reduzido e sua potência fazem dele uma
opção simples e eficaz para o que se
propõem.
STREAMING EM MOVIMENTO
Segundo os executivos consultados pela reportagem, todos os
equipamentos foram pensados para
transmissões sem necessidade de
movimento. No entanto, é possível
encontrar facilmente pessoas que
tenham a necessidade de se movimentar enquanto a transmissão é
realizada. Por este motivo, a 2Live
e a Omnistream trouxeram soluções
muito interessantes para a feira.
A 2Live é distribuidora dos produtos da LiveU e seu modelo “mais
básico”, o LiveU Solo, é o ideal
para o setup que a reportagem decidiu criar, pois foi projetado para
transmitir diretamente para as redes
sociais. Com uma entrada HDMI, recebe a imagem que deve ser transmitida, fazendo a transmissão de
duas formas: através de um cabo
Ethernet conectado a rede; ou através de dois chips de celular que têm
as suas bandas somadas para ter
uma conexão melhor.
O serviço da Omnistream foi desenvolvido para ser utilizado com
dispositivos móveis como sua base
de funcionamento. Através de uma
fonte primária, sendo ela um smartphone ou uma câmera conectada a
um aparelho de conversão oferecido
pela marca, o que será transmitido é
dividido em lotes que são enviados
para smartphones secundários em
cascata. Cada device secundário faz
o upload dos lotes recebidos para

um servidor em nuvem através da
rede de telefonia celular. Essa solução é interessante pois elimina a
necessidade de hardware dedicado
para transmissão, e se houver a necessidade de aumentar a largura da
banda, basta adicionar smartphones,
ou seja, é uma opção que utiliza o
mobile como base de funcionamento.
Setup escolhidos
Portanto, com base nas novidades
da feira, uma configuração recomendada para transmissões ao vivo focada em redes sociais, seria a seguinte:
PARA ESTÚDIO:
Câmera:
Canon PowerShot G7 X Mark III
Microfone: Boya By Mm1
Tripé: Sirui T-005sk
Iluminação:
Godox Flexible LED fl150S
Placa de captura:
Blackmagic Web Present
Meio de transmissão:
2Live LiveU Solo
PARA SMARTPHONES:
Lentes: Sirui SLR Lente
Tripé: Siriu 3T-15 Series
Iluminação: Godox LED 64
Microfone: Saramonic SmartMic+
Meio de transmissão: Omnistream
Com estes equipamentos e serviços
apresentados na feira, à reportagem
entende que a qualidade e a estabilidade de uma transmissão ao vivo
pode estar garantida, seja ela feita
com câmeras, ou em externa, inteiramente pelo smartphone. De todas
as formas, está é apenas uma aproximação acadêmica. Outras opções e
abordagens podem ser possíveis. n
Victor Hugo Evangelista é aluno do Prof.
Dr. Fernando Carlos Moura no Curso de
Design Digital da PUC Campinas. A matéria
resultou de uma parceria entre o Curso e a
Revista da SET para formar alunos interessados em tecnologia audiovisual promovida pelo editor-chefe desta publicação e o
diretor Adjunto do Curso de Design Digital,
Prof. Dr. Victor Kraide Corte Real.
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Telas maiores para
exibição de conteúdo,
já não telas de TV

O nome do jogo é:
entrega de conteúdo
Durante toda sua história o substantivo televisão foi utilizado
tanto para definir o aparelho quanto qualquer outra forma
de distribuição de conteúdo para as massas, fora o cinema.
Mas, com a Era do Streaming é preciso compreender o real
significado da plataforma televisão
por Francisco Machado Filho

D

urante o Congresso SET Expo 2019, Raymundo Barros diretor de tecnologia da Globo
apresentou o novo posicionamento da emissora para os próximos anos. A emissora carioca deixa de ser uma empresa produtora e distribuidora de conteúdo e passa a ser uma empresa de
Tecnologia: Globo Media Tech. Com este novo posicionamento a empresa passa a ser ao mesmo tempo
uma plataforma de entrega de conteúdo de um para
muitos, pelo ar, e também se torna uma distribuidora
de conteúdo de um para um, através de sua plataforma digital Globo Play.
Este tem sido o canto do cisne desde que Nicolas Negroponte, na última década do século passado, previu
que no futuro a vida seria digital e a convergência tecnológica um caminho sem volta. Ou seja, aparenta ser
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natural para uma emissora de televisão compreender
esforços para recuperar uma audiência que se acredita estar sendo perdida para as plataformas de distribuição de VOD/Streaming. Anos depois, Henry Jenkins
avançou nesta questão e afirmou que a convergência
não era tecnológica, ela se dá na mente das pessoas
que buscam o conteúdo em várias plataformas. Nascia
a Era Transmídia e a cultura do fã, mas os paradigmas
estabelecidos por Negroponte já estavam enraizados,
direcionando as estratégias das empresas de comunicação por todo mundo e, a indústria televisiva, vem
sendo desafiada a se tornar aquilo que contraria suas
características históricas e que poderá exigir uma total
reformulação do sistema televisivo brasileiro.
Marshall McLuhan, já disse uma vez que “um novo
meio nunca se soma a um velho, nem deixa o velho

© Foto: SET

em paz. Ele nunca cessa de oprimir os velhos meios,
até que encontre para eles novas configurações e posições”. Isto aconteceu quando o novo meio televisão,
oprimiu o rádio e o fez encontrar novas configurações.
Agora é o novo meio VOD/Streaming que está oprimindo a televisão e esta vem tentando encontrar suas
novas configurações e posições. E como o novo meio
oprime o antigo, vemos uma infinidade de modelos de
entrega que se intitulam televisão: WebTV, IPTV, Apple
TV, Google TV, e tantas outras. Mas estas plataformas
de entrega não podem ser chamadas de televisão. É
preciso desvincular o nome televisão para caracterizar
as demais plataformas de distribuição de conteúdo.
NetFlix não é televisão. Esta reflexão é muito importante, pois ela está diretamente ligada ao futuro da
indústria televisiva, sua estrutura de rede de afiliadas
e a empresas que permeiam esta indústria como a
empresas de serviços por satélite e agências de publicidade.
Então como primeiro passo para enfrentar este desafio é compreender que o que está em jogo no país não
é a entrega de conteúdo audiovisual em plataformas
diferentes, mas integradoras, melhor dizendo, convergência é completamente diferente de integração. Se
tivéssemos que associar o NetFlix a um meio antigo,
relembrando McLuhan, seria a uma locadora de vídeos
e não e uma emissora de TV.
Veja, no quadro abaixo, as características de cada
plataforma.

Transmissão por streaming de vídeo em redes sociais
durante o SET EXPO, como parte do convênio Revista
da SET/TV Unesp

Pode parecer pouco o que difere uma plataforma da
outra, mas é isso que impõe as regras do modelo de
negócios de cada uma delas. Por a TV aberta ser gratuita e generalista, ela sempre terá que oferecer uma
programação heterogênea e baseada nos hábitos e
horários da audiência. Esta configuração da indústria
televisiva é determinada pelo seu modelo de negócios.
As empresas de VOD não estão amarradas a rigidez da
grade de programação nem a necessidade dos intervalos comerciais e podem planejar seus custos dentro
de orçamentos mais fechados, ou seja, cada plataforma tem sua estratégia para vencer no jogo “entrega
de conteúdo”. Em uma alusão simples, podemos fazer
uma relação com o jogo de futebol. Temos o futebol de

Entrega de conteúdo audiovisual - Plataformas

TV Aberta

Transmissão audiovisual por meio do espectro hertziano (pelo ar) com transmissão em
fluxo (grade de programação), de um para muitos, simultaneamente, com audiência
ilimitada e de forma gratuita, tendo seu custo de produção e distribuição pago por
terceiros (anunciante).

TV Pública
e/ou
Educativa

Transmissão audiovisual por meio do espectro hertziano (pelo ar) com transmissão em
fluxo (grade de programação, de um para muitos, simultaneamente, com audiência
ilimitada e de forma gratuita, tendo seu custo de produção e distribuição pago pelas
esferas do poder público ou por universidades, entidades e associações).

TV Paga

Transmissão audiovisual por meio de cabos (fibra ótica) com transmissão em fluxo (grade
de programação), de um para muitos, simultaneamente, com audiência limitada, por
meio de planos de assinatura junto a uma operadora, tendo seu custo de produção e
distribuição pago pelos assinantes e por terceiros (anunciante).

