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e informações sobre as principais tendências e perspectivas do broadcast em âmbito 
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Realização

Confesso que perdi a conta das NABs que 
visitei e também que, ao longo de mais de 
três décadas, várias delas passaram quase 

em branco, sem deixar qualquer marca relevan-
te. Já a NABShow 2017 apresentou uma guinada 
impactante — a rediscussão do broadcast como 
âncora, num mundo de mídias fragmentadas.  
Só que, agora, trata-se de um broadcast a ser 
totalmente reinventado como negócio, lançando 
mão de tecnologias que, além de trazer avanços 
na qualidade de áudio e vídeo, também prome-
tem permitir às emissoras e aos telespectadores 
transitar entre conteúdos ao vivo e o mundo da 
internet, por exemplo, com a inserção de comer-
ciais customizados. Possibilidades tanto nas te-
lonas dos televisores como nas telinhas dos dis-
positivos móveis pessoais. Claro, só o tempo dirá 
se os visionários que venham a desbravar esses 
novos horizontes serão bem sucedidos. 
Impressionante também foi ver como todos os 
players, desde os produtores de conteúdo até os 
fabricantes de eletrônica de consumo, concordam 
que o conteúdo precisa fluir, que é necessária a 
interoperabilidade em diferentes mídias e apare-
lhos de consumo, e por isso, trabalham juntos 

nesse sentido. Sempre em IP, a Society of Motion 
Picture and Television Engineers (SMPTE) capita-
neando padrões que permitam total interoperabi-
lidade, seja para trabalhar na terra ou na nuvem. 
UHDTV consagrou-se como o termo genérico uti-
lizado para os inexoráveis avanços em qualidade 
de áudio e vídeo, e os estudos se concentram em 
ordenar o oferecimento das diversas tecnologias, 
tais como Dolby Atmos, HDR, HFR, WCG, 4K, 8k. 
Nesta edição da Revista da SET, apresentamos as 
novidades e os destaques desta “marcante” NAB. 
O nosso diretor editorial Raimundo Lima, na a co-
luna “O olhar dos especialistas”, conta as suas im-
pressões de Las Vegas, assim como José Antônio 
Garcia e Raphael Barbieri, que detalham a transi-
ção nos estúdios do SDI para o IP e indicam que 
essa tendência ganha força. Apresentamos, ainda, 
a primeira parte da cobertura especial que a equi-
pe de jornalistas da Revista da SET realizou no  
Las Vegas Convention Center e resumimos o que 
de melhor se discutiu no SET e TRINTA.

Boa leitura!

Liliana Nakonechnyj
Presidente da SET

C
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SET propõe criação do fórum UHDTV Brasil

E
stamos, no momento, finali-
zando o switch over para a TV 
Digital no Brasil, mas não quer 
dizer que vamos parar por aí, 

o mundo continua girando,” pontuou 
a presidente da SET, Liliana Nakone-
chnyj. Na sequência, questionou: 
“como é que a SET, que tanto con-
tribuiu para essa primeira geração 
da TV digital, pode ajudar na con-
tinuidade dos avanços do setor te-
levisivo, através de todas as mídias 
disponíveis em nosso país?”.
Liliana apresentou dados mun-

diais, incluindo estimativas, para o 
ano de 2020, quando 450 milhões 
de lares estarão com UHDTV e have-
rá tráfego de 23 milhões de teraby-
tes de vídeo – através de dispositi-
vos móveis – por mês. “A discussão 
não é só sobre o aumento na re-
solução espacial do vídeo, ou seja, 
sobre 4K e 8K, mas também sobre 

os demais avanços de vídeo e áu-
dio que enriquecem a experiência 
de ver televisão: como na resolução 

temporal, na faixa dinâmica de ví-
deo, na profundidade de cor e no 
áudio imersivo. São tecnologias em 

A reunião foi em São Paulo. Estiveram presentes entidades e associações 
como o Fórum SBTVD, a ABERT, a ABRATEL, a ABTA, a BRAVI e a ELETROS 
para discutir a proposta de criação do fórum UHDTV Brasil

“

Presidente da SET, Liliana Nakonechnyj e Superintendente Olímpio Franco

por Tainara Rebelo



ARRI Brasil
Av. Ibirapuera, 2907 - Cj. 421 – Moema
São Paulo – SP
Tel. (11) 5041-9450
arribrasil@arri.com 
 www.arri.com.br
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desenvolvimento, que começam a 
ser implantadas em outras partes 
do mundo. E no Brasil, o que gente 
vai fazer para se preparar?”, ques-
tionou.
A proposta da SET é criar um grupo 

de trabalho conjunto com entidades 
representativas das várias partes da 
cadeia do audiovisual digital – da 
produção ao consumo. Como ben-
chmarks, foram apresentados dois 
fóruns correlatos, o NexTV Forum, no 

Japão, e o Fórum Ultra HDTV, nos Es-
tados Unidos de América.
“Nossa ideia é criar um grande 

grupo de trabalho para estudar, de 
forma colaborativa, os avanços tec-
nológicos e como trazê-los ao Brasil, 
“explicou Liliana.

O fórum UHDTV – próximos passos
A proposta é que cada entidade in-

dique dois representantes, que tra-
balharão na estruturação e normas 

básicas de funcionamento do grupo, 
que será formado por produtoras, 
emissoras de TV, operadoras de te-
lecomunicações, incluindo as de TV 
paga, indústrias de consumo e pro-
fissional, “e precisará da participação 
ativa de universidades e centros de 
P&D”, acrescentou a presidente da 
SET.
Já está também decidido que um 

primeiro workshop UHDTV ocorrerá 
durante o SET EXPO 2017. n

SET recebe carta de agradecimento 
à contribuição no switch-off SP

A
SET, em nome da presi-
dente Liliana Nekonechnyj, 
recebeu as felicitações do 
presente do SBT, Roberto 

Franco, pelo papel que desempe-
nhou no desligamento do sinal 
analógico em São Paulo e região, 
concretizado em 29 de março des-
te ano.
Há 11 anos, a SET liderou as dis-

cussões para a adoção do padrão 
SBTVD, de origem japonesa, no 
Brasil. O modelo entrou em discus-
são e estudo para chegar à melhor 
tecnologia para transmissão, e es-
tará em todos os televisores dos 

lares brasileiros até o ano de 2023.
Roberto Franco afirmou na carta 

que Fórum SBTVD (Sistema Brasi-
leira de TV Digital Terrestre) que 
participou “em conjunto com a 
Abert e a SET, deste extraordiná-
rio trabalho a partir da definição 
do padrão pelo Governo Brasileiro, 
que hoje serve de modelo para os 
demais países de América latina, e 
ao longo destes mais de 10 anos 
de implantação (...) Dava-se ali o 
início da concretização de um so-
nho, um projeto este que começou 
com alguns poucos profissionais 
de engenharia das emissoras e 

que ganhou os lares do Brasil in-
teiro (...) Este sucesso não seria 
atingido sem o incansável com-
promisso conjunto de centenas de 
profissionais da radiodifusão e do 
setor coordenados por estas três 
entidades”.
Franco finaliza a carta afirmando 

que “se há 67 anos a televisão é o 
principal meio de comunicação do 
brasileiro, não há dúvidas que o 
suporte para isso foi concretizado 
na primazia do excelente trabalho 
realizado, que se perpétua ao lon-
go do tempo, adaptando-se à toda 
e qualquer inovação”. n
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Participantes da Reunião 
de Criação do Fórum 
UHDTV
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NAB 2017 lança novo 
conceito na indústria

por Fernando Moura, Francisco Machado Filho, Paulo Galante e Tainara Rebelo, em Las Vegas

O M.E.T. Effect mostrou  que a convergência chegou e se instalou 
com workflows 4K e 8K, soluções  IP, virtualização e distribuição 
de conteúdos. A seguir, a primeira parte da cobertura especial 
da Revista da SET em Las Vegas
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O
mercado audiovisual se en-
caminha para a convergên-
cia entre o Broadcast e o 
Broadband em um caminho 

que os principais players do mer-
cado consideram inevitável. Como 
disse Henry Jenkins, em seu livro 
“Cultura da Convergência” esta “é 
mais do que apenas uma mudança 
tecnológica. A convergência altera a 
relação entre tecnologias existentes, 
indústrias, mercados, gêneros e pú-
blicos. A convergência altera a lógica 
pela qual a indústria midiática opera 
e pela qual os consumidores pro-
cessam a notícia e o entretenimento 
(...). A convergência refere-se a um 
processo, não a um ponto final”.
A NAB 2017 mostrou isso, uma con-

vergência cada vez mais clara onde 
a luta pela qualidade cada vez esta 
mais acirrada com workflows com-

pletos em 4K, e cada vez mais equi-
pamentos em 8K, mas também com 
o IP, a virtualização e distribuição de 
conteúdos direcionados a sistemas 

integrados e compartilhados. A maior 
parte deles já não como uma tendên-
cia, mas sim como um caminho a ser 
trilhado.

NAB 2017

MET E�ect, o slogan 
da edição 2017, deixou claro 
o novo conceito da NAB 
baseado na convergência

Uma das principais características 
da NAB 2017 foi a imersão 
de conteúdos. No estande da Intel �la 
nos 4 dias de exposição para ver e ouvir conteúdos VR 
360, com a imersão como principal destaque
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Assim, acreditamos que a con-
vergência de mídias é mais do que 
apenas uma mudança tecnológica, 
ela é um caminho que o consumidor 
de conteúdos está provocando na 
indústria audiovisual, e a NAB está 
percebendo isso.  Antes, os broad-
casters ditavam o que se consumia e 
em que tecnologia, a tecnologia era 
1 para milhões – o principio básico 
do broadcast norte-americano – hoje 
é “N para N”, isto é, deixou de ser 
unidirecional. É bi/tri/quatri direcio-
nal, funciona desde ‘quase’  todos os 
pontos. O conteúdo continua sendo 
o “Rei”, mas ele chega desde dife-
rentes Ns, ou seja, diferentes produ-
tores/consumidores de conteúdos.
A NAB continua sendo o principal 

ponto de encontro tecnológico para 
os broadcasters brasileiros. Em 2017, 
a delegação do país voltou a ser a 
segunda maior do evento, ultrapas-
sando até mesmo a China, historica-
mente uma das mais populosas em 
eventos de tecnologia pelo mundo”, 
afirmou o vice-presidente executivo 
de Convenções e Operações Comer-
ciais da NAB, Chris Brown, à reporta-
gem da Revista da SET em Las Vegas 
(mais informações em entrevista ex-
clusiva).