VOD

Entrega de conteúdo audiovisual por meio da rede mundial de computadores, com
entrega por demanda, de um para um, assíncrono, com audiência limitada e tendo seu
custo de produção e distribuição pago por meio da assinaturas dos serviços (NetFlix) ou
gratuitamente (YouTube).
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Plataformas de streaming de vídeo avançam no mundo e transmissões por LTE são cada dia mais comuns no mercado audiovisual

campo e o futebol de salão. Cada um com suas regras
e estratégias para vencer o jogo. Não podemos misturar
os dois. Se fizermos isto teremos um novo jogo. Então
não podemos convergir as plataformas abertas e por
demandas, por sua natureza elas não são convergentes,
mas podem ser integradoras. A integração quer dizer
que a plataforma mais robusta aproveita das oportunidades do novo meio, mas não se abre mão da sua
base econômica mais rentável. Convergir e tentar atuar
simultaneamente pode acarretar comprometimentos financeiros irreparáveis, e mais, comprometer a estrutura
de rede com as afiliadas, tirando delas o espectador
de seus programas locais ou ofertando publicidade direcionada sem repasses. E como ficam as agências de
publicidade das cidades do interior? Como disse um
moderador em uma das sessões do congresso: “quando se juntam dois presépios, não há vacas, reis magos
e nem Jesus menino para os dois”.
Outra questão relevante que temos que pensar, e por
isso o “canto do cisne” como referido acima, é que
de todas essas plataformas, a televisão é a única que
pode se tornar qualquer outra delas. Uma emissora generalista pode ser aberta, paga, VOD e Streaming, mas
nenhuma delas pode ser televisão, pois antes de tudo
precisam de uma concessão pública. Será que um dia
iremos ver uma grande plataforma de VOD/Streaming
preocupada com espaço no espectro? Com melhores
antenas e transmissores? Pouco provável. Por isso, as
emissoras de TV devem ter muito cuidado em abraçar
as promessas de um futuro convergente. Isto pode ser
apenas uma ilusão ou estratégia para que a emissoras
abertas venham lutar em um campo de batalha que
não é o delas. Se o jovem hoje não assiste mais a
televisão não é porque ele tem internet. É porque a
grade de programação não é mais relevante para ele.
Se o conteúdo for relevante, há audiência.
Por fim, a TV aberta não é apenas uma plataforma de
entrega de conteúdo. Ela é uma plataforma de concretização da Democracia em nossa sociedade. Domini-
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que Wolton, em seu livro ‘Internet, e depois?’, afirma
que a televisão não pode ser pensada de forma a
competir com as demais plataformas, pois a televisão
é um veículo generalista e deve continuar a ser e que
não pode existir uma sociedade democrática sem uma
TV generalista. Para ele, a força da televisão reside
no seu papel de decodificar o mundo para as grandes massas. Reconhece que a estrutura das mídias
do século XX está inserida na lógica da maioria e na
sociedade de consumo, mas também afirma que nenhuma outra mídia teve tamanho sucesso de adesão.
Afirma inclusive que seu sucesso é “imenso, real e
duradouro” [...] “A televisão é o principal espelho da
sociedade: é essencial para a coesão social que os
componentes sociais e culturais da sociedade possam
se ver e se referenciar na principal mídia.” E Wolton
complementa que a televisão é um vínculo indispensável em uma sociedade que frequentemente os indivíduos estão isolados e fragmentados sendo que somente a TV generalista tem a capacidade de aglutinar
essa audiência cada vez mais fragmentada em casos
de comoção nacional. De acordo com o pesquisador
francês é nesse cenário que a televisão generalista
deveria se consolidar. Não podemos de forma alguma,
achar que o caminho natural da televisão é a rede
mundial de computadores, ou o 5G. Se isto vier a se
concretizar em um futuro próximo, estaremos de fato,
desprotegidos e então, teremos que mudar o nome
do jogo. n

Prof. Dr. Francisco Machado Filho
é jornalista e Professor Doutor do
curso de Jornalismo e Rádio e TV
da Unesp/Bauru, e diretor da TV
UNESP. Contato:
francisco.machadofilho@gmail.com
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SET EXPO 2019 Impressões
positivas e convergentes
Enquanto na NAB encontramos um retrato do mercado
norte-americano e internacional da televisão broadcast,
em São Paulo participamos de um evento muito mais próximo
das peculiaridades do mercado de televisão brasileiro
e latino-americano
por Fernando Moreira

T

ransmissão streaming por LTE e por satélite,
OTT, tecnologia nacional de restream, que permite reter os dados dos usuários, televisão IP,
Inteligência artificial aplicada ao gerenciamento
de arquivos, geração automática de legendas, novo
tipo de tecnologia do offline para o online (tipo QRcode), áudio imersivo, o sonho do 5G, Big data e as
métricas que só o streaming permite, as tradicionais
tecnologias de broadcast digital, além disso algumas
prévias de lançamentos do IBC, resumos da NAB e uma
forte aproximação às novas realidades do mercado audiovisual por meio de soluções nacionais ou nacionalizadas, tornaram o SET EXPO e o 31º Congresso 2019
em experiências gratificantes. Enquanto na NAB encontramos um retrato do mercado norte-americano e internacional da televisão broadcast, no SET EXPO temos
um evento muito mais próximo das peculiaridades do
mercado de televisão brasileiro e latino americano.
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Dentre as mesas do Congresso algumas impressões
foram marcantes, como um palestrante que lembrou
que algoritmo é para auxiliar e não mandar na sua
vida e que a inteligência artificial não substitui pessoas e que é sim uma ferramenta de contribuição, em
outra, produtores de e-sports acabaram gerando uma
dúvida, o que será mais fácil: a TV aberta ou a cabo
se adaptar ao tipo de conteúdo, longo, sem duração
fixa dos jogos on-line ou os games se adaptam a TV
convencional, linear? Lembrei-me de dois exemplos
que demonstram como existe espaço para todos, do
tênis, sem duração determinada que é transmitido por
canais fechados, e o vôlei que se adaptou com regras
para reduzir o tempo de jogo e criou o breake para
os anunciantes, no modelo do futebol americano, e
ganhou espaço garantido na TV aberta.
Independente da solução o mercado de e-sports faz
parte de uma indústria que gera mais de 1,5 bilhões

A feira
O SET EXPO 2019 é um exemplo de que no Brasil
a TV Aberta terá longevidade maior. É que existem
na verdade muitos Brasis para serem analisados, o
Brasil do interior, da TV por satélite, gratuita ou não,
das grandes cidades que, dependendo da região, parecem ter abandonado a TV aberta e da assinatura,
mas consome os mesmos canais na TV a gato, por
cabo ou App, e lembrando ainda que esse modelo
unidirecional de televisão tem ainda uma sobrevida
em função da complexidade das mudanças. Por isso,
esse cenário ainda deve durar ainda por muitos anos,
tomando como base que a TV Digital que demorou
aproximadamente 20 anos para tornar-se realidade no
contexto mundial, e que no Brasil e América Latina
ainda existem muitas regiões em analógico.
O outro lado é a dificuldade de levar banda larga real
(ainda que no conceito de banda larga tupiniquim) a
todos os cantos do país, o que faz do Brasil um dos
países com maior número de smartphones do mundo,
sendo essa uma das únicas formas de acesso à internet
de milhões de pessoas. Dessa forma temos um consumo audiovisual dividido por acesso à tecnologia e não
apenas pautado por faixa etária e fatores socioeconômicos. Ainda assim, não são só os jovens que preferem
assistir o conteúdo na forma sob demanda, na qual o
usuário escolhe quando quer ver e nem o público mais
velho ainda se contenta em assistir o modelo convencional de programação, com horário definido.
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de dólares, somente no Brasil e que ainda não encontrou exatamente seu espaço no mercado profissional
audiovisual em nossa região, ou seja, é um nicho específico que merece ainda muita atenção.
Os painéis voltados especificamente às questões regulatórias e técnicas do setor demonstram os desafios
que a engenharia tem pela frente, como por exemplo,
a questão das frequências do 5G no espectro para
serviços terrestres em confronto com o espaço para
alguns dos serviços satelitais já existentes e ainda as
faixas específicas para redes de transporte dessa tecnologia via satélite. Isso, ao que parece, pode causar
um importante impacto social nos serviços de satélite
na banda C que operam em frequências próximas ao
utilizado pelo 5G. Esta banda de satélite é utilizada no
Brasil pelas parabólicas que recebem os sinais abertos
das emissoras e representam um importante público
no interior do país, somente em um dos satélites que
transmitem em Banda C, que é utilizado por pelo menos 20 emissoras de TV com sinal aberto para transmitir de forma analógica e mais de 100 canais dedicados a emissoras de TV e rádio com sinal digital, sem
codificação, que podem, portanto, ser recebidos sem
custo (Globo, SBT, Record, Band, Rede TV, TV Câmara,
TV Senado, TV Brasil e TV Escola etc.). Esse desafio
será muito maior e complexo do que foi a limpeza da
faixa de 700 MHz, que estava inicialmente destinada
aos canais públicos de televisão, quando a frequência
foi vendida para os serviços de 4G, em 2014.

Startups que deram um show a parte com novas ideias, algumas ainda muito avançadas para nosso mercado em transformação
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O que vai acontecer nos próximos anos nos fará observar uma mudança radical no mercado das mídias,
porém como essa mudança está diretamente relacionada com a tecnologia da informação e suas possibilidades, sendo necessário aumentar a qualidade e
oferta de acesso, e aí sim prever que as mudanças
radicais poderão ocorrer em menos tempo. Isto pode
ocorrer somente se houver mais investimento em infraestrutura para a área de informação e, então, poderemos ver a TV do Futuro cada vez mais conectada e
os computadores cada vez televisivos, cada um com
seu espaço, pois como disse o Prof. Fernando Moura,
em sua exposição durante o Congresso, a TV não será
somente uma tela, mas um tipo de central de alta velocidade para servir toda uma residência, servindo ao
consumo audiovisual e a internet das coisas.
Voltando os olhos novamente para a Feira, foi possível perceber a presença de muitos jovens, a maioria das áreas de produção audiovisual em busca das
novidades como câmeras e suportes voltadas para
as gravações externas ou estúdios de pequeno porte
que encontraram alguns fabricantes e representantes
de grandes e pequenos players internacionais. Nesse
ponto foi possível perceber uma tendência também
observada na NAB, claro que em menor escala, de busca para as soluções voltadas às pequenas produções
com câmeras robotizadas e sistemas de switcher/gerador de caracteres e player de vídeo integrados. Uma
solução adequada para as TV’s Universitárias, igrejas,
pequenos estúdios e para a nova modalidade das Rádios TV Web, um conceito novo, ainda não definido
exatamente, mas que já tem na Jovem Pan de São
Paulo, o maior player do modelo no país. Neste caso, a
Rádio preferiu realizar grandes investimentos em estú-

46

REVISTA DA SET | Set/Out
Abril 2015
Junho
2015
2019

O 31º Congresso de Tecnologia
e Negócios de Mídia
e Entretenimento - SET EXPO
2019, teve 2.000 congressistas
que conferiram as mais
de 80 horas de palestras

dio, pessoal e tecnologia como
a criação da Panflix, na verdade
um conceito mais próximo da
TV do que da Rádio convencional e que pretende inovar no
audiovisual streaming.
O espaço SET Rádio foi um
avanço no Congresso e mereceu um espaço específico com
vários painéis, assim como a
consolidação do espaço das
Startups que deram um show
a parte com novas ideias, algumas ainda muito avançadas para nosso mercado em
transformação.
Para finalizar acho importante dizer que o SET EXPO
não é só o maior evento de engenharia de televisão da
América Latina, mas sim o grande espaço de encontro
dos profissionais e acadêmicos da área audiovisual, e
que a versão de 2019 demonstrou que está se adequando a esse novo cenário das indústrias que compõe
os sistemas de informação e comunicação e atraindo
novos grupos para as discussões setoriais, que agora
afetam mais do que nunca todo um cenário produtivo,
interligado, conectado e multifacetado, que necessita
de espaços como o SET EXPO e o Congresso para juntar grupos que cada vez mais precisam interagir para a
geração de novas formas de trabalho e colaboração em
um cenário tão disruptivo e fértil que as novas tecnologias aplicadas ao mundo audiovisual estão gerando. n
Fernando José Garcia Moreira é Doutor em Comunicação Social pela
Universidade Metodista de São
Paulo, pedagogo, publicitário, jornalista e empresário. Coordenador
e Professor do Curso de Rádio e TV
da Univap, Diretor da TV Univap,
CEO da BML (Broadcast Media Lab), Presidente da Ass.
Brasileira de Televisão Universitária - ABTU, membro
do Conselho Diretivo da Asociación de Televisiones
Educativas e Culturales Iberamericanas – ATEI, da Ass.
Brasileira de Engenharia de Televisão – SET, da Broadcast Education Association – BEA, National Association
of Television Program Executives – NATPE.
Contato: fmoreira@univap.br
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DTV PLAY/TV 2.5:

© Foto: SET

Nuances, hibridizações e
tendências do Sistema Brasileiro
de Televisão Digital – Primeira Parte

U

ma nova geração tecnológica implementada
na televisão digital brasileira terrestre, aberta
e gratuita, está chegando à casa dos telespectadores. Trata-se de uma TV híbrida, que ora
lança mão de características da transmissão terrestre,
ora da transmissão por IP (Internet Protocol). Apesar
de ganhar novos ares com o nome DTV Play, considerado um novo framework do Sistema Brasileiro de
Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T), tem como base
o middleware brasileiro Ginga. Assim, DTV Play é o
nome comercial do novo perfil de receptores Ginga,
identificado na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como Perfil D. Seu principal objetivo é
trazer maior integração entre broadcast e broadband,
integrando também dispositivos pessoais durante a
experiência do usuário. O Perfil D traz uma evolução
tanto em relação à linguagem NCL, quanto no que diz
respeito à incorporação do HTML 5.
O artigo “Transmissão híbrida na TV aberta brasileira: o DTV Play e as suas potencialidades”, publicado
na edição 181 da Revista da SET, descreveu o Perfil D
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A jornalista, professora
e cocoordenadora
do Obted analisa,
em duas partes,
o momento que
atravessa o SBTVD,
e como as emissoras
brasileiras olham
o fenômeno da TV
híbrida e o Perfil D do
middleware Ginga,
que permite maior
imersão e interação
por Deisy Fernanda Feitosa

do Ginga, que naquele momento, ele estava em fase
de definição de suas normas e de consulta pública na
ABNT. Em poucas palavras, o sistema traz uma televisão mais imersiva e interativa em relação às experiências que temos tido até hoje.
Assim como os Estados Unidos e a Europa, que desenvolveram novas versões dos seus padrões (ATSC
3.0 e DVB-T2, consecutivamente), o Fórum Brasileiro
de Televisão Digital (Fórum SBTVD) está buscando
aprimorar o padrão nacional. Nesta análise exporei as
transformações que devem ocorrer na televisão brasileira, efetivamente, a partir de 2020, e descreverei as
tendências tecnológicas para o sistema de televisão
digital brasileiro. Assim, as discussões e conhecimentos abordados neste texto contemplam temáticas em
torno do DTV Play, como propaganda direcionada, 4K,
interatividade, sistemas multimídia, áudio imersivo e
consumidor/telespectador. E, para conhecermos mais
detalhes do processo, entrevistei quatro executivos
que estão profundamente submersos nesse cenário
de amplo desenvolvimento e definições técnicas, e

© Foto: Deisy Feitosa
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Com o sistema de áudio imersivo é possível regular e dar prioridade aos sons presentes em cena como se observa
nas fotos acima