A exposição apresentou 1.806 
empresas que se distribuíram nos 
1.091.792 metros quadrados de ex-
posição nos quatro pavilhões do Las 
Vegas Convention Center, um dos 
maiores centros deste tipo do mun-
do. “Mais uma vez, a NAB foi o princi-
pal destino para criadores de conteú- 
do, produtores e distribuidores que 
procuram saber o caminho da evolu-
ção da mídia da mídia, do entreteni-
mento e da tecnologia. Agradecemos 
aos nossos expositores, parceiros de 
programas, palestrantes e participan-
tes por seu apoio ao fazer da NAB o 
evento ao qual todos os integrantes 
da indústria devem assistir”,  disse 
o VP Executivo de Comunicações da 
NAB Dennis Wharton.
Nesta edição, foram 103.443 visi-

tantes, quase mil a mais do que na 
edição 2016 que contou com 102.513. 
O espaço de exposição também au-
mentou, mostra de que as baixas 
dos primeiros anos da segunda dé-

cada do século XXI ficaram para trás.
Em 2017, está claro que muita coisa 

se modificou na indústria audiovisu-
al nos últimos dez anos. Passamos 
rapidamente do HD para o 3D; do 
4K já se trabalha na transição para 
o 8K; mas a transformação que pa-
rece ser a mais importante é a mu-
dança para as soluções IP virtuais, 
com players cada vez mais globais e 
que já não desenvolvem apenas har-
dware ou software, mas sim soluções 
integradas que de alguma forma fun-
cionem como soluções Turn-key. Um 
exemplo disso foram as coletivas de 
imprensa da Panasonic e da Sony, 
além da SAM e de outras empresas, 
todas focadas em soluções integra-
das. A Panasonic, pela primeira vez, 
assumindo-se como uma empresa 
de entretenimento e mídia agora de-
nominada: PMEC (Panasonic Media 
Entertainment Company) e a Sony 
anunciando a compra da Crispy in-
troduzindo-se ainda mais no merca-
do do MAM e Delivery de conteúdos 
audiovisuais, a Ericsson falando de 
soluções virtualizadas entre outras 
empresas da indústria, a Vizrt indo 
para o mercado do jornalismo por 
streaming e a SAM desenvolvendo 
um workflow completo em IP/4K. n

“Prontos ou não, já estamos
vivendo numa cultura

da convergência” 

Uma das principais características 
da NAB 2017 foi a imersão 
de conteúdos. No estande da Intel �la 
nos 4 dias de exposição para ver e ouvir conteúdos VR 
360, com a imersão como principal destaque

NABShow 2017 em números 
Empresas participantes: 1.806
Exposição: 1.091.792 m²
Visitantes: 103.443
Visitantes internacionais: 26.714
Países representados: 161
jornalistas: 1.518
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Riedel celebrou os seus primeiros trinta anos 
de vida na NAB 2017. A coletiva de imprensa da 
companhia introduziu os lançamentos da marca 

e mostrou uma empresa jovem e divertida. Na foto, os 
executivos exibem a nova solução de intercomunica-
ção e distribuição da empresa, o Bolero.
O Bolero é uma solução de intercomunicação sem 

fio que pode ser integrada a diversas capacidades de 
roaming e tem como principal objetivo ser versátil, 

modular e preparado para os novos 
tempos, explicou Fabiano Botoni, 
diretor de vendas internacionais 
de Riedel para a América do Sul.
Este dispositivo tem como prin-

cipal característica a mobilidade 
já que trabalha como um sistema 

de intercomunicação sem fio, com 
o DECT na faixa de frequência de 
1,9GHz que está integrado ao Artist, 
matriz digital de intercomunicação da 
Riedel. 
O Bolero trabalha com a tecnologia 

ADR (Advanced DECT Receiver) exclu-
siva da multinacional alemã, uma tec-

nologia de receptores projetada especificamente para 
reduzir a sensibilidade a reflexões de RF de trajeto 
múltiplo.
Botoni disse que o Bolero pode ser utilizado como bel-
tpack sem fio — Bluetooth 4.1, como teclado sem fio 
e como  rádio walkie-talkie, tudo de forma descentrali-
zada graças à utilização de antenas que se conectam a 
diversos switches AES67 — o sistema possui o padrão 
de rede AES67 IP — e porque o Artist já esta equipado 
com placas AES67 que permitem realizar uma inter-
comunicação totalmente integrada e com roaming. n
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asaharu Nakayama, presidente da Panasonic 
Media Entertainment Company, afirmou em 
coletiva de imprensa que a empresa unificou 

nos últimos tempos sua estratégia nos diferentes se-
tores da companhia e trabalha na ideia de oferecer 
produtos e soluções integradas. 
Entre as novidades para a edição 2017 da NABShow 

destaque para câmera PTZ AW-HR140, com um sensor 
1/2.86 full HD 3MOS, e  zoom 20x com formatos de 

output  que vão do 1080/59.94p até o  
720/50p. Ainda o switcher AV-HLC100, 
um dispositivo com 1 M/E, contro-
le de câmeras PTZ, compatível com 
equipamentos NDI e possibilidades 
de output para streaming ao vivo.

Em Ultra Alta Definição, 4K, a Panasonic lançou o 
leitor de cartão de memória com interface Thunderbolt 
3.0, o U-XPD3 Express P2; e o gravador AG-UMR20 
com opções 4K, UHD, Full HD e SD e saída para stre-
aming. 
Em seu estande no Las Vegas Convention Center,  

a Panasonic apresentou a sua primeira Câmera 360º 
— Live Camera System AW-360C10 e AW-360B10 (Ca-
mera Head / Base Unit) gravando em 4K/30p sem com-
pressão em um formato 2:1 equirectangular 360 graus 
com stitching e output para quatro câmeras. n

M output  que vão do 1080/59.94p até o  
720/50p. Ainda o switcher AV-HLC100, switcher AV-HLC100, switcher
um dispositivo com 1 M/E, contro-
le de câmeras PTZ, compatível com 
equipamentos NDI e possibilidades 
de output para streaming ao vivo.
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Masaharu Nakayama, presidente da Panasonic Media 
Entertainment Company
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coletiva de imprensa da Blackmagic comandada 
pelo australiano Grant Petty, CEO e fundador da 
Blackmagic, continua sendo há mais movimenta-

da e concorrida da NAB. Nesta edição, destaque para 
mesa de áudio Fairlight/Evo, apresentada meses depois 
da empresa ter anunciado a compra da Fairlight, que em 
conjunto com a solução DaVinci Resolve 14 junta a cor-
reção de cor e edição profissional de soluções de áudio, 
com a possibilidade de utilização de vários usuários ao 
mesmo tempo dentro de um único projeto.
Ainda destaque para a câmera URSA Mini Pro 4.6K 

que combina Wide Dinamic Range com controle de ví-
deo graças a um sensor 35mm 4.6K com 15 stops, 
filtros ND, gravação em RAW e ProRes em dois slots, 
um SD e outro CFast. 
Outra das novidades, o novo switcher ATEM Televsion 
Studio Pro HD, com 8 entradas, multiview, auxiliares, 
saídas PGM, DVE. O equipamento é compatível com  
SD e HD até 1080p60 e permite trabalhar com até  
2 canais analógicos de áudio, Ethernet e RS-422. n
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K NHK continua trilhando o caminho para trans-

mitir os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 em 8K. 
Nesse caminho, a NAB 2017 foi mais um “stop” 

onde a empresa pública japonesa mostrou os traba-
lhos realizados em 2016 e 2017 com destaque para os 
Jogos Olímpicos Rio 2016 e o Carnaval do Rio em 2017.
A emissora japonesa mostrou que a estratégia passa 

por juntar-se a grandes empresas como a Panasonic 
(patrocinadora oficial) e a Sony para assim fomentar o 
formato 8K. Um dos destaques da emissora no Pavi-
lhão do Futuro da NAB 2017 foi o transmissor de Link 
8K Microwave com polarização vertical em uma antena 
de polarização dual da NEC.

No estande da emissora, havia um teatro com exibi-
ções em 8K. O destaque ficou por conta de um docu-
mentário exibido nas águas geladas da Antártica, no 
qual foi possível ver uma bolha de H2O criada pelas 
partículas de plâncton.
É um sistema “flexível que permite a transmissão de 

sinais 8K utilizando o codec HEVC mediante a utiliza-
ção de um microwave e um millimeter-wave link com 
interfase DVB-ASI (MPEG-2 TS) e por Ethernet (MPEG-2 
TS sobre IP) transmitindo sinais SNG, IP, entre outras,” 
afirmaram à reportagem da Revista da SET os enge-
nheiros japoneses presentes em Las Vegas. n
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O microwave e o 
millimeter-wave 
link incorporam  
a tecnologia  
dual-polarized 
MIMO com 
data rate 
de até 200 Mbps

A mesa de áudio Fairlight/Evo pode ser utilizada
em simultâneo com o DaVinci Resolve 14

Teatro especialmente preparado 
para exibição de conteúdos em 8K
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Fernando Moura é professor Doutor do Curso de Jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo, 
e  Francisco Machado Filho é colaborador da Revista da SET e professor Doutor do Curso de Jornalismo 
da UNESP em Bauru. Edição em São Paulo, Gabriel Cortez

lisabetta Romano, VP em Head of 
Media Solutions da Ericsson, afirmou  
— em coletiva de imprensa realiza-

da em Las Vegas — que a convergência 
é essencial a uma indústria em constante 
transformação como a indústria audiovi-
sual. As mudanças, segundo ela, passam 
por plataformas de distribuição baseadas 
na nuvem que ajudem no desenvolvimento 
de uma nova geração de TV. É fundamental 
trabalhar com múltiplas e diferentes telas, 
oferecer plataformas de vídeo personalizá-
veis e definidas pelos usuários e utilizar to-
das as possibilidades de análise de dados 
e de anúncios direcionados disponíveis no 
mercado, entregando conteúdos a partir 
de Apps gratuitos que permitam trabalhar 
com este novo cenário convergente. n
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Ikegami apresentou muitas novidades em seu 
estande na NAB 2017. A mais representativa 
delas foi a câmera 8K de estúdio SHD-810 Su-

per High Vision. Adaptável à produções ao vivo, a 
SHD-810 possui sensor Super 35mm CMOS de até  
33 milhões de pixels, sistemas para lentes PL Mount 
e correção de aberração cromática. A saída da câmera 
é realizada  por fibra e suporta até 40 GBs em 8K e 
em 4K, com resolução de até 4.000 TVL. n

Fujinom apresentou a lente 8K 12-36 MM com 
zoom de 3X, T-No que vai de T3.1/12-36 MM, 
com range de Iris de F2.8 até F16 para for-

matos 24.576 x 13.824 MM em formato PL mount.  
O equipamento chega ao mercado com um peso 
aproximado de 10 quilos.
Ainda destaque para a apresentação da linha Premier 
Series com lentes PL Mount, a 14-45 MM T 2.0 4K 
Plus, a  18-85 MM T 2.0 4K Plus, a 24-180 MM T 2.6 
4K Plus e a  75-400 MM T 2.8 4K Plus pensadas para 
produções ao vivo. n
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Carbonite Black Plus
The new Carbonite Black Plus is a signal 
processing marvel. In this newest version 
all 36 inputs come equipped with Frame 
Synchronizers, Format converters, Color 
Correction and Proc amps, easily handling 
a wide variety of input signal challenges.a wide variety of input signal challenges.

Carbonite Black Solo
Carbonite Black Solo is the perfect solution for all sorts of Carbonite Black Solo is the perfect solution for all sorts of 
productions including education, government, corporate, 
house of worship, and live events. It combines powerful 
production tools with switching for up to three displays along 
with Ethernet control and connectivity for multisite 
applications.

www.rossvideo.com/carbonite-black
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lisabetta Romano, VP em Head of 
Media Solutions da Ericsson, afirmou  
— em coletiva de imprensa realiza-

da em Las Vegas — que a convergência 
é essencial a uma indústria em constante 
transformação como a indústria audiovi-
sual. As mudanças, segundo ela, passam 
por plataformas de distribuição baseadas 
na nuvem que ajudem no desenvolvimento 
de uma nova geração de TV. É fundamental 
trabalhar com múltiplas e diferentes telas, 
oferecer plataformas de vídeo personalizá-
veis e definidas pelos usuários e utilizar to-
das as possibilidades de análise de dados 
e de anúncios direcionados disponíveis no 
mercado, entregando conteúdos a partir 
de Apps gratuitos que permitam trabalhar 
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Ikegami apresentou muitas novidades em seu 
estande na NAB 2017. A mais representativa 
delas foi a câmera 8K de estúdio SHD-810 Su-

per High Vision. Adaptável à produções ao vivo, a 
SHD-810 possui sensor Super 35mm CMOS de até  
33 milhões de pixels, sistemas para lentes PL Mount 
e correção de aberração cromática. A saída da câmera 
é realizada  por fibra e suporta até 40 GBs em 8K e 
em 4K, com resolução de até 4.000 TVL. n

Fujinom apresentou a lente 8K 12-36 MM com 
zoom de 3X, T-No que vai de T3.1/12-36 MM, 
com range de Iris de F2.8 até F16 para for-

matos 24.576 x 13.824 MM em formato PL mount.  
O equipamento chega ao mercado com um peso 
aproximado de 10 quilos.
Ainda destaque para a apresentação da linha Premier 
Series com lentes PL Mount, a 14-45 MM T 2.0 4K 
Plus, a  18-85 MM T 2.0 4K Plus, a 24-180 MM T 2.6 
4K Plus e a  75-400 MM T 2.8 4K Plus pensadas para 
produções ao vivo. n
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Gordon Smith, presidente e CEO da NAB, mais uma vez 
apontou o caminho pelo qual a radiodifusão americana 
irá seguir nos próximos anos. Como em todas as aber-
turas o�ciais do congresso em Las Vegas, Smith sempre 
chama a atenção para os aspectos que fazem da televi-
são americana uma plataforma importante e necessária 
para os cidadãos daquele país e do mundo também. 
Nos últimos anos de congresso, a inserção local com 
noticiários, programas regionais, prestação de serviços 
e publicidade local sempre foram os destaques apresen-
tados por ele para justi�car a necessidade da existência 
de televisão aberta. Seus discursos saudavam as novas 
tecnologias, mas as via como algo a ser somado à televi-
são e não disruptiva ou substitutiva. 

Porém, este ano tudo mudou. Gordon Smith pode não 
ter tido esta intenção, mas o que ele anunciou em seu 
discurso o�cial foi o nascimento de uma nova Era para 
a televisão americana. Se anteriormente cada indústria 
deveria atuar em seu devido lugar, a partir de agora o 
mundo Broadcast e o mundo Broadband se integraram 
de uma vez. E nesta integração está a dependência dos 
negócios no futuro da mídia, do entretenimento e da 
tecnologia. Conheça o M.E.T e�ect. Este foi o tema do 
congresso esse ano. A união destas três vertentes é que 
a partir de agora irão fomentar os negócios na indústria 
do entretenimento, da distribuição e das plataformas e 
dispositivos de recepção de conteúdo audiovisual. Este 
é o efeito a que se refere Smith. Uma nova gama de mo-
delos e oportunidades de negócios que irão se mostrar 

à frente que revolucionarão a velha TV aberta e massiva 
levando-a a se tornar um veículo ainda de massa, mas 
capaz de entregar conteúdo e publicidade personaliza-
da. 

Esta nova fase da TV norte-americana não foi anuncia-
da neste momento por acaso. Esta tomada de decisão 
somente pode ser pensada devido a um fator deter-
minante: o ATSC 3.0. Este novo padrão de transmissão 
para a TV terrestre, além de outras características, está 
preparado para somar o que os mundos broadcaster e 
broadband têm de melhor. Soma-se a con�abilidade e a 
escalabilidade da entrega de conteúdo a um custo �xo 
para milhões do setor broadcaster com as possibilida-
des interativas e personalizastes do broadband. “Temos 
uma arquitetura de entrega de um para muitos que é 
a inveja de outras plataformas de mídia”, a�rma Smith, 
que também salienta, “quando somamos nossas forças 
e as combinamos com as novas tecnologias, como a 
distribuição por IP e maior conectividade, as emissoras 
poderão se tornar mais fortes”. Mais fortes pode signi�-
car mais viáveis economicamente, mais lucrativas e es-
senciais dentro do sistema midiático e da indústria do 
entretenimento. 

Além da possibilidade da TV híbrida o novo padrão 
também está preparado para a Televisão em UHD.  
A transmissão do 4K em sinal aberto já é uma realidade 
em algumas cidades da Coreia do Sul, país que já adotou 
o padrão ATSC 3.0 e vem utilizando a UHD como diferen-
cial na cobertura de eventos especí�cos, como esportes, 

Frente aos novos desa�os da convergência, a televisão americana se une de uma vez ao mundo Broadband e inicia 
uma nova era na indústria do entretenimento

A nova TV norte-americana

s

por Francisco Machado Filho
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e as combinamos com as novas tecnologias, como a 
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poderão se tornar mais fortes”. Mais fortes pode signi�-
car mais viáveis economicamente, mais lucrativas e es-
senciais dentro do sistema midiático e da indústria do 
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Além da possibilidade da TV híbrida o novo padrão 
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A transmissão do 4K em sinal aberto já é uma realidade 
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Frente aos novos desa�os da convergência, a televisão americana se une de uma vez ao mundo Broadband e inicia 
uma nova era na indústria do entretenimento

A nova TV norte-americana

s

por Francisco Machado Filho
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shows e documentários e este também aparenta ser o 
uso do UHD nos Estados Unidos. 

 Mas a transformação mais signi�cativa que este novo 
sistema traz aparenta ser mesmo a TV híbrida. As opor-
tunidades que este novo formato apresenta para a TV 
aberta são tremendas e que até pouco tempo eram im-
pensáveis para um sistema de transmissão sem canal de 
retorno. Ainda é cedo para a�rmar qual será a caracterís-
tica da TV híbrida americana, mas os agora padrões con-
correntes como o HbbTV (Europa) e o Hybridcast (Japão) 
se caracterizam pela oferta de conteúdo on demand, no 
sistema europeu e na prestação de serviços, no padrão 
japonês. Contudo, o que realmente importa neste novo 
formato é a possibilidade de distribuir publicidade per-
sonalizada. Isso irá gerar a necessidade, não só de no-
vas estratégias de publicidade e propaganda, como a 
criação de novos formatos de programas adaptados a 
esta nova realidade. É um mundo novo para a televisão 
no maior mercado publicitário do mundo e que exigirá 
muito dos gestores e pro�ssionais de conteúdo nesta 
fase inicial. É certo que as mudanças não serão tão signi-
�cativas nos próximos anos. Não se altera um modelo de 
negócios de um dia 
para o outro, ainda 
mais de uma indús-
tria que tem estreita 
relação com seu pú-
blico. A TV entra em 
todos os lares em di-
versas proporções em 
todo mundo e alterar 
drasticamente essa 
relação pode colocar 
algumas emissoras e 
sistemas midiáticos 

em problemas ainda mais graves que a concorrência 
com as outras plataformas de distribuição de conteúdo. 

Na questão tecnológica, o que podemos aferir é que 
muito em breve, o consumidor de produtos audiovisu-
ais não irá perceber que tecnologia está usando para 
receber este conteúdo. Ele poderá vir pelo ar, pela rede 
ou por ambos. Poderá ser um conteúdo produzido em 
4K, com HDR, ou em HD HDR. Quanto mais amigável for 
a utilização (seja qual for o dispositivo) para o usuário/
espectador, melhor será para a indústria. Por isso, os 
efeitos do M.E.T, possam ser sentidos mais tardiamente, 
porém é certo que serão.

E o Brasil? Será afetado por esse novo posicionamen-
to do mercado de TV americano? Certamente que sim, 
mas temos aqui uma con�guração da indústria de tele-
visão que proporciona um período maior para adapta-
bilidade a uma possível união entre o setor broadcast e 
broadband. Aliás, a indústria televisiva brasileira causa 
inveja em vários mercados internacionais. A TV aberta 
no Brasil ainda é de longe o meio com maior investimen-
to publicitário. Tem a maior penetração nos domicílios 
chegando a quase totalidade dos municípios deste país 
continental.

De acordo com o relatório de 2016 Global Digital Fu-
ture In Focus da ComScore, o maior consumo de horas 
na rede se destinam às redes sociais e não ao consumo 
de informações ou entretenimento e quando ele se 
dá, brasileiros ainda preferem consumir conteúdos em 
desktop e multiplataformas, que se sobressai ao con-
sumo unicamente em dispositivos móveis. O Brasileiro 
gosta de ver televisão e gosta de ver TV no aparelho de 
TV. Entretanto, o estudo também aponta que quando o 
consumo é computado apenas em dispositivos móveis 
e por aplicativos �ca clara a tendência de consumo do 
entretenimento. Os três primeiros Apps de maior uso 
no país são: WhatsApp Messenger (85%), Google Play 
(83%) e YouTube (75%), respectivamente. Por isso a te-
levisão brasileira possui um tempo ainda favorável para 
seu Upgrade em relação ao mercado americano, mas de 
modo algum pode se acomodar ou esperar demais para 

pensar uma estratégia 
que contemple toda 
essa nova cadeia pro-
dutiva. 

s

A transmissão 
do 4K em sinal aberto 
já é uma realidade 
em algumas cidades 
da Coreia do Sul, 
país que já adotou 
o padrão ATSC 3.0 
e vem utilizando a UHD 
como diferencial
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Gordon Smith, presidente da NAB, durante a abertura 
do congresso e feira NAB 2017, onde apontou o caminho 
para a indústria de RTV
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do congresso e feira NAB 2017, onde apontou o caminho 
para a indústria de RTV
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Brasil é a segunda maior delegação do NAB Show 2017

O vice-presidente executivo de Convenções e Opera-
ções Comerciais da NAB, Chris Brown, revelou que a par-
ticipação brasileira na NAB foi uma das que mais aumen-
taram ao longo do tempo, se comparado aos primeiros 
anos de evento, quando a delegação era de cerca de 20 
pessoas.

“O Brasil hoje é a segunda maior delegação no nosso 
evento, ultrapassando até mesmo a China, historica-
mente uma das mais populosas em eventos de tecnolo-
gia pelo mundo”, a�rmou Brown em entrevista exclusiva 
à SET.

Brown destacou o papel da SET como mediadora de 
informações de conteúdo entre o NAB Show e o público 
brasileiro, e lembrou do importante papel que a associa-
ção tem ao manter o SET EXPO, maior evento de tecno-
logia audiovisual da América Latina.

“A SET é absolutamente responsável por esse aumen-
to da representação brasileira no NAB Show, devido ao 
alto nível de suas discussões e do bom relacionamento 
com seus parceiros. É emocionante ver que a cada ano o 
pavilhão brasileiro aumenta de tamanho, e isso é devido 
ao desenvolvimento tecnológico que o Brasil vem pas-
sando. Isso enriquece o evento NAB Show. A SET vem 
fazendo um ótimo trabalho em seu seminário SET e Trin-
ta dando destaque aos assuntos mais importantes com 
base na experiência nacional que vem acumulando ao 
longo dos anos”, a�rma o vice-presidente.

Em relação aos temas do NAB Show 2017, considera-
dos de mais de alto nível do que os dos anos anteriores 
pelos participantes, Chris Brown a�rma ser o efeito do 
M.E.T. E�ect, tema escolhido para este ano. “Mídia, en-
tretenimento e tecnologia. Esse mercado acabou crian-
do uma nova possibilidade de desenvolver conteúdos e 
de transmiti-los, e é disso que estamos falando no NAB 
Show”, explica.