que fizeram contribuições no SET EXPO 2019: Roberto Franco, diretor de Rede e Assuntos Regulatórios e
Institucionais do SBT; Paulo Henrique Castro, diretor
de Tecnologia de Transmissão e P&D da Globo; Rafael
Diniz, colaborador do laboratório alemão de pesquisa
Fraunhofer IIS e doutorando em Informática da Universidade de Brasília (UNB); e Marina Ivanov, doutoranda
em Computação da Universidade Federal Fluminense
(UFF).
Saltos tecnológicos para o DTV Play:
uma inovação incremental ou radical?
Paulo Henrique Castro, um dos entrevistados, é diretor de Tecnologia de Transmissão e P&D da Globo.
Ele já atuou na condição de líder do Módulo Técnico
do Fórum SBTVD e já presidiu a Comissão da ABNT,
que definiu as normas do sistema brasileiro. Ou seja,
não é de hoje que o engenheiro está envolvido com a
televisão digital brasileira. Ele participou do grupo de
trabalho que fez os testes de comparação dos principais sistemas de televisão digital em 2000 e contribuiu
com os testes para a primeira transmissão em HD,
realizada na Copa do Mundo, França 1998, ao lado da
NHK (TV pública japonesa). Na Globo, lidera projetos
nas áreas de Redes do Futuro (inclui, por exemplo, TV
3.0, também chamada Next Gen TV), Pesquisa Exploratória e Prototipação (que trabalha com IA, Block Chain
e Internet das Coisas (IoT) e Computação Gráfica e Visual, que cuida Realidade Aumentada e Realidade Virtual. Tudo isso é parte de uma área da tecnologia da
Globo chamada MídiaTecLab, um laboratório, ainda em
fase de projeção, que envolve pesquisa e desenvolvimento, no qual mídia e tecnologia trabalharão, de forma integrada, a serviço do negócio e dos conteúdos.
Durante o 31º Congresso SET EXPO 2019, Castro participou do painel “TV 2.5: DTVPlay, HDR e Áudio Imersivo”. Em sua palestra fez uma viagem que chamou de
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“saltos tecnológicos”, oportunidade em que apresentou o contexto histórico relacionado aos receptores de
televisão e de telefonia móvel. No caso da televisão,
descreveu o percurso que foi feito até se chegar ao
conceito que se tem hoje de TV 2.5. Considerando
esse raciocínio, explicou que a TV 1.0 foi a primeira
geração de TV analógica em preto e branco. Com os
aprimoramentos tecnológicos posteriores, contudo,
aqueles que desejassem ter acesso a funcionalidades
que melhorassem a experiência de se ver TV, como,
por exemplo, assistir TV em cores e, depois, com som
estéreo, precisariam trocar o aparelho de TV por outro.
Tudo isso ocorria de forma retrocompatível, segundo
Castro. Quem tinha um aparelho de televisão capaz de
receber imagens apenas em preto e branco continuaria a assistir TV sem que a imagem fosse prejudicada.
Por isso, o padrão é considerado intermediário. Trazia
novas funcionalidades, mas não exigia que o equipamento antigo fosse trocado.
Com a TV Digital – considerada a TV 2.0 – foi diferente, conforme Castro: mudou-se completamente a
modulação, o uso do espectro e, com isso, o equipamento analógico deixaria de funcionar se não tivesse
a um conversor digital. Assim, fez-se um período de
“dupla iluminação”, no qual transmitiam-se as portadoras analógica e digital simultaneamente (simulcast),
à medida que as pessoas migravam para o sinal digital
com um novo aparelho de televisão ou com a ajuda
de um conversor, quando aconteceu o switch-off do
sinal analógico.
No cenário atual, foram trazidas algumas funcionalidades do que se espera ser a próxima geração de TV
(a chamada TV 3.0) para a TV 2.0. O resultado disso é
a TV 2.5, que traz uma evolução do tipo intermediária,
como explicou o executivo da Globo: “A TV 2.5 tem
mais do que a TV digital quando ela nasceu. Já começa a trazer algumas novas funcionalidades, como inte-
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Visitantes do estande do Fórum SBTVD assistiram a demonstrações interativas de propaganda direcionada, utilizando
o Perfil D do middleware Ginga

gração broadcast e broadband, experiência de áudio
imersivo, de High Dynamic Range (HDR) e, até mesmo,
uma experiência de 4K, que não necessariamente deve
ir pelo ar – mas precisa ter uma integração de maneira que o usuário não perceba a proveniência do conteúdo exibido, de forma que a experiência possa ser
contínua e agradável”.
Novidades no país
No caso do Brasil, isso tem a ver com o Perfil D do
Ginga, que, como já foi explicado, traz novas inclusões
ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital, e ganhou o
nome de DTV Play. Para isso, a norma ABNT referente à
padronização do Ginga foi atualizada, para dar suporte
às novas funcionalidades relacionadas a serviços de
tecnologia de áudio e vídeo e de propaganda direcionada. Recentemente, houve uma consulta nacional,
e a norma atualizada foi aprovada. O próximo passo
será a realização de testes dos novos padrões (modificações) dentro do middleware e a fabricação de receptores que terão incorporadas em seu hardware essas
novas funcionalidades. Tal como argumentou Castro, o
sistema, apesar de trazer significativas inovações, não
é considerado disruptivo em relação à versão anterior.
Ou seja, a inovação é incremental, e não radical. Somente a TV 3.0 traria esse rompimento total com a TV
analógica que conhecemos.
Alguns fabricantes de aparelhos de TV, que se anteciparam à norma, já lançaram alguns modelos com as
novas implementações. Então, transmissões e testes
já estão sendo realizados. É o caso das TVs da marca
TCL. Os novos modelos de equipamentos muito em
breve terão essas funcionalidades. “Quando todo o
mercado, finalmente, implementar a nova norma de interatividade do Ginga, que é o DTV Play, todas as TVs
terão essa funcionalidade”, observou. “É uma questão
que depende do plano de negócios de cada fabricante.
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Sabemos que tem fabricantes que viram nisso uma
oportunidade de ter um diferencial no produto e estão
lançando. Não é obrigatório. O que eu faço como radiodifusor? Eu disponibilizo esse conteúdo enriquecido, e quem fizer o produto vai proporcionar uma experiência enriquecida para o seu consumidor”, concluiu o
executivo da Globo.
A seguir, veja algumas das funcionalidades do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD).
Comutação 4K
Uma das funcionalidades do DTV Play é a possibilidade de comutação da recepção do sinal. Nesse caso,
o telespectador tem a possibilidade de assistir, por
exemplo, a um noticiário produzido em HD, transmitido pelo ar, e mudar, na hora em que vai começar uma
série de TV, para a camada de transporte de internet,
de modo que seja possível assistir à série em 4K, caso
o receptor de televisão tenha a tecnologia para tal. O
sistema é flexível de tal forma que quem possui uma
TV High Definition (HD) que não está conectada pode
continuar a assistir à série em HD, pelo ar.
Além disso, a tecnologia garante que a transmissão
ocorra de forma estável e explore o melhor dos dois
mundos: broadband e broadcast, como destacou Paulo Henrique Castro: “O espectador vai poder receber
o melhor que cada sistema de transmissão tiver, mas
de uma forma completamente integrada. Será uma experiência muito fluida”. Isso porque, quando se tratar
de uma experiência mais personalizada, convém que a
recepção seja feita por broadband; já quando o conteúdo atender a experiências e demandas coletivas, a
recepção por broadcast será a melhor opção. O diretor de Tecnologia e P&D explicou que quinhentas mil
pessoas assistindo a um programa de TV representam
uma audiência relativamente baixa se comparada aos
números aos quais a TV aberta terrestre está acostu-

Propaganda direcionada
O serviço de propaganda direcionada (target advertisement, em inglês) do DTV Play permite direcionar o
conteúdo de acordo com algum perfil ou característica
do receptor. E como isso acontece? O atual modelo de
transmissão da TV Digital permite a transmissão de
áudio, vídeo e dados. No carrossel, os dados são enviados de forma cíclica, para garantir que uma pessoa
que acabou de se conectar à TV receba o conteúdo, já
que nunca se sabe a hora em que o usuário vai “chavear” para determinado canal de televisão. Por isso,
a emissora precisa enviar de tempos em tempos o
conteúdo da aplicação que ela deseja oferecer. Para a
definição da propaganda direcionada, usa-se um documento NCL (Nested Context Language)1, umas das linguagens de programação do Ginga, que vai fazer essa
sincronização do conteúdo vindo por broadcast com
o conteúdo vindo por broadband. E esse documento
NCL é entregue no carrossel ciclicamente, para especificar como será feita a sincronização no momento da
exibição da propaganda direcionada.
O evento de preparação utilizado para fornecer a propaganda direcionada que entrou como parte do novo
padrão para a TV Digital foi uma proposta de pesquisadores advindos de duas universidades: a Universidade
Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF), associadas ao Módulo Técnico do Fórum Brasileiro de Televisão Digital. A funcionalidade vai
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Paulo Henrique Castro afirmou que “a propaganda
direcionada navega a favor do radiodifusor, ao trazer
novas possibilidades de se fazer negócio”

garantir que a exibição do conteúdo broadband esteja
sincronizada com o conteúdo broadcast. Marina Ivanov,
aluna do doutorado em Computação da UFF, uma das
participantes do grupo, explicou em detalhes como se
dá o processo de preparação desta transmissão: “Diferentemente do conteúdo transmitido por radiodifusão,
no qual temos um canal dedicado para o sinal da TV,
na internet, não conseguimos ter um espaço dedicado
à transmissão de conteúdos, e isso pode gerar atrasos,
congestionamentos, depende de como está a rede. Então, para garantir que o conteúdo comercial personalizado esteja disponível no momento do comercial da TV,
criamos um evento de preparação. O conteúdo vindo
pela internet é preparado com antecedência para garantir que seja exibido no momento correto, sincronizado
com o conteúdo broadcast”, ilustrou.
Ainda sobre o modus operandi da propaganda direcionada, a TV estará conectada à internet. Dessa for© Foto: Deisy Feitosa

mada a atender, quando transmite para dezenas de
milhões, e, às vezes, para centenas de milhões de pessoas. Dessa forma, uma partida de final de Copa do
Mundo, por exemplo, na qual a seleção brasileira de
futebol esteja jogando e cujo conteúdo, naturalmente,
atrai o interesse de quase a totalidade dos habitantes
do País, é melhor que seja recebida pelo ar. Caso contrário, essas pessoas teriam que lidar com o problema
de congestionamento de rede, o que não aconteceria
com a rede broadcast, que é “eficiente” e “escalável”.
Já para assistir a um conteúdo personalizado, como
uma série de TV, em que o telespectador decide o
que deseja ver, o broadband é o tipo de transmissão
indicada. “Se isso acontecer de uma forma integrada
é o melhor caminho para o consumidor, e é isso que a
gente está buscando com as adaptações que fizemos
no padrão de TV digital, ao desenvolvermos o DTV
Play, que faz uma ponte entre o broadcast e o broadband, para você poder trafegar de um lado para o
outro”, concluiu Castro.