Brown lembra que, hoje em dia, o público quer ver o 
que gosta na hora que quiser, e isso mudou a manei-
ra com que o mercado olha para seus produtos. “Aqui 
no NAB Show, por exemplo, temos pela primeira vez a 
participação do Google e do Facebook com um estan-
de. Isso representa o mercado atual e as suas demandas, 
eles são o que tem de mais novo e avançado quando o 
assunto é mídia e conteúdo, unidos à tecnologia. Esta-
mos muito empolgados com o que será mostrado du-
rante todo o evento”, a�rma.

A NAB aumentou o número de eventos, realizando ver-
sões do NAB Show em Xangai (China) e em Nova York. 
Brown explica que eles acompanham de perto os even-
tos internacionais e que a tecnologia muda tão rapida-
mente, que cada evento acaba revelando uma novida-
de. “Nós apreciamos a ideia de que grandes empresas, 
como Sony e Panasonic, façam seus lançamentos mun-
diais aqui em Las Vegas com a gente. Mas, além disso, há 
outras feiras internacionais, como o IBC e o próprio SET 
EXPO que, além das inovações do período, apresentam 
o seu mercado ao mundo. E isso é de extrema importân-
cia para a indústria se reciclar”, diz.

Questionado sobre quais serão as tendências para o 
próximo ano, Brown aposta na inovação dos telefones 
celulares, “mais e melhores aplicativos”, além da realida-
de virtual, que este ano tem um pavilhão com o dobro 
do tamanho do ano passado. “As empresas pequenas 
entenderam que podem usar a tecnologia para falar 
dos assuntos mais simples. E isso está revolucionando o 
mercado”, �naliza o vice-presidente da NAB. n

por Tainara Rebelo, em Las Vegas

O Brasil não poderá �car isolado diante dos mercados 
internacionais que irão ofertar produtos de maior qua-
lidade técnica (4K) e com recursos personalizantes e in-
terativos. Será possível então uma TV híbrida no Brasil? 
Essa é uma pergunta que foge aos aspectos unicamente 
tecnológicos e ainda estando em pleno desligamento 
do sistema analógico �ca evidente que �camos um pas-
so atrás do mercado mundial de televisão. Será muito 

interessante acompanhar o que irá acontecer nos Esta-
dos Unidos e a implantação do sistema ATSC 3.0. Será 
um campo de testes excepcional para que o Brasil pos-
sa aprender com os erros daquele país e implantar um 
novo padrão que permita a televisão brasileira conti- 
nuar com a relevância social que tem atualmente e com 
a liderança e preferência da audiência e a enorme fatia 
do bolo publicitário. n

©
 Fo

to
: T

ain
ar

a R
eb

elo



24   REVISTA DA SET  |  Maio 2017

NAB 2017

Brasil é a segunda maior delegação do NAB Show 2017

O vice-presidente executivo de Convenções e Opera-
ções Comerciais da NAB, Chris Brown, revelou que a par-
ticipação brasileira na NAB foi uma das que mais aumen-
taram ao longo do tempo, se comparado aos primeiros 
anos de evento, quando a delegação era de cerca de 20 
pessoas.

“O Brasil hoje é a segunda maior delegação no nosso 
evento, ultrapassando até mesmo a China, historica-
mente uma das mais populosas em eventos de tecnolo-
gia pelo mundo”, a�rmou Brown em entrevista exclusiva 
à SET.

Brown destacou o papel da SET como mediadora de 
informações de conteúdo entre o NAB Show e o público 
brasileiro, e lembrou do importante papel que a associa-
ção tem ao manter o SET EXPO, maior evento de tecno-
logia audiovisual da América Latina.

“A SET é absolutamente responsável por esse aumen-
to da representação brasileira no NAB Show, devido ao 
alto nível de suas discussões e do bom relacionamento 
com seus parceiros. É emocionante ver que a cada ano o 
pavilhão brasileiro aumenta de tamanho, e isso é devido 
ao desenvolvimento tecnológico que o Brasil vem pas-
sando. Isso enriquece o evento NAB Show. A SET vem 
fazendo um ótimo trabalho em seu seminário SET e Trin-
ta dando destaque aos assuntos mais importantes com 
base na experiência nacional que vem acumulando ao 
longo dos anos”, a�rma o vice-presidente.

Em relação aos temas do NAB Show 2017, considera-
dos de mais de alto nível do que os dos anos anteriores 
pelos participantes, Chris Brown a�rma ser o efeito do 
M.E.T. E�ect, tema escolhido para este ano. “Mídia, en-
tretenimento e tecnologia. Esse mercado acabou crian-
do uma nova possibilidade de desenvolver conteúdos e 
de transmiti-los, e é disso que estamos falando no NAB 
Show”, explica.

Brown lembra que, hoje em dia, o público quer ver o 
que gosta na hora que quiser, e isso mudou a manei-
ra com que o mercado olha para seus produtos. “Aqui 
no NAB Show, por exemplo, temos pela primeira vez a 
participação do Google e do Facebook com um estan-
de. Isso representa o mercado atual e as suas demandas, 
eles são o que tem de mais novo e avançado quando o 
assunto é mídia e conteúdo, unidos à tecnologia. Esta-
mos muito empolgados com o que será mostrado du-
rante todo o evento”, a�rma.

A NAB aumentou o número de eventos, realizando ver-
sões do NAB Show em Xangai (China) e em Nova York. 
Brown explica que eles acompanham de perto os even-
tos internacionais e que a tecnologia muda tão rapida-
mente, que cada evento acaba revelando uma novida-
de. “Nós apreciamos a ideia de que grandes empresas, 
como Sony e Panasonic, façam seus lançamentos mun-
diais aqui em Las Vegas com a gente. Mas, além disso, há 
outras feiras internacionais, como o IBC e o próprio SET 
EXPO que, além das inovações do período, apresentam 
o seu mercado ao mundo. E isso é de extrema importân-
cia para a indústria se reciclar”, diz.

Questionado sobre quais serão as tendências para o 
próximo ano, Brown aposta na inovação dos telefones 
celulares, “mais e melhores aplicativos”, além da realida-
de virtual, que este ano tem um pavilhão com o dobro 
do tamanho do ano passado. “As empresas pequenas 
entenderam que podem usar a tecnologia para falar 
dos assuntos mais simples. E isso está revolucionando o 
mercado”, �naliza o vice-presidente da NAB. n

por Tainara Rebelo, em Las Vegas

O Brasil não poderá �car isolado diante dos mercados 
internacionais que irão ofertar produtos de maior qua-
lidade técnica (4K) e com recursos personalizantes e in-
terativos. Será possível então uma TV híbrida no Brasil? 
Essa é uma pergunta que foge aos aspectos unicamente 
tecnológicos e ainda estando em pleno desligamento 
do sistema analógico �ca evidente que �camos um pas-
so atrás do mercado mundial de televisão. Será muito 

interessante acompanhar o que irá acontecer nos Esta-
dos Unidos e a implantação do sistema ATSC 3.0. Será 
um campo de testes excepcional para que o Brasil pos-
sa aprender com os erros daquele país e implantar um 
novo padrão que permita a televisão brasileira conti- 
nuar com a relevância social que tem atualmente e com 
a liderança e preferência da audiência e a enorme fatia 
do bolo publicitário. n

©
 Fo

to
: T

ain
ar

a R
eb

elo

 Copyright © 2017 Grass Valley Canada. Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Belden, Belden Sending All The Right Signals e o logotipo da Belden são marcas comerciais ou marcas registradas da Belden Inc. ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outras jurisdições.

Grass Valley e LDX 86N são marcas comerciais ou marcas registradas da Grass Valley. Belden Inc., Grass Valley e outros também podem ter direitos de marca registrada sobre outros termos usados   aqui.

PRODUÇÃO AO VIVO

A série LDX 86N oferece uma combinação única de vantagens de aquisição nativa multiformato que você 
não encontra em nenhum outro sistema de câmera. Cinco modelos para escolher e fácil atualização para 
o próximo nível de funcionalidade, sempre com a lendária qualidade de imagem Grass Valley que você 
espera.

Para mais informações visite grassvalley.com/ldx86n

Para mais informações visite grassvalley.com ou visite-nos no NAB 2017, estande SL106.

Live Production News Content Delivery Networking

LDX 86N

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

20170509_LDX86_21x28_PT.indd   1 2017-05-09   10:15 AM



26   REVISTA DA SET  |  Maio 2017

NAB 2017

Seminário Sony Brasil com destaque para o 4K HDR

Como todos os anos a Sony Brasil realizou um semi-
nário de tecnologia no dia anterior ao início da NAB 
apresentando a linha de produtos da marca com suas 
novidades SR Line, IP Live Production com um �uxo de 
produção total em 4K.

Um dos produtos apresentados foi o MVS e XVS, swit-
cher de produção com conectividade de Gbe com tec-
nologia IP aberta.  Outra das novidades foi  Virtual Shot 
Box e o Web Menu, ferramentas para serem via tablete 
com a hipótese de menus de produção acessados atra-
vés de um tablet de forma remota.

Erick Soares, engenheiro de Suporte a Vendas da Sony 
Brasil, analisou o High Dynamic Range (HDR) e as suas 
aplicações. Um dos principais tópicos neste quesito 
foram as últimas tendências de padronizações e possi-
bilidades de uso da tecnologia de HDR, tanto para pro-
dução HD quanto para 4K e uma visão sobre as possi-
bilidades de uso para o HDR na produção ao vivo e na 
pós-produção. Ainda apresentou um upgrade do Live 
Production Server  com a possibilidade de Content Me-
nagement com acesso remoto de conteúdo que permi-
te manipular clipes através de um servidor e de maneira 
dinâmica “Este sistema permite a produção 4K HDR”.

Um dos destaques da NAB para a marca foi a introdução 
da câmera HDRC-4000 que agora permite a produção ao 
vivo simultânea em HDR e SDR, o que para os executivos 
é um avanço já que “a produção ao vivo simultânea em 
HDR e SDR  representava desa�os de custo e de comple-
xidade para as emissoras. Esta unidade de produção de 

s

Um dos conceitos que a Sony e outros grandes players do mercado estão colocando na pauta é a instalação 
de “Data Center Production” onde todo o work�ow de produção passe com comunicação IP. Na foto um Data Center 
instalado no estande da Sony no Las Vegas Convention Center

Destaque no estande da Sony para a Unidade Móvel IP 
da Globo que operou nos Jogos Olímpicos Rio 2016 
e no Carnaval 2017
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montagem em rack permite a conversão de sinal em tem-
po real de sinais digitais de 4K HDR para HD SDR, satisfa-
zendo diversos requisitos de formato de entrega”.

A unidade pode produzir diversos sinais de vídeo sem 
perda, incluindo HDR 4K (S-Log3, BT.2020), HDR HD, 
SDR 4K e SDR HD. Compacto, o chassi 1,5RU é ideal para 
operação em um ambiente de transmissão externo.  

A função Combinação AIR (Artistic Intent Rendering) 
retém com �delidade a intenção artística do produtor 
para qualquer formato de distribuição ao mesmo tempo 
que aumenta a e�ciência do �uxo de trabalho. A unida-
de também pode ser controlada pelos controles remo-
tos das séries MSU-1000/1500 e RCP-1500

Outro dos produtos e linhas foi a linha End-to-end IP 
Live Production com tecnologia IP Live explicando que 
a Sony participou da criação em fevereiro de 2017 da 
IP LIVE Alliance com mais de 60 empresas que lançou a 
ideia estabelecer um padrão único para o IP que se de-
nomina ST2110 IP que será adaptado aos nossos equi-
pamentos nos próximos meses.

Ainda, foi explicado como funciona o novo MCX-500 
para produção HD, um switcher de vídeo com 9 inputs, 
5 canais de áudio mixado,  capacidade de streaming de 
vídeo e operação remota com PGM e possibilidade de 
saída para SD, tally para as câmeras que esta incluído no 
conceito de “Sony Live Simples”.

Para Soares, uns dos destaques da NAB foram às solu-
ções de sistemas que contemplam toda a cadeia de pro-
dução e conteúdo, “as denominadas soluções de mídia 
que brindem um leque de possibilidades para toda a ca-
deia de produção pensando na instalação de Data Center 
que façam todo o work�ow da emissora passar ao IP”. 

Network Production e arquivamento são cada vez mais 
importantes para a Sony com destaque para o ODA de 
segunda geração com arquivamento de até 3,3 TB a 
2Gps. No �m, a Sony explicou os Cledis, painéis de alta 
resolução com capacidade de HDR, uma tecnologia mo-
dular que permite chegar a painéis de grande porte. n

Sony anunciou na NAB 2017 a aquisição da Crispin. 
Na coletiva de imprensa da empresa, Alan DeVaney, CEO 
da Crispin, a�rmou que ambas empresas devem juntar 
as suas expertises em work�ows de trabalho para oferecer 
soluções turn-key a seus clientes, uma experiência 
que nos últimos tempos tem sido utilizada em projetos 
de engenharia
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Destaque para a captação 
e produção do Carnaval Rio 2017 
em 4K pela Globo no Seminário Sony 
Brasil em um hotel de Las Vegas
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O olhar 
dos especialistas da SET

por Fernando Moura

A
Revista da SET convocou pelo terceiro ano con-
secutivo alguns dos seus associados para reali-
zar uma série de artigos de opinião que come-
çamos a publicar nesta edição, mostrando como 

profissionais brasileiros viveram o frenesi da exposição 
e olharam para os principais lançamentos da indústria. 
O intuito da Revista é levar ao seu leitor não só o olhar 
jornalístico do evento, senão também o olhar profissio-
nal de quem vai até Las Vegas a pesquisar, analisar e 
visualizar os equipamento e as soluções que podem ser 
úteis na infraestrutura da sua empresa, na sua vida pro-
fissional ou a ver que estão fazendo os seus provedores 
tentando vislumbrar o que fazer no futuro próximo.

Nesta edição, publicamos duas análises muito interes-
santes. Uma pessoal e de vida realizada pelo Diretor 
Editorial da SET Raimundo Lima sobre as suas expe-
riências na NAB, as impressões de 2017 e da sua pri-
meira visita em 1989, duas épocas marcantes para o 
engenheiro. 
O segundo, um texto a quatro mãos escrito por José 

Antonio Garcia e Raphael Barbieri que abordam a “Infra-
estrutura de Estúdios - Transição SDI para IP” afirmando 
que a transição nos estúdios do SDI (Serial Digital In-
terface) para o IP (Internet Protocol), como forma prin-
cipal de movimentar os sinais através da infraestrutura, 
ganhou ainda mais força. n
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Como diz a máxima: “em time que está ganhando, não se mexe”. 
A partir desta edição da Revista da SET — a exemplo do que fizemos 
nos últimos anos, nos meses que sucederam a NAB —, apresentamos 
as novidades e os destaques da maior exposição da indústria audiovisual 
do planeta sob o “olhar” dos especialistas. Entre os assuntos ressaltados 
por nossos convidados estarão o 4K, o 8K, a cloud e as estruturas IP, 
além de outras tendências do mercado de broadcasting
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E
m 1989, era madrugada quando cheguei a Las 
Vegas para a minha primeira NAB, eu não tinha 
ideia do que eu iria encontrar pela frente. Fiquei 
com o queixo caído ao entrar no Centro de Con-

venções e ver tantas pessoas, uma infinidade de equi-
pamentos, ideias, novas propostas de trabalho, tudo 
num único lugar, tudo num mundo que me parecia um 
pouco distante da realidade de televisão brasileira à 
época. Foi prazeroso e agoniante ao mesmo tempo, 
ver tantas novidades, que estavam expostas naquela 
edição da maior feira de televisão do mundo. Não es-
távamos num momento tão globalizado quanto agora 
em que as novidades são apresentadas ao mundo de 
uma maneira quase simultânea. Uma vez li que, na 
NAB de 1961, o astronauta Alan Shepard e o Presiden-
te John F. Kennedy causaram sensação ao falarem na 

NAB, essa informação, sempre me serviu de referência 
para dar a importância desse evento.
Agora em 2017, logo no primeiro dia que cheguei à 

Las Vegas, encontrei o meu amigo que me convidou 
para ir a minha primeira feira há quase trinta anos 
atrás. Era um bom sinal, sinal de que mais uma edição 
impactante da feira estava para acontecer.
E, não me enganei, o que dizer de uma edição da 

maior feira de mídia, entretenimento e tecnologia do 
mundo que exibiu a primeira transmissão 4K UHD, ao 
vivo – diretamente da Estação Espacial Internacional 
(ISS). Simplesmente deslumbrante, não é mesmo.  
A astronauta Peggy Whitson, conversou com o CEO 
da AWS Elemental Sam Blacman, numa transmissão 
histórica de 15 minutos de duração. A Estação Espacial 
Internacional estava a 250 milhas de altura acima do 

por Raimundo Lima

NAB três décadas depois
Enquanto estamos completamente tomados com as providências para 
o desligamento do sinal analógico no Brasil, a NAB nos alerta que temos 
outros tantos desafios pela frente, abertos pelas conquistas de engenharia
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nível do mar, voando a uma velocidade de 17.500/
milhas por hora, e aquelas duas pessoas conversan-
do como se estivessem em condições semelhantes e 
próximas. Enquanto estamos completamente tomados 
com as providências para o desligamento do sinal ana-
lógico de televisão no Brasil, a NAB nos alerta que te-
mos outros tantos desafios pela frente, abertos pelas 
conquistas de engenharia.

Em apenas três décadas, testemunhei a passagem 
frenética de alguns ciclos de transformações tecnoló-
gicas, e, muito mais ciclos virão, porque esses ciclos 
estão cada vez mais curtos. Já na abertura da con-
venção, Gordon Smith, presidente e CEO da National 
Association of Brodcasters, anunciou que o mar de 
transformações na mídia, entretenimento e tecnologia 
nos farão refletir na maneira em que conduzimos os 

nossos negócios e como o conteú-
do será criado e entregue ao con-
sumidor/telespectador/internauta, 
que a cada dia tem mais opções 
nas maneiras de acesso e consu-
mo dos conteúdos. As emissoras 
de televisão agora transmitem os 
seus conteúdos de maneira mais 
ampla, para smartphones, tablets 
e a nova geração de monitores 4K 
UHD, serviços via IP, com áudio 
imersivo e qualidade de vídeo su-
perior, tudo possível com a Next 
Gen TV que será alimentada pelo 
ATSC 3.0. A transmissão do espaço 
conjunta da NASA e AWS/Elemental 
e as novidades da feira foram um 
presente para os cerca de 103 mil 
visitantes presentes na NAB 2017, 
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O público presente analisou 
as transformações da mídia, 
entretenimento e tecnologia 
e como o conteúdo é criado e entregue 
ao consumidor/telespectador/internauta
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representando mais de 150 países e os mais de 1.700 
expositores que foram vender, comprar, buscar novos 
negócios, atualizações e novidades em Las Vegas, nos 
Estados Unidos.
No mundo IP, cada vez mais, podemos constatar a 

mudança e opções nos equipamentos broadcast do-
tados dessa tecnologia, assim como, as transmissões 
streaming que representam a ponte entre as transmis-
sões tradicionais e as plataformas sociais, o chamado 
social broadcasting. Esse fenômeno transforma qual-
quer portador de um smartphone num potencial repór-
ter ou produtor de conteúdo. Constatamos também 
que o conteúdo continua sendo o “rei”, mas para que 
possa ser distribuído em várias plataformas diferentes 
e de forma simultânea, requerem atenções específicas. 
Os produtores de conteúdo, distribuição e transmissão 
não podem ignorar o acesso do público às ferramen-
tas que possibilitam a gravação, criação e transmissão 
para que não percam o papel da liderança de forne-
cedores de informações relevantes e de interesse dos 
telespectadores.
Outro fenômeno que já estamos observando nas últi-

mas edições da feria são os drones que trouxeram um 
novo olhar e ângulos de exploração da visualização de 
cenas. Já está mais que provado que o fenômeno veio 
para ficar, com amplo uso na televisão (entretenimen-
to, esporte, dramaturgia e jornalismo), no cinema e 
produções variadas. 
Circular pelos amplos pavilhões do Centro de Con-

venções de Las Vegas, requer uma certa disciplina e 
experiência para se tirar bom proveito dos lançamen-
tos e de tudo que está sendo exibido. Ouvi um sábio 
conselho do Roberto Franco (ex-Presidente da SET), 

dado aos marinheiros de primeira viagem que estavam 
no nosso grupo de visita à feira – “tirem um tempo 
para circular nas bordas dos pavilhões que é onde 
geralmente se concentram os pequenos expositores e 
olhem principalmente para o potencial dos produtos 
oferecidos. Há muitos anos atrás, nessa borda ficava 
um expositor pequeno chamado BlackMagic, olhem 
hoje a posição e importância desse expositor na NAB.” 
O fato é que a NAB oferece muito mais do que possa 

parecer num primeiro momento, é uma visita trans-
formadora para todos os profissionais envolvidos na 
indústria da televisão, cinema, rádio, produção, distri-
buição e transmissão de conteúdo. Tecnologias como 
o armazenamento em nuvem, realidade virtual 360 
graus, realidade aumentada, sistemas de automação 
e as próximas gerações de tudo que já conhecemos, 
nos fazem refletir no futuro das nossas ocupações e 
conhecer as tendências mundiais.
Depois de uma intensa semana de maratona tecnoló-

gica e se sobrar um tempinho, uma fezinha nas roletas 
dos cassinos, pode fechar o compromisso. n

Raimundo Lima é diretor Técnico 
e Operações da SBT e diretor Edi-
torial da Revista da SET. Formação 
UFF — Universidade Federal Flumi-
nense — TV Digital e Novas Mídias 
Eletrônicas. PUC/SP — Jornalismo 
Multimídia. Sony Instutite of Video 

Technology. UnB — Universidade de Brasília - Educa-
ção. Contato: rlima@sbt.com.br

Sam Blackman (Elemental Technologies); 
Peggy A. Whitson (Astronauta); 
e Jack Fischer (Astronauta)
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U
m impedimento que 
ocorria nesta tran-
sição é o fato de 
existirem múltiplas 

abordagens tecnológicas in-
troduzidas no mercado, di-
ficultando ainda mais a de-
cisão de aplicar a transição. 
O SDI tem sido utilizado por 
anos como uma forma co-
mum de conexão de vídeo 
sem compressão nos estú-
dios, possibilitando que cada 
equipamento se conecte com 
outros que suportem o mes-
mo padrão, independente do 
fabricante ou do modelo.
A Aliança para Soluções de Mídia IP (AIMS) constatou 

que a indústria de mídia deve manter esta abordagem 
de utilizar apenas uma única interface padronizada 
para a conexão de vídeo, como uma transição do SDI 
para IP, assegurando que continue a interoperabilida-
de no transporte do sinal.
O IP é um protocolo flexível por natureza, mas esta 

mesma flexibilidade pode trazer riscos se os fornece-
dores de tecnologia não estiverem alinhados.
Iniciada em dezembro de 2015, a aliança AIMS conta 

hoje com grande adesão entre fabricantes, emissoras, 
produtoras de mídia e órgãos de tecnologia e regula-
mentação.
Felizmente, a indústria tem hoje um calendário robus-

to de desenvolvimento técnico para o IP, entregando o 
mesmo nível de interoperação do SDI (figura a seguir).
Os 74 membros do Fórum de Serviços de Vídeo (VSF), 

com o suporte de organizações como SMPTE e EBU, 
têm desenvolvido uma série de recomendações para 
atingir a padronização do IP. Estas recomendações têm 

sido testadas, validadas, normatizadas e apoiadas por 
fabricantes e emissoras, que juntos têm encontrado 
soluções que permitem uma verdadeira interoperação. 
Atualmente, as seguintes camadas tem o objetivo de 
definir cada uma das etapas necessárias para a com-
pleta adoção da tecnologia IP.

por José Antonio Garcia e Raphael Barbieri 

Infraestrutura de Estúdios 
- Transição SDI para IP
Este ano, a transição nos estúdios do SDI (Serial Digital Interface) 
para o IP (Internet Protocol), como forma principal de movimentar
os sinais através da infraestrutura, ganhou ainda mais força. 
Com ela, o aumento na flexibilidade e escalabilidade dos sistemas 
podem ajudar a indústria de mídia a desenvolver novos negócios 
e a permanecer competitiva

Cronograma JT-NM
(Joint Task Force on Networked Media)
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Networking Ethernet: RTP/IP 
É a camada básica de rede, com sólida padronização 

feita pelo grupo de trabalho em ethernet para Rede 
local IEEE 802.3 e pelo IETF (Internet Engineering Task 
Force) para interconexões de redes IP.