1

“ N CL é um a l inguagem de ap l icaçã o X M L com f acil idades p ar a a
especificação de aspectos de interatividade, sincronismo espaçotemporal entre objetos de mídia, adaptabilidade, suporte a múltiplos
dispositivos e suporte à produção ao vivo de programas interativos
não-lineares”. Extraído do Site Oficial do Middleware Ginga.
Disponível em < http://www.gingancl.org.br>. Acesso em: 15 set. 2019.

Marina Ivanov (de casaco marrom) fala a pesquisadores
do LabArteMídia (CTR – ECA/USP) sobre evento
de preparação da propaganda direcionada
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ma, o receptor poderá enviar informações para a emissora, ocorrendo, assim, uma comunicação bilateral. Ou
seja, além de a emissora enviar o conteúdo, ela vai
poder acompanhar se o usuário assistiu à propaganda
enviada ou se “chaveou” para outro canal.
Conforme dito por Paulo Henrique Castro, a Globo
ainda não definiu a forma como o modelo de negócios
será explorado considerando essa funcionalidade, mas
exemplificou o que é possível fazer do ponto de vista
da tecnologia. Por meio do conhecimento obtido do
telespectador que estará logado, será possível saber,
por exemplo, o time de futebol que ele acompanha as
notícias na internet. E, por exemplo, no intervalo do
jornal, serão oferecidos a estes telespectadores produtos relacionados, como uma camisa do time favorito.
E eis o grande desafio: entender as demandas do mercado e saber qual produto oferecer de forma assertiva. “O modelo da massa a gente já está acostumado a usar, ele funciona muito bem e está desenhado.
O papel da tecnologia, nesse caso, é ficar a serviço
do negócio. O que a gente vai fazer agora é medir o
apetite do mercado e qual a demanda que existe para
esse tipo de impacto”, ponderou.
Áudio imersivo
Um dos temas de destaque do 31º Congresso do SET
EXPO 2019 foi o áudio imersivo, que promete ser, a
curto prazo, a grande tendência para a experiência de
assistir televisão no Brasil. Isso porque o áudio imersivo
é uma das inovações trazidas pelo DTV Play. O conceito
é fazer com que o som gerado pela experiência audiovisual da televisão possa vir de todos os lados, trazendo
a sensação de maior realidade, de imersão na cena.
Nesse ponto, o cientista da Computação Rafael Diniz, colaborador do laboratório alemão de pesquisa
Fraunhofer IIS, explicou detalhadamente a tecnologia.
O laboratório desenvolveu um codificador de áudio
que foi incluído no padrão brasileiro de TV Digital.
Neste momento, o laboratório tem dado suporte aos
radiodifusores brasileiros para colocar o novo codificador de áudio no ar.
Segundo Diniz, com a tecnologia desenvolvida o áudio da televisão deixa de ser apenas um fluxo intocável, por lançar mão de metadados que permitem interatividade. Além disso, a emissora de televisão poderá
definir o nível de interatividade a ser explorado pelo
telespectador. Ou seja, o sistema traz mais complexidades, mas adiciona valor, à medida que oferece liberdade/flexibilidade e uma experiência melhorada para
quem assiste e para quem produz conteúdo.
O MPEG-H, nomenclatura da última norma MPEG para
o áudio, é o codificador que suporta o áudio digital
imersivo. O padrão foi lançado em 2015, segundo Diniz, e já existem países que o utilizam regularmente
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Rafael Diniz: “Sistema de áudio imersivo adiciona valor
ao oferecer liberdade e flexibilidade”

em broadcast, como China (com o DTMB-A – padrão
também adotado por Cuba), e Coreia do Sul (que usa
o ATSC 3.0). Os Estados Unidos estão migrando para
a nova versão do ATSC 3.0, que também vai incluir o
áudio imersivo. “Toda a cadeia de produção e transmissão já tem soluções para os softwares tradicionais
de autoria de áudio, já tem plugins, suporte completo,
inclusive para a cadeia de produção SDI (Serial Digital Interface), que são interfaces de comunicação.
E muitas emissoras usam. É possível transmitir esses
metadados de interatividade em um dos canais SDI
modulado em PCM (Pulse-Code Modulation). Então,
existe solução completa”, argumentou Diniz.
O áudio 3D é o que faz com que as pessoas tenham
a sensação de fazerem parte da cena, de estarem no
ambiente narrado. Rafael Diniz explicou que, para isso,
há um mix 7.1.4, em que o valor “4” se refere às caixas
no alto que proporcionam a sensação de imersão, porque são dispostas caixas em todos os lados através de
um soundbar ou de caixas discretas.
Além do áudio imersivo, disse o cientista, o codificador que permite interatividade e personalização do
áudio imersivo. Ele exemplificou que com a tecnologia
do áudio imersivo é possível regular e dar prioridade
aos sons presentes na cena, como aumentar o volume
do narrador, abaixar o volume do som de fundo, pegar
um objeto de áudio que poderia ser um narrador ou
uma torcida em um jogo de futebol e, até, trocar de
narrador. E a emissora tem o controle desses fluxos.
“O cliente poderia mexer nesse objeto de áudio no
Azimute. Então, imagina que o objeto de áudio está
na frente, mas quer colocá-lo mais para a direita, o
usuário pode, usando o controle remoto da sua TV:
mover esse objeto para a direita e para a esquerda;
mudar a elevação desse objeto para cima ou para baixo; e mudar a distância dele, dando a impressão de se
estar mais longe ou mais perto. E a emissora é quem
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escolhe habilitar ou não essas funções para o usuário.
Essa é uma vantagem também, porque o usuário não
vai poder mexer de forma irrestrita no mix de áudio.
Quem produz o áudio define os ranges, a faixa de interatividade que ele terá. Então, a emissora vai permitir
que o usuário aumente o ganho do diálogo do comentarista, mas, ao mesmo tempo, pode configurar para
que ele não tenha a opção de deixar o comentarista
mudo”, esclareceu Diniz.
O cientista da Computação observou que, com o canal de retorno bidirecional, o radiodifusor pode, ainda, criar uma experiência de áudio personalizada para
quem está assistindo, inclusive, para pessoas que
têm que lidar com barreiras físicas. “Imagina que a
emissora sabe que tem um telespectador idoso com
problemas de audição. Nesse caso, ele não precisará
aumentar o volume do diálogo do comentarista pelo
controle remoto, mas isso será permitido via aplicação
Ginga no middleware, que vai modificar as propriedades do áudio de acordo com o usuário. A emissora
terá a informação de quem está assistindo por várias
heurísticas, há várias formas de saber, principalmente
através das TVs conectadas”, detalhou.
Para quando?
Como se percebeu, a norma do DTV Play, que é o
Perfil D do Ginga, já está publicada, no entanto, a
norma do áudio imersivo apesar de pronta, ainda não
foi publicada pela ABNT, conforme explicou Rafael Diniz. Mas tudo indica que o será até o fim deste ano.
Então, alguns novos equipamentos de televisão já têm
o hardware para decodificar, mas ainda não estão habilitados. Espera-se que, até o início de 2020, quase todos os novos receptores de TV suportem esses
codificadores. O doutorando, entretanto, lembrou que
se trata de uma evolução retrocompatível: “Quem tem
um aparelho de TV velho vai continuar ouvindo áudio
estéreo, áudio AAC (codificador)2 do MPEG 4 normal,
porque é mandatório para as emissoras manterem o
áudio AAC. A emissora, de forma voluntária, vai colocar o sinal de áudio MPEG-H em paralelo ao AAC. Já
os aparelhos de TV que suportam o codificador novo,
vão reproduzir áudio imersivo. É uma evolução que
não vai trazer prejuízo para quem tem uma TV antiga,
mas quem tiver uma TV nova vai sentir uma grande
diferença”, elucidou.
Modelo de Uso
Para Paulo Henrique Castro, o sistema de áudio imersivo acompanha as tendências que levam os dispositivos audiovisuais a ficarem cada vez mais sofisticados,
como os aparelhos de TV que ganham mais pixels,
2 Advanced Audio Coding
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mais brilho, tornam-se maiores. Para ele, o áudio tem
uma importância ímpar na geração de estímulos cerebrais e, consequentemente, no enriquecimento da experiência de se ver TV, por isso tem muito a ser explorado em suas potencialidades. “Se só assiste a uma
imagem, o espectador tem uma emoção. Se assiste a
uma imagem com áudio, a emoção é outra. A gente,
às vezes, até acha mais bonito, fica mais emocionado,
mais tocado”, completou.
Perguntado sobre como a Globo pretende trabalhar
o áudio imersivo, o engenheiro disse que ainda é um
caminho a ser descoberto, embora seja possível utilizá-lo em eventos (shows, carnaval, Rock In Rio) e em
séries premium oferecidas à assinantes do Globo Play,
plataforma de streaming da emissora. Ele ressaltou que
está chegando ao mercado o soundbar, uma solução
que não necessita de tantos fios e caixas espalhadas
pela casa, e que permite, através de técnicas de ajuste
de fase do áudio, disparar o som em diferentes pontos
do ambiente. “Dentro das funcionalidades do áudio espacial, nesse padrão, já vem uma série de ajustes que o
usuário pode fazer, uma série de interações: pode querer adicionar elementos ou retirar elementos, colocar
audiodescrição em outra posição, para não te confundir,
pode colocar o áudio no canal de trás, para que tenha uma voz atrás de você descrevendo uma ação que
acontece em sua frente. São conceitos que a tecnologia
permite. Agora como que o artístico vai explorar para
conseguir a melhor solução e como o usuário vai usar,
eu acho que é só com experimentação”, observou.
Castro analisou, ainda, que produzir conteúdo com
foco em áudio imersivo pode ser uma estratégia assertiva para impulsionar esse mercado. “À medida que se
tem conteúdo e a experiência é diferenciada, achamos
que isso vai criar um drive para que se tenha mais escala, para que esses equipamentos mais sofisticados
fiquem mais baratos, mais acessíveis, e daqui a pouco
estejam em todas as residências”, explicou. n
Continuará na próxima edição