Timing and Synchronization: PTP / SMPTE-2059
É a camada utilizada para permitir o sincronismo en-

tre as diversas fontes de áudio/vídeo. Assim um siste-
ma IP não requer a distribuição da referência “black 
burst”. O Precision Time Protocol (PTP) é utilizado 
para o sincronismo de relógios em uma rede de com-
putadores, conforme definido na IEEE 1588, através de 
uma relação Mestre-Escravo entre os diversos relógios 
da rede. 
A SMPTE-2059-2 define um perfil para o protocolo 

PTP, específico para o sincronismo de equipamentos 
broadcast, na qual um equipamento escravo é sincro-
nizado em no máximo 5 segundos e com uma precisão 
de um (1) microssegundo ou menor.

 
 
 
 

Media Transport
Família SMPTE - 2110
Com o suporte da aliança AIMS, o SMPTE iniciou 

em janeiro de 2016 os trabalhos para desenvolvimen-
to de um conjunto de padrões (documentados como 
SMPTE 2110) especificando o transporte, sincronismo 
e descrição dos fluxos separados das essências ele-
mentares (i.e. vídeo, áudio e dados) sobre IP, com o 
propósito de produção ao vivo e baseado em reco-
mendações do Fórum para Serviços de Vídeo, VSF 
TR-03 e TR-04.
A SMPTE 2110 está se tornando, de fato, a norma 

para o transporte sobre IP baseado e se constitui das 
seguintes partes:

ST 2110-10 System Timing and 
Definitions

ST 2110-20 Uncompressed Active Video

ST 2110-21 Timing Model for 
Uncompressed Active Video

ST 2110-30 PCM Digital Audio

ST 2110-31 AES3 Transparent Transport 
(for non-PCM)

ST 2110-40 Ancillary Data

ST 2110-50 Interoperation of ST 2022-6 
streams

 
Esta família de padrões (SMPTE 2110) definem um 
sistema de fluxos essenciais (áudio, vídeo, dados), 
referenciados entre si por uma base de tempo única 
da rede. Todos os fluxos descritos devem utilizar Real-
Time Transport Protocol (IETF RFC 3550) e as fontes 
devem assegurar que os datagramas são gerados com 
um tamanho que não exceda a unidade máxima de 
transmissão (MTU) da rede com um tamanho de Data-
grama IP máximo de 1460 octetos (IPV4 Total Length).
Para acomodar vários tipos de rede, é possível ou-

tros tamanhos de datagrama, desde que especificados 
e sinalizados na rede. Aderindo ao MTU, os receptores 
não necessitam remontar os pacotes IP fragmenta-
dos. Fontes e receptores devem suportar a transmis-
são multicast, incluindo a sinalização IGMP (IETF RFC 
3376) e unicast (IETF RFC 79 para IPv4).
A ST 2110-50 é uma recomendação para que haja 

interoperação com 2 padrões já existentes: SMPTE 
2022-6 para vídeo com áudio embarcado e AES 67 
para um fluxo de áudio separado e endereçável.

Família SMPTE 2022
O conjunto de normas SMPTE 2022, introduzidas em 

2007, definem formatos de transmissão de conteúdos 
de áudio, vídeo e metadados em formato IP (UDP/
RTP), incluindo protocolos de correção de erro (FEC), 
transmissão de sinais MPEG2-TS de vídeos comprimi-
do e com taxa constante, transmissão de sinais SDI 
com alta taxa (HBRMT - Transport of High Bit Rate 
Media Signals over IP Networks) e formas de comu-
tação sem interrupção de datagramas RTP (seamless 
switching). Portanto, o conjunto de normas 2022 é um 
importante avanço tecnológico que permite às emisso-
ras o início da transição para o formato IP.
O uso do formato IP/UDP/RTP provê um cabeçalho 

padronizado para datagramas de mídias. Isso garan-
te a interoperabilidade entre equipamentos de rede 
pois a comunicação RTP é suficiente para prover as 
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U
m impedimento que 
ocorria nesta tran-
sição é o fato de 
existirem múltiplas 

abordagens tecnológicas in-
troduzidas no mercado, di-
ficultando ainda mais a de-
cisão de aplicar a transição. 
O SDI tem sido utilizado por 
anos como uma forma co-
mum de conexão de vídeo 
sem compressão nos estú-
dios, possibilitando que cada 
equipamento se conecte com 
outros que suportem o mes-
mo padrão, independente do 
fabricante ou do modelo.
A Aliança para Soluções de Mídia IP (AIMS) constatou 

que a indústria de mídia deve manter esta abordagem 
de utilizar apenas uma única interface padronizada 
para a conexão de vídeo, como uma transição do SDI 
para IP, assegurando que continue a interoperabilida-
de no transporte do sinal.
O IP é um protocolo flexível por natureza, mas esta 

mesma flexibilidade pode trazer riscos se os fornece-
dores de tecnologia não estiverem alinhados.
Iniciada em dezembro de 2015, a aliança AIMS conta 

hoje com grande adesão entre fabricantes, emissoras, 
produtoras de mídia e órgãos de tecnologia e regula-
mentação.
Felizmente, a indústria tem hoje um calendário robus-

to de desenvolvimento técnico para o IP, entregando o 
mesmo nível de interoperação do SDI (figura a seguir).
Os 74 membros do Fórum de Serviços de Vídeo (VSF), 

com o suporte de organizações como SMPTE e EBU, 
têm desenvolvido uma série de recomendações para 
atingir a padronização do IP. Estas recomendações têm 

sido testadas, validadas, normatizadas e apoiadas por 
fabricantes e emissoras, que juntos têm encontrado 
soluções que permitem uma verdadeira interoperação. 
Atualmente, as seguintes camadas tem o objetivo de 
definir cada uma das etapas necessárias para a com-
pleta adoção da tecnologia IP.

por José Antonio Garcia e Raphael Barbieri 

Infraestrutura de Estúdios 
- Transição SDI para IP
Este ano, a transição nos estúdios do SDI (Serial Digital Interface) 
para o IP (Internet Protocol), como forma principal de movimentar
os sinais através da infraestrutura, ganhou ainda mais força. 
Com ela, o aumento na flexibilidade e escalabilidade dos sistemas 
podem ajudar a indústria de mídia a desenvolver novos negócios 
e a permanecer competitiva
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Networking Ethernet: RTP/IP 
É a camada básica de rede, com sólida padronização 

feita pelo grupo de trabalho em ethernet para Rede 
local IEEE 802.3 e pelo IETF (Internet Engineering Task 
Force) para interconexões de redes IP.

Timing and Synchronization: PTP / SMPTE-2059
É a camada utilizada para permitir o sincronismo en-

tre as diversas fontes de áudio/vídeo. Assim um siste-
ma IP não requer a distribuição da referência “black 
burst”. O Precision Time Protocol (PTP) é utilizado 
para o sincronismo de relógios em uma rede de com-
putadores, conforme definido na IEEE 1588, através de 
uma relação Mestre-Escravo entre os diversos relógios 
da rede. 
A SMPTE-2059-2 define um perfil para o protocolo 

PTP, específico para o sincronismo de equipamentos 
broadcast, na qual um equipamento escravo é sincro-
nizado em no máximo 5 segundos e com uma precisão 
de um (1) microssegundo ou menor.

 
 
 
 

Media Transport
Família SMPTE - 2110
Com o suporte da aliança AIMS, o SMPTE iniciou 

em janeiro de 2016 os trabalhos para desenvolvimen-
to de um conjunto de padrões (documentados como 
SMPTE 2110) especificando o transporte, sincronismo 
e descrição dos fluxos separados das essências ele-
mentares (i.e. vídeo, áudio e dados) sobre IP, com o 
propósito de produção ao vivo e baseado em reco-
mendações do Fórum para Serviços de Vídeo, VSF 
TR-03 e TR-04.
A SMPTE 2110 está se tornando, de fato, a norma 

para o transporte sobre IP baseado e se constitui das 
seguintes partes:

ST 2110-10 System Timing and 
Definitions

ST 2110-20 Uncompressed Active Video

ST 2110-21 Timing Model for 
Uncompressed Active Video

ST 2110-30 PCM Digital Audio

ST 2110-31 AES3 Transparent Transport 
(for non-PCM)

ST 2110-40 Ancillary Data

ST 2110-50 Interoperation of ST 2022-6 
streams

 
Esta família de padrões (SMPTE 2110) definem um 
sistema de fluxos essenciais (áudio, vídeo, dados), 
referenciados entre si por uma base de tempo única 
da rede. Todos os fluxos descritos devem utilizar Real-
Time Transport Protocol (IETF RFC 3550) e as fontes 
devem assegurar que os datagramas são gerados com 
um tamanho que não exceda a unidade máxima de 
transmissão (MTU) da rede com um tamanho de Data-
grama IP máximo de 1460 octetos (IPV4 Total Length).
Para acomodar vários tipos de rede, é possível ou-

tros tamanhos de datagrama, desde que especificados 
e sinalizados na rede. Aderindo ao MTU, os receptores 
não necessitam remontar os pacotes IP fragmenta-
dos. Fontes e receptores devem suportar a transmis-
são multicast, incluindo a sinalização IGMP (IETF RFC 
3376) e unicast (IETF RFC 79 para IPv4).
A ST 2110-50 é uma recomendação para que haja 

interoperação com 2 padrões já existentes: SMPTE 
2022-6 para vídeo com áudio embarcado e AES 67 
para um fluxo de áudio separado e endereçável.

Família SMPTE 2022
O conjunto de normas SMPTE 2022, introduzidas em 

2007, definem formatos de transmissão de conteúdos 
de áudio, vídeo e metadados em formato IP (UDP/
RTP), incluindo protocolos de correção de erro (FEC), 
transmissão de sinais MPEG2-TS de vídeos comprimi-
do e com taxa constante, transmissão de sinais SDI 
com alta taxa (HBRMT - Transport of High Bit Rate 
Media Signals over IP Networks) e formas de comu-
tação sem interrupção de datagramas RTP (seamless 
switching). Portanto, o conjunto de normas 2022 é um 
importante avanço tecnológico que permite às emisso-
ras o início da transição para o formato IP.
O uso do formato IP/UDP/RTP provê um cabeçalho 

padronizado para datagramas de mídias. Isso garan-
te a interoperabilidade entre equipamentos de rede 
pois a comunicação RTP é suficiente para prover as 
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informações de sequenciamento e sincronismo (times-
tamps) de pacotes, não necessitando de nenhuma 
comunicação adicional.  A figura a seguir define o for-
mato genérico do datagrama RTP para todos os tipos 
de mídia.