Deisy Fernanda Feitosa, é jornalista, professora do curso de Audiovisual do Centro Universitário
Senac Santo Amaro, cocoordenadora do Observatório Brasileiro
de Televisão Digital e Convergência Tecnológica – CTR/ECA/
USP e pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação
Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades – Núcleo Diversitas (FFLCH-USP).
Contato: deisyfernanda@gmail.com
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Reportagem Especial

CALA ELF 2019:

Wi-Fi 6 integrado com
smart solutions para
fundir broadband
com wirelles no contexto
da 4ta. Revolução Industrial
Líderes da indústria debateram em Miami, Florida, na edição 2019
do CALA Executive Leadership Forum 2019 (ELF), e afirmam que com
as mudanças no consumo audiovisual e o aumento de demanda
de banda é preciso reformular modelos de negócio e investimento.
Até 2039 a indústria prevê a necessidade de um acesso de 40 Gbps
por segundo, hoje a maioria dos países da América Latina
por Fernando Moura, em Miami, Florida
não chega a 1 Gbps
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D

dos 3 dias de encontro para
trocar visões e experiências entre especialistas da
CommScope (anteriormente
ARRIS) e executivos de nível C dos
principais operadores de mídia da
América Latina, fica a sensação de
que as grandes empresas da indústria convergem para tentar entregar
aos seus clientes soluções cada vez
mais integradas e com workflows
transparentes, que permitam que,
além de infraestrutura de hardware
e soluções de software que introduzam na cadeia uma série de microserviços que considerem soluções de
“asset managents” na cadeia endto-end.
Os executivos analisaram como a
transformação tecnológica e a mudança nos hábitos de consumo afetam a maneira que as pessoas se
conectam, especialmente na América
Latina. Nesse marco, em reportagem
à Revista da SET, Trevor Smith, Vice-Presidente Global de Estratégia e
Desenvolvimento de Negócios, disse
que a empresa se encaminha para
soluções integradas. “Somos essen-

German Iaryczower, gerente de banda
larga, e Marcos Takanohashi, VP sênior
de Vendas para CALA da CommScope

cialmente uma companhia de conectividade e, por isso, acreditamos
que o futuro passa por melhorar as
soluções de conectividade com redução drástica da latência. Acreditamos
que o Docsis 4.0 possa ser uma ferramenta chave nesse processo”. De

fato, no Keynote “qual o próximo
passo com 5G e qual será a evolução
do wireless”, o executivo disse as várias dezenas de executivos da América Latina reunidos no Fórum que “o
futuro é a junção do broadband com
o wireless”.

Equipe da CommScope apresentou
as principais tendências tecnológicas
para América Latina desde o ponto
do vista da empresa
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Morgan Kurk, CTO da CommScope,
disse que a chegada das tecnologias
sem fios com maior largura de banda é
agnóstica por isso “devemos adaptarmos
e ser flexíveis para nos próximos dez anos
sermos práticos e efetivos para instalar
na região as principais tecnologias”

dos para que o operador possa melhorar o serviço”.
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se ofereçam serviços de triple play
com e-services que tenham incluído
Data Driven (ML/AI – Machine Learning/Inteligência Artificial) para gerar
não só experiência, mas também da-

© Foto: Divulgação

Isso porque, segundo afirmou Charles Cheevers, CTO da CommScope,
“o novo conceito de Home Network
(rede residencial) trabalha com a convergência de cinco grandes áreas do
ecossistema para transformar as caixas em Smart Media Solutions onde
se privilegie os pequenos processadores (Edge Computer) com serviços de broadband”. Assim, as novas
soluções que estarão no mercado
em 2020 comportam set-top-boxes
(STBs) tri-banda (2+5+6 GHz) que
ocupam smart solutions que utilizam
telas como interfaces de seis (6) diferentes devices integrados: SBT 4K+
IoT Hub + Soundbar + Telefone/VC +
Controle remoto, e trabalham com
Inteligência Artificial (IA) para fornecer Data Driven aos operadores, um
ponto pouco explorado ainda pela
indústria.
Ante a pergunta da reportagem da
Revista da SET se essas caixas já
suportam soluções para 8K e, com
elas, os soundbars para 22.2 canais
de áudio, Cheevers disse que ainda não, mas é questão de tempo.
“O que nós pretendemos é oferecer
uma experiência cada vez mais ágil e
interativa para o cliente final, na qual

Novos olhares
Do encontro, percebe-se que aparecem Novas estratégias de players,
programadores e empresas de telecomunicações para enfrentar a 4ta. Revolução Industrial. Em entrevista à
reportagem da Revista da SET, German Laryczower, gerente de banda
larga da Commscope disse que os
clientes finais são cada vez mais importantes na cadeia de distribuição
de áudio e vídeo.
O executivo afirmou que a área
de Customer Premises Equipment
(CPE) é fundamental para a multinacional, já que hoje é preciso

Para Luciano Ramos, SVP de desenvolvimento de redes e planejamento da Rogers,
o futuro passa por serviços diferenciados e complementares que contemplem
diferentes públicos e necessidades e com eles, diferentes precificações

© Foto: Fernando Moura
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Guillermo Paez, diretor de Plataformas de Entrega de Conteúdo de Telecom
Argentina, que administra a plataforma de streaming Flow, disse à reportagem
que o futuro passa por uma experiência compartilhada onde o centro das atenções
seja o cliente e as suas necessidades

entender o consumidor, e quais
as suas premissas na hora de escolher um serviço de banda larga.
O cliente quer ter um “serviço igual
em toda a casa, ou seja, se contrata 100 megas, quer tê-los em todos
os cômodos. A segurança da rede é
cada vez mais importante, e a visibilidade da rede, que pode ser, por
exemplo, acompanhada por meio de
uma aplicação (App)” para, desta forma, controlar o fluxo e saber onde a
percas de sinal.
Iaryczower disse que até há alguns
anos os players, tanto os desenvolvedores de tecnologia como os
distribuidores de sinais se preocupavam com a chegada do sinal até
a porta de casa, hoje com a “evolução do cliente”, é necessário pensar
em soluções e estratégias que sejam
desenvolvidas “dentro da casa dos
usuários para que estes possam ter
uma experiência satisfatória”.
O VP sênior de Vendas para CALA
de CommScope, Marcos Takanohashi,
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disse que “a indústria está mudando
muito rápido porque a tecnologia
avança e avança, por isso necessitamos pensar em uma mudança na
estratégia para o futuro”, já que para
o executivo a “convergência vai mais
além da forma como se recebem os
sinais, mas sim como trabalham em
comum”. Ele disse que já não importa se o sinal chega por fibra ou rede
sem fio, o que importa é como esse
sinal converge com o usuário para
que e ele tenha uma experiência satisfatória.
Assim, parece ser uma tendência
pensar que é preciso uma redefinição das empresas (players) e de
como as companhias de telecomunicações pensam o futuro, “Os intercâmbios entre as indústrias são
fundamentais para trocarmos elementos”, já que, disse o executivo,
o futuro passa por tecnologias que
sejam desenvolvidas junto com os
players para, dessa forma, chegar
aos usuários.

De fato, Morgan Kurk, CTO da
CommScope, disse no seu Keynote
que vivemos em um momento de crise da indústria de telecomunicações
na América Latina e é fundamental
ouvir os players para entender as
suas necessidades. Mas a crise não é
regional, é mundial, já que estamos
atravessando a 4ta. Revolução Industrial, uma revolução convergente, e
com isso, há “uma mudança estrutural” não só da tecnologia, mas
sim de todas as formas de relação
e produção. “A chegada do IoT e das
redes sociais mudou toda a forma
de relacionamento” e “interação das
pessoas e a indústria”.
Nesse sentido, Luciano Ramos, SVP
de desenvolvimento de redes e planejamento da Rogers, maior distribuidor canadense de telecomunicações afirmou que nos novos tempos,
os serviços de TV paga e internet
precisam ter ofertas diferenciadas.
Por exemplo, na empresa que lidera,
os serviços são fatiados em três (3)
produtos com nomes e empresas diferentes, dessa forma “temos o produto de entrada que é pre-pago, e os
outros dois para públicos com pretensões e necessidades diferentes.
Hoje não é possível oferecer o mesmo serviço para pessoas de 50 anos
que para os millennials, os primeiros
querem qualidade e organização com
um call center que os atenda. Os segundo querem serviços que sejam
baratos, virtuais e transparentes”.
Pela sua parte, e no contexto das
mudanças de hábitos, Kenneth Florenz, diretor de ICT da Altice, empresa norte-americana, afirmou que
“em media, nos Estados Unidos, as
pessoas fazem 26 mil click nos seus
smartphones por dia”. Desses, entre
os mais jovens, “quatro (4) mil são
para ver se há sinal Wi-Fi, e que qualidade oferece”, e assim, utilizá-la.
O que segundo ele, muda a forma
não só de relacionar-se, mas também
de comprar, vender e trabalhar. n
A Revista da SET, foi o único meio
de comunicação impresso do Brasil
a cobrir o evento da CommScope.

Especial SET EXPO 2016| REVISTA DA SET 63

SET Sul -2016
SMPTE
TECHNICAL PAPER

Este é um daqueles artigos que eu gosto, pois fornecem dados práticos e confiáveis para a implementação
de projetos de streaming que desejem utilizar-se dos benefícios do HDR. Ainda mais que essa é apenas a
I parte do artigo, que continuará no próximo número, então isso quer dizer que muitas mais coisas estão por
serem desvendadas, como por exemplo: Hoje, nós temos duas maneiras diferentes de mapear valores de luz
para código HDR: PQ (quantizador perceptivo) e HLG (hybrid-log gamma). Embora tenhamos a opção de representar a cor e luminância como Y′CB CR , para o fluxo de datarate do streaming precisamos fazer a correta
escolha quais níveis de compressão e resoluções de codificação usar pois, ainda, não temos um entendimento
completo de como a resolução e compressão podem interagir para alterar os destaques e sombras escuras
que tornam o HDR tão visualmente potente.
Estes e outros mistérios o aguardam no paper a seguir, boa leitura e claro nos vemos no próximo número.
por Tom Jones Moreira

Choosing Encoding Parameters
for High-Dynamic Range Streaming
by Sean T. McCarthy

Abstract
This paper provides data and analysis on the impact
of various high-dynamic range (HDR) encoding options
on video quality and bitrate. Specifically, this paper
examines permutations of perceptual quantizer (PQ),
hybrid-log gamma (HLG), Y′CBCR, ICTCP, encoded
resolution, and bitrate using the open-source encoder
×265. Video distortion for each permutation is measured
using publicly available nonproprietary objective video
quality metrics. Today, we have two different ways
of mapping light to HDR code values: PQ and HLG.
We also have the option of representing color and
luminance as either Y′CBCR or the newer alternative
ICTCP. For HDR adaptive bitrate streaming, we need
to choose which compression levels and encoding
resolutions to use when we create adaptation sets;
but we do not yet have a complete understanding
of how resolution and compression could interact to
alter the highlights and deep darks that make HDR
so visually potent. When viewed altogether, the many
permutations of HDR encoding can make designing an
HDR streaming service complicated and uncertain. This
paper provides practical data and analysis that can be
used to make designing HDR streaming services easier
and more predictable.

Keywords
High-dynamic range (HDR), high-efficiency video coding
(HEVC), ICTCP, PQ. HLG, streaming, video quality,
×265, Y′CBCR
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Introduction

H

igh-dynamic range1 (HDR) is emerging as a very
powerful communication and storytelling tool
for cinema and television. HDR’s newness also
means that we do not yet have consensus on how best
to prepare and distribute HDR content to consumers.
In the past few years, several research and standardsdevelopment projects have sought to provide information
about the compression efficiency and video quality
that can be achieved with HDR content.2–9 Some of
these studies have also investigated what options
there might be to improve HDR encoding. These earlier
studies indicate that HDR encoded with the latest video
compression standard, high-efficiency video coding10
(HEVC), can produce good quality at bitrates typical of
commercial services.
What is still missing, however, is a complete set of
practical knowledge required to know which parameters
should be tuned, and to which values, when using
commercial-quality encoders. This is particularly
important — and somewhat confusing — given the
ratification in international standards of multiple new
ways of representing and packaging HDR video signals.
In this paper, I strive to provide some of that practical
knowledge. I use publicly available HDR content and
transcode it into four industry-standard HDR formats:
Y′CBCR PQ; Y′CBCR HLG; ICTCP PQ; and ICTCP HLG. (Each
of these formats is described below.) I compressed
each format variation at several quality levels using
the open-source HEVC encoder, ×265. I identified the
root cause of the differences in bitrate between format
variations through controlled experiments that isolated
the contributions of luma and chroma to overall bitrate.
I then compensated for these differences by adjusting

×265 encoding parameters. The result is that ×265
with the tuned parameters compresses the HDR format
variations so that each variant has similar total bitrate. I
then compared the compressed HDR variants using the
public-domain HDR-sensitive objective video-distortion
metrics. Finally, I examined the compression performance
for reduced-resolution versions of the HDR variants that
might be used in adaptive streaming.
The hope is that the data and analysis presented in
this paper will provide clear practical information on
which HEVC encoding parameters should be adjusted
— and by how much — so that Y′CBCR PQ, Y′CBCR
HLG, ICTCP PQ, and ICTCP HLG are each compressed
equitably. It is also hoped that this paper provides a
clear picture of why the adjustments are needed so that
future compression technology advances can take these
factors into account. Finally, the methodology presented
in this paper provides an equitable means for comparing
the relative compression efficiency of each to the HDR
format variations when used in HDR streaming.

HDR Formats
Before the emergence of HDR, high-definition (HD)
digital video was coded in a format denoted Y′CBCR,
which is specified by International Telecommunication
Union - Radiocommunication (ITU-R) Recommendation
BT.709.11 Y′CBCR contains luminance information (luma,
Y′) and color-difference information (chroma, CB and
CR). The digital code values in Y′CBCR are related in a
non-linear manner to the light captured by a camera.
The non-linear mapping between light and digital code
values is called a transfer function.
HDR digital code values and formats are specified by a
newer international standard, ITU-R BT.2100.1 This HDR
standard specifies two options for nonlinear mapping
between light and digital code values, and two options
for formatting luminance and color-difference
information. Either of the two transfer functions
can be used with either of the formats, thus
giving four allowed permutations.
The new transfer functions are hybrid-log
gamma1 (HLG) and perceptual quantizer1 (PQ).
The HLG transfer function is an evolved version
of the transfer function specified for non-HDR
HD (BT.709). It relates camera light to digital
code values. HLG is thus a scene-referred
function and represents relative light rather
than physical luminance. PQ is completely a
new way of mapping light to digital code values.
PQ is designed with the concept of perceptual
uniformity. PQ is designed with the intention
that any pair of consecutive digital code values
should produce light at the display that would be judged
by a viewer to have a constant perceptual difference.
PQ relates digital code values to absolute luminance

(measured in cd/m2) at the display and is thus a displayreferred function.
Of the two HDR luma-chroma formats specified by BT.2100,
one is the familiar Y′CBCR. The other is ICTCP,12,13 in which
I is homologous to Y′ and CT and CP are homologous
to CB & CR. ICTCP was designed to meet two objectives: 1)
to be a drop-in equivalent for Y′CBCR and 2) minimize the
amount of achromatic luminance information carried by
the chroma channels. In Y′CBCR, the chroma components
are not truly pure color-difference signals. Rather,
they can affect perceived brightness. ICTCP minimizes
crosstalk between luma and chroma components by
leveraging models of light and dark adaptation of cone
photoreceptors in the retina and of opponency between
the different wavelength-tuned cone signals.