O SMPTE 2022-6 - HBRMT descreve um protocolo de 
transporte que pode ser usado em redes IP, para trans-
porte em tempo real de vídeo/áudio, sem compressão. 
Toda a taxa do SDI, inclusive VANC e HANC (áudio em-
barcado, Closed Caption, Active Format Description), é 
mapeada e encapsulada como um só fluxo. O SMPTE 
ST 2022-6 é um substituto direto do SDI, com um nível 
equivalente de funcionalidade. 
O termo HBRMT é usado para diferenciar de outras 

aplicações de mídia sobre IP, onde são transportados 
sinais comprimidos. Os sinais desta norma estão em 
taxas de 0.27/1.5/3/6/12 Mbps e acima. As conexões 
podem ser unicast ou multicast.

Para este padrão, já implementado largamente na in-
dústria, é recomendado que continue seu uso como 
base na interoperação. Por possuir uma taxa idêntica 
ao do SDI, pode ser uma forma efetiva para criar um 
sistema híbrido IP/SDI. Dispositivos, tais como servi-
dores de vídeo, CIABs (Channel in a Box) e outros, 
podem possuir processos internos para alterar o vídeo 
e remapear o áudio e dados (VANC/HANC). Desta for-
ma, as entradas e saídas podem ser SMPTE ST-2022-6.
Enquanto o SMPTE ST-2022-6 pode ser visto como 

um substituto do SDI, o SMPTE ST 2110 cria uma fle-
xibilidade, permitindo que o vídeo, áudio e dados 
sejam separados e sincronizados em toda cadeia de 
produção. Esta capacidade permite o processo inde-
pendente dos sinais das fontes - tais como câmeras, 
satélites, microfones, dados - recombinando os sinais 
na produção ou no ambiente de playout.
O AES67, recomendado na ST 2110-50,  define o 

transporte de um áudio PCM usando IP, com 24-bit 
e sem compressão, em 48 e 96 KHz de amostragem.  
Opera como um equivalente IP ao “áudio discreto”. 
Isto dá uma solução ideal para sistemas que precisam 
da compatibilidade do SMPTE 2022-6 e a flexibilida-
de do áudio discreto. Permitindo maior flexibilidade 
e capacidades superiores ao do áudio embarcado, e 

reduzindo o volume de tráfego que precisa ser enviado 
aos sistemas de processamento de áudio.

SDP (Session Description Protocol)
 O SDP é um formato para descrever fluxos e com-

binações de fluxos RTP. Dispositivos que contém uma 
ou mais fontes de sinal (senders) devem construir um 
ou mais objetos SDP como definido em Session Des-
cription Protocol (IETF RFC 4566). Estes objetos SDP 
devem estar disponíveis através da interface de geren-
ciamento do dispositivo. 
O SDP que contém múltiplas mídias declaradas, com o 

objetivos de rodarem simultâneamente e sincronizadas, 
devem ser identificadas por um atributo de identifica-
ção de fluxo de mídia (“mid”)” e deve possuir um atri-
buto de grupo (“group”) que especifica a semântica de 
Lip Synchronization (“LS”). Todas as descrições de flu-
xos devem possuir um atributo media-level “mediaclk” 
e um atributo media-level “tsrefclk” (IETF RFC 7273). 

SDP for Duplicate RTP Streams
Fluxos duplicados RTP podem ser usados para trans-

missão redundante, para obter alta disponibilidade 
sistêmica (hitless fail-over). As fontes (Senders) que 
transmitem estes fluxos duplicados, usando mecanis-
mo de Separate Source Addresses ou Separate Des-
tination Addresses, devem sinalizar a duplicação RTP 
usando o atributo de grupo (“group”) da sessão, com 
a semântica “DUP”.
Nota: O SMPTE ST 2022-7 permite os métodos acima 

que especificam fluxos RTP duplicados, mas também 
permite fluxos RTP com endereços de fonte e destinos 
duplicados em redes físicas separadas; este mecanis-
mo não pode ser representado com SDP, portanto o 
seu uso não é suportado por este padrão.

SDP: Colorimetry e EOTF
Fluxos de vídeo que utilizam ITU-R BT.2020, ou Rec. 

ITU-R BT.1886 (“gamma”), ou SMPTE ST 2084, devem 
ter os seus valores sinalizados no SDP. 
Registry/Identity/Discovery-AMWA IS-04
Enquanto a SMPTE 2110 está focada no transporte 

das essências em um mundo IP, uma iniciativa se-
parada e complementar da AMWA (Advanced Media 
Workflow Association) está definindo como os “media 
nodes” (e.g. equipamentos) podem ser registrados na 
rede, bem como os seus serviços e capacidades (regis-
tration) e como outros “media nodes” podem encontrá
-los na rede (discovery).
Quando utilizamos uma infraestrutura em rede, pode-

mos deixar de utilizar métodos estáticos para gerenciar 
as conexões entre os equipamentos. Os dispositivos 
necessitam das capacidades de identificação, desco-
berta e registro como base para facilitar a interopera-



NAB 2015      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”NAB 2016      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

38   REVISTA DA SET  |  Abril 201538   REVISTA DA SET  |  Maio 2017

informações de sequenciamento e sincronismo (times-
tamps) de pacotes, não necessitando de nenhuma 
comunicação adicional.  A figura a seguir define o for-
mato genérico do datagrama RTP para todos os tipos 
de mídia.

O SMPTE 2022-6 - HBRMT descreve um protocolo de 
transporte que pode ser usado em redes IP, para trans-
porte em tempo real de vídeo/áudio, sem compressão. 
Toda a taxa do SDI, inclusive VANC e HANC (áudio em-
barcado, Closed Caption, Active Format Description), é 
mapeada e encapsulada como um só fluxo. O SMPTE 
ST 2022-6 é um substituto direto do SDI, com um nível 
equivalente de funcionalidade. 
O termo HBRMT é usado para diferenciar de outras 

aplicações de mídia sobre IP, onde são transportados 
sinais comprimidos. Os sinais desta norma estão em 
taxas de 0.27/1.5/3/6/12 Mbps e acima. As conexões 
podem ser unicast ou multicast.

Para este padrão, já implementado largamente na in-
dústria, é recomendado que continue seu uso como 
base na interoperação. Por possuir uma taxa idêntica 
ao do SDI, pode ser uma forma efetiva para criar um 
sistema híbrido IP/SDI. Dispositivos, tais como servi-
dores de vídeo, CIABs (Channel in a Box) e outros, 
podem possuir processos internos para alterar o vídeo 
e remapear o áudio e dados (VANC/HANC). Desta for-
ma, as entradas e saídas podem ser SMPTE ST-2022-6.
Enquanto o SMPTE ST-2022-6 pode ser visto como 

um substituto do SDI, o SMPTE ST 2110 cria uma fle-
xibilidade, permitindo que o vídeo, áudio e dados 
sejam separados e sincronizados em toda cadeia de 
produção. Esta capacidade permite o processo inde-
pendente dos sinais das fontes - tais como câmeras, 
satélites, microfones, dados - recombinando os sinais 
na produção ou no ambiente de playout.
O AES67, recomendado na ST 2110-50,  define o 

transporte de um áudio PCM usando IP, com 24-bit 
e sem compressão, em 48 e 96 KHz de amostragem.  
Opera como um equivalente IP ao “áudio discreto”. 
Isto dá uma solução ideal para sistemas que precisam 
da compatibilidade do SMPTE 2022-6 e a flexibilida-
de do áudio discreto. Permitindo maior flexibilidade 
e capacidades superiores ao do áudio embarcado, e 

reduzindo o volume de tráfego que precisa ser enviado 
aos sistemas de processamento de áudio.

SDP (Session Description Protocol)
 O SDP é um formato para descrever fluxos e com-

binações de fluxos RTP. Dispositivos que contém uma 
ou mais fontes de sinal (senders) devem construir um 
ou mais objetos SDP como definido em Session Des-
cription Protocol (IETF RFC 4566). Estes objetos SDP 
devem estar disponíveis através da interface de geren-
ciamento do dispositivo. 
O SDP que contém múltiplas mídias declaradas, com o 

objetivos de rodarem simultâneamente e sincronizadas, 
devem ser identificadas por um atributo de identifica-
ção de fluxo de mídia (“mid”)” e deve possuir um atri-
buto de grupo (“group”) que especifica a semântica de 
Lip Synchronization (“LS”). Todas as descrições de flu-
xos devem possuir um atributo media-level “mediaclk” 
e um atributo media-level “tsrefclk” (IETF RFC 7273). 

SDP for Duplicate RTP Streams
Fluxos duplicados RTP podem ser usados para trans-

missão redundante, para obter alta disponibilidade 
sistêmica (hitless fail-over). As fontes (Senders) que 
transmitem estes fluxos duplicados, usando mecanis-
mo de Separate Source Addresses ou Separate Des-
tination Addresses, devem sinalizar a duplicação RTP 
usando o atributo de grupo (“group”) da sessão, com 
a semântica “DUP”.
Nota: O SMPTE ST 2022-7 permite os métodos acima 

que especificam fluxos RTP duplicados, mas também 
permite fluxos RTP com endereços de fonte e destinos 
duplicados em redes físicas separadas; este mecanis-
mo não pode ser representado com SDP, portanto o 
seu uso não é suportado por este padrão.

SDP: Colorimetry e EOTF
Fluxos de vídeo que utilizam ITU-R BT.2020, ou Rec. 

ITU-R BT.1886 (“gamma”), ou SMPTE ST 2084, devem 
ter os seus valores sinalizados no SDP. 
Registry/Identity/Discovery-AMWA IS-04
Enquanto a SMPTE 2110 está focada no transporte 

das essências em um mundo IP, uma iniciativa se-
parada e complementar da AMWA (Advanced Media 
Workflow Association) está definindo como os “media 
nodes” (e.g. equipamentos) podem ser registrados na 
rede, bem como os seus serviços e capacidades (regis-
tration) e como outros “media nodes” podem encontrá
-los na rede (discovery).
Quando utilizamos uma infraestrutura em rede, pode-

mos deixar de utilizar métodos estáticos para gerenciar 
as conexões entre os equipamentos. Os dispositivos 
necessitam das capacidades de identificação, desco-
berta e registro como base para facilitar a interopera-
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ção. O IS-04 é uma parte da especificação NMOS (Ne-
twork Media Open Specification), onde as empresas 
desenvolveram APIs para as operações Node, Register 
e Query,  suportando Peer-to-Peer (P2P) e Sistemas de 
Registro e Descoberta (RDS) que podem ser modular 
para permitir escalabilidade. 
Isto elimina a necessidade de ter tipos de conexões 

específicas para I/O e de ter conhecimento de quais 
dispositivos são compatíveis. Um dispositivo pode re-
gistrar a suas capacidades de I/O com o serviço de 
registro, ou na ausência deste, usar a descoberta peer-
to-peer para encontrar dispositivos compatíveis aos 
quais podem se conectar.
Através deste mecanismo, podemos conseguir um 

sistema mais dinâmico que permite uma execução e 
uma evolução melhorada do fluxo de trabalho. A meto-
dologia abrange de uma simples câmera “plug-n-play” 
e evolui para grandes sistemas. O IS-04 permite uma 
simples e rápida configuração do sistema. 
Este é um exemplo de como uma infraestrutura IP 

pode ter funcionalidades superiores àquelas possíveis 
em sistemas SDI.