Methodology
Test Sequences and Preparation
The five test sequences used in this study are shown
in Figure 1. These sequences were created by the
“HdMHDR-2014 Project”14 to provide professional quality
cinematic wide gamut HDR video for the evaluation
of tone mapping operators and HDR displays. Four of
the sequences are HDR wide-color gamut (WCG) color
graded for ITU-R BT.202015 primaries and 0.005–4000 cd/
m2 luminance using PQ transfer characteristics. The fifth
test sequence is a standard dynamic range (SDR) ITU-R
BT.709 version of ShowGirl2. All clips are 1920 × 1080
progressive. All are 25 frames/s, except Fireplace which
is 24 frames/s. The HDR test sequences are available as
a sequence of R′G′B′ 16-bit uncompressed tif files. The
SDR test sequence is available as a planar 4:2:0 10-bit
Y′CBCR file. A detailed description of the HDR test content
is provided by J. Froehlich et al.16
For each HDR test sequence, I created four HDR format
variations: Y′CBCR PQ, Y′CBCR HLG, ICTCP PQ, and

Figure 1. Test sequences used in this study: (a) BeerFest;
(b) Carousel; (c) Fireplace; and (d) ShowGirl2 (HDR and SDR
versions).
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Figure 2. Flow diagram for transcoding test sequences between HDR formats, encoding with ×265, and reconstruction
of compressed video to measure distortion.

ICTCP HLG using the mathematical steps indicated in
Figure 2 (see also Refs. 1 and 17). Each HDR format
variant was 10-bit 4:2:0. For some experiments, I also
create achromatic (grayscale) versions of each HDR
format variant by setting the chroma information to
neutral. For the adaptive streaming experiments, I also
created resized 1280 × 720 and 960 × 540 versions of
each HDR format variant.
The command line mode of ×26518 was used to compress
the first 10 sec of each full-size and resized HDR format
variant into 10-bit HEVC Main 10 profile bitstreams. The
constant rate factor (crf) rate control mode of ×265
was used to create HEVC bitstreams having different
bitrates and video quality. The crf mode of ×265 is the
content-adaptive “constant quality” mode that varies
bit allocation and quantization parameter (QP) with
the aim of maintaining constant video quality over time
and between test sequences. Five crf parameter values
were used: 24, 27, 30, 33, and 36. Lesser values of the
crf parameter correspond to better video quality and
correspondingly greater bitrate. In some experiments, the
chroma QP offset parameter values were also adjusted
independently. The chroma QP offsets change the
precision with which chroma data is quantized relative to
luma data. Positive values assigned to chroma QP offset
result in coarser chroma quantization and consequently
less contribution of chroma to total bitrate. Negative
values have the opposite effect. Chroma QP offsets
can be set independently for CB (or CT) and CR (or CP).
A complete description of ×265 command line options
is available at the ×265 documentation website.19
[Note: At the time this research was originally presented,
×265 had an HDR optimization parameter (hdr-opt) tagged
as an experimental-only feature and was thus not used.
The experimental-only tag has since been removed.]
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Each HEVC bitstream was decoded to the corresponding
HDR format variant, from which 1920 × 1080 R′G′B′
data were reconstructed. The reconstructed R′G′B′ data
were compared to the original R′G′B′ data to measure
distortion introduced by HDR format conversion, resizing,
and HEVC compression.
All rescaling and data analysis were performed in
MATLAB.20

Objective Video Quality Metrics
For this study, two objective video quality metrics
based on peak-signal-to-noise ration (PSNR) were used:
t-PSNR (transform-value PSNR) and PSNR-DE2000.
The first, t-PSNR, is the PSNR value calculated from a
nonlinear transform of the International Commission on
Illumination (CIE) XYZ21 tristimulus values rather than
directly from luma and/or chroma data.22,23
Both t-PSNR and PSNR-DE2000 were specified by and
used in evaluating responses to the Moving Pictures
Expert Group “call for evidence for HDR and WCG video
coding.”24 Nonetheless, it is appropriate to note that
development and validation of objective video quality
metrics for HDR is still a work-in-progress.25,26 Thus,
t-PSNR and PSNR-DE2000 should be considered metrics
of distortion of the HDR video signal rather than as
direct measures of HDR video quality, albeit with the
understanding that greater distortion of the HDR video
signal is likely to correspond to worse video quality.

Results
HEVC and Luma
Bitrates averaged across all test sequences for each HDR
format variant are plotted against the value of the ×265
crf parameter in Figure 3. Figure 3(a) shows bitrates for

Figure 3. Average bitrates for all test sequences for several values of the ×265 coding parameter, crf. (a) Bitrates for a full-color test
sequence are plotted. (b) Bitrates for achromatic versions of the test sequences are plotted.

the full-color versions and Figure 3(b) shows bitrates for
the achromatic (grayscale) versions. There are significant
differences in bitrate between the full-color versions, but
almost no differences for the achromatic versions. This
means that the main difference between the HDR format
variants is a result of the chroma signals. The luma signal
of each HDR variant is equivalent in terms of bitrate for
×265 “constant quality” crf encoding.
Chroma encoding is examined in more detail below,
but first it is useful to examine luma encoding in more
detail. Average bitrates for the SDR and HDR format
variants for the ShowGirl2 test sequences are plotted in
Figure 4. The SDR bitrate is significantly different from the
HDR bitrates, which are all approximately equal except at
the lowest crf value (highest quality).
To understand why ×265 allocates more bits to the
SDR version than to the HDR versions, I examined

Figure 4. Average bitrates for achromatic versions of the
SDR and HDR versions of the test sequence, ShowGirl2,
for several values of the ×265 coding parameter, crf.

Figure 5.
The relationship
between SDR
(BT.709) and
PQ (a) and HLG
(b) digital code
values for luma
(Y′ and I).
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Figure 6. The difference between SDR and HDR bitrates is a consequence of the relative range of luma digital code values.

the relationship between the SDR and HDR luma code
values. The average correspondences between SDR
luma code values and HDR luma code values are plotted
in Figure 5(a) and (b) for PQ and HLG, respectively. The
average HDR code value for each SDR code value was
calculated by finding all pixel locations in the SDR frame
that had a specific SDR code value, and then averaging
the HDR luma code values at the corresponding pixel
locations for each HDR format variant.
The dashed diagonal line has a slope of 1 to illustrate
the full range of the SDR luma code values. The HDR
luma values are greater than the corresponding SDR
luma code values at the low end of the range, and less
than the SDR code values for most of the range for
larger SDR code values. The equations in each panel
describe the linear regression line fitted to the HDR
luma code values.
Note that the average HDR luma code values do not
depend on the choice of Y′CBCR or ICTCP for either PQ
or HLG. In all cases, the range of average HDR luma
code values is smaller than the range of SDR code
values, as indicated by the arrows and the slope of the
linear regression lines being less than 1.
I tested to see if the difference in the range of luma
code values between SDR and HDR was the reason
that ×265 allocated a greater bitrate to SDR than HDR.
I did so by creating a version of the SDR test sequence
having an artificially lower contrast: I created a new
SDR luma sequence (for experimentation only) using the
equation shown in Figure 6(b), which is essentially the
linear regression equation shown in Figure 5(a).
The average bitrates for the unmodified SDR and
HDR format variants for the ShowGirl2 test sequence
are plotted in Figure 6(a). Bitrates for the range-scaled
experimental SDR version and HDR format variants are
plotted in Figure 6(b). The bitrates for the rangescaled
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SDR version are the same as those for the HDR variants.
This confirms that ×265 allocates a greater bitrate to
SDR compared to HDR because the range of HDR luma
code values tends to be smaller than the range of SDR
code values.
To create equivalence between SDR and HDR
compression using ×265, the value of the crf parameter
for HDR should be set to a value of 2 less than that
which would be used for SDR. Doing so, effectively shifts
the crf-bitrate curve for HDR to the right [see Fig. 6(a)]
to match the SDR curve. Decreasing the crf value for
HDR increases the precision with which ×265 quantizes
the HDR luma signal, thus compensating for it having
smaller range than that of the SDR content.
Continuará na próxima edição.
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