Conexão (NMOS)
A incubadora AMWA Networked Media está trabalhan-

do em um Gerenciamento de Conexões, com formato 
aberto e independente de protocolo, em uma especi-
ficação de lógica de alto-nível, para o roteamento das 
Fontes e Destinos.  A primeira fase está focada em criar 
e finalizar conexões entre as fontes e destinos que fo-
ram descobertas utilizando o IS-04. As fontes devem 
criar um “manifesto” descrevendo o fluxo que estão en-
viando, tal como o SDP (Session Description Protocol) 
para o fluxo RTP. Para formar a conexão entre os dois 
nós, um gerenciador de conexões envia ao receptor as 
informações sobre a fonte, incluindo uma referência so-
bre o “manifesto”, após isso o receptor interpreta este 
“manifesto” e inicia o acesso ao fluxo.

Controle de rede
Os trabalhos de controle de fluxo de rede já inicia-

ram. O grupo de estudos SMPTE TC-32F prepara um re-
latório com as normas existentes, bem como a análise 
de gaps com as recomendações de desenvolvimento. 
Paralelamente, o AMWA (Advanced Media Workflow 
Association) está desenvolvendo uma API para Redes 
Definidas por Software (SDN) para o controlador da 
rede a ser utilizada pela camada de Serviços NMOS 
(Network Media Open Specification).
Embora ainda seja um trabalho não finalizado, espe-

ra-se que a API permita que os serviços NMOS interaja 
com o controlador de rede, para descobrir a topolo-
gia da rede, permitindo o registro de fontes, destinos 
autorizados e permitir os fluxos autorizados na rede.  

O nível de controle deve ser tal que, nenhum pacote 
IP sem autorização possa trafegar na rede. Além disso, 
os fluxos serão capazes de obter reserva de banda  ga-
rantida na rede, recebendo uma qualidade de serviço 
confiável (QoS).

Conclusão
Enquanto a indústria de broadcast se ocupava de 

evoluir com o SDI coaxial, de  270 Mbps para 3/6 
Gbps, o mercado de TI se ocupava com data centers 
de alta velocidade, escalando a lei de Moore, com re-
des de 10/25/40/50/100 Gbps, com redes IP e de custos 
eficazes. Atualmente, a indústria de mídia se depara 
com grandes quantidades de conteúdos para distri-
buir, assim como a necessidade de suportar formatos 
4K-UHD, com chaveamentos de vídeos com taxas de 
12 Gbps e acima. Isto é simplesmente impraticável, ou 
mesmo impossível de conseguir com os projetos tradi-
cionais de broadcast de roteamento com SDI. 
Assim, a indústria de mídia começa a utilizar redes 

IP e data-centers, com equipamentos já existentes da 
indústria de TI, para atingir eficiência em sua infraes-
trutura. 
Mais importante, a flexibilidade conseguida com ar-

quitetura baseada em pacotes, dá suporte para a nova 
realidade de uma produção ágil, com estratégias de 
distribuição multi-facetadas, com virtualização e com 
os benefícios da economia da ethernet,  comparada ao 
alto custo de uma interface exclusiva para broadcast, 
que é o SDI.
Os trabalhos alinhados por toda indústria de mídia, 

que compõem a aliança AIMS, pavimentam um caminho 
seguro, para a necessária transição de SDI para IP. n
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por Fernando Moura* e Francisco Machado Filho** em Las Vegas e Gabriel Cortez em São Paulo

Entre os dias 24 e 26 de abril de 2017, a SET realizou, em Las Vegas, 
Estados Unidos, a 26ª edição do SET E TRINTA, seminário sobre 
tecnologias nas áreas de engenharia de comunicações, broadcast 
e novas mídias. O tradicional seminário contou com a presença 
de mais de 320 participantes
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O
futuro da TV e a situação 
do espectro radiofônico – 
cada dia mais ameaçado 
pelo avanço das operado-

ras de telecomunicações – foram al-
guns dos temas mais abordados no 
evento. As tentativas dos canais de 
TV aberta para lidar com a mudan-
ça na forma de consumir conteúdos 
audiovisuais e a implantação e con-
solidação de redes IP também rece-
beram atenção dos palestrantes.
O encontro reuniu os broadcasters 

brasileiros na sala N116 do Pavilhão 
Norte do Centro de Convenções de 
Las Vegas. Os executivos começam 
a chegar ao evento por volta das 

6h30 para desfrutar do convívio do 
café da manhã preparado pela SET 
e das palestras começam por volta 
das 7h, estendendo-se até às 9H, 
horário de abertura da feira. Como 
de costume, a Revista da SET acom-
panhou de perto as discussões e 
traz aos leitores o que de mais im-
portante foi dito nos três dias de 
evento.
A abertura do SET e TRINTA em 

Las Vegas foi realizada pela presi-
dente da SET Liliana Nakonechnyj. 
Ela afirmou que a entidade trabalha 
pensando no futuro da radiodifu-
são e lembrou que o SET e TRIN-
TA é um dos momentos principais 

deste trabalho. “Aqui, discutimos os 
principais pontos da radiodifusão 
brasileira e mundial e debatemos as 
tecnologias do audiovisual. A ideia 
é ampliar cada vez mais o nosso 
leque de conhecimentos para po-
dermos incluir em nossos estudos 
todos os tipos de mídia que estão 
surgindo.”
A presidente incentivou os asso-

ciados a trazerem representantes 
de todas as plataformas à SET para 
analisar o futuro da radiodifusão. 
“Um dos nossos principais objetivos 
é aproximar os radiodifusores das 
produtoras de conteúdo. Elas es-
tão se multiplicando em nosso país.  

SET e TRINTA 2017

SET debate em Las Vegas 
as tendências do mercado 
audiovisual
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É importante que consigamos aten-
der a todos os integrantes do merca-
do na SET, sejam eles da radiodifu-
são, produtores de conteúdo ou das 
novas mídias.”

Transformações na indústria 
e mudança de hábito 
dos consumidores marcam 
palestras de abertura
André Altieri, Sennior Account Ma-

nager da Cisco no Brasil, afirmou 
que as novas mídias trouxeram de-
safios e preocupações aos broad-
casters e ressaltou a necessidade de 
a indústria desenvolver novas técni-
cas de codificação de vídeo aliadas 
às fontes de captação e produção 
em IP.
“O mercado de mídia se modifica 

com a adoção do IP e da cloud, com 
os novos modelos de consumo e com 
as aplicações OTT. Isso faz com que 
os radiodifusores precisem antever 
as mudanças e trabalhem prevendo 
o consumo de vídeo por streaming”, 
sinalizou Altieri.
Outra mudança drástica, segundo 

ele, é a transmissão tradicional indo 
para a distribuição por IP com cada 
vez maior predominância do IP na 
contribuição. “Há dois anos já fala-

mos no SET e TRINTA sobre redes 
IP e, hoje, a aposta da Cisco é fazer 
redes IP em emissoras. O nosso de-
safio é avançar com a aceleração da 
produção de mídia, com a distribui-
ção primária em IP e com a adoção 
de sistemas seguros onde a criação, 
o processamento, o delivery e o sto-
rage não corram riscos. As emissoras 
estão cada vez mais na Internet e é 
preciso proteger os conteúdos”, sa-
lientou.
“O desafio passa pela utilização 

do Adaptive Bit Rate (ABR) em Uni-
cast, porque o ABR sempre força um 
maior consumo de banda, por isso é 
preciso medir a qualidade da expe- 
riência”, disse, anunciando em se-
guida que a empresa lançou um 
novo conceito para ABR na NAB. 
“Conseguimos mABR – multicast 
ABR, ainda temos o Smart ABR me-
dindo a qualidade da experiência, o 
que faz que o consumo de banda 
possa ser melhorado na rede”, por-
que “tudo está migrando para estru-
turas virtualizadas se aproximando 
cada vez mais dos usuários e geran-
do uma melhor experiência”.
Outro dos pontos analisados por 

Altieri foi o IP Fabric para “Media 
Production” com múltiplas aplica-

ções para Live Broadcasting, e o 
OMD (Open Media Distribution).
Diego Julidori, gerente de produtos 

e inteligência de mercado da Equinix, 
em seu primeiro ano no SET e TRIN-
TA, afirmou que o próximo estágio da 
indústria de mídia e entretenimento 
é claramente como alcançar a trans-
formação digital que toma conta do 
mundo atual. “Encurtar as distâncias 

Liliana Nakonechnyj, presidente da SET 
realizou a abertura do SET e TRINTA 
em Las Vegas
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André Altieri (Cisco) explicou 
os conceitos de IP Fabric para 
“Media Production” com múltiplas 
aplicações para Live Broadcasting, 
e o OMD (Open Media Distribution)
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No �m de um dos Fóruns de Tecnologia do SET e TRINTA 2017 conversa animada entre os três últimos presidentes da SET 
e os membros do painel. Da esquerda à direita: Liliana Nakonechnyj, presidente da SET; Olímpio José Franco, superintendente 
da SET; Al Kovalick, fundador da Media Systems Consulting; Bill Hayes, presidente do IEEE-BTS; e Fernando Bittencourt, 
diretor da Área Internacional da SET
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Mais de 
300 broadcasters 

brasileiros 
participaram do SET 

e TRINTA 2017
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Fernando Bittencourt, diretor da Área Internacional da 
SET, moderou o Fórum de Tecnologia do SET e TRINTA 
2017, realizado na terça-feira, 25 de abril de 2017 no Las 
Vegas Convention Center, que contou com a presença de 
Al Kovalick, fundador da Media Systems Consulting, e Bill 
Hayes, presidente do IEEE-Broadcast Technology Society .

Os palestrantes listaram exemplos e conceitos sobre a 
importância da evolução das tecnologias e a necessida-
de de constante atualização dos sistemas por causa de 
dois fatores cruciais: as mudanças de comportamento 
dos consumidores e do mercado.

Al Kovalick citou a teoria de Moore, baseada na física 
quântica, que demonstra que a tecnologia tem um perí-
odo “de vida’, e que se não for atualizada, cai em desuso 
e é substituída por algo mais novo”.  

“Precisamos olhar para frente e enxergar como a tec-
nologia evolui. E o guia para isso é o passado, ou seja, 
basta observar o histórico da evolução tecnológica, para 
constatar essa questão. Temos que seguramente prever 
o futuro para gerir nossos negócios”, explicou.

A modo de exemplo, a�rmou que em 1998 havia um 
dispositivo de armazenamento (powerdohorn storage) 
com capacidade de 1.6 GB/cart e, 18 anos depois, é 
possível fazer a mesma coisa com um simples cartão de 

memória (LTO – 7/6 TB/cart (1.66carts = 10 TB)). No futu-
ro, segundo a previsão de Moore, a atomic storage (com 
capacidade de 500 Tb) poderá ser possível.

Kovalick explicou, ainda, que a inteligência arti�cial 
será o motor dessas evoluções. “No futuro, daqui a 40 ou 
50 anos, 50% dos sistemas deverão ser geridos, prova-
velmente, por mecanismos além da capacidade huma-
na. E em 2075, 90% das pessoas serão substituídas por 
máquinas”, prevê. Por �m, explicou que se os empresá-
rios levarem essas questões em consideração e pensa-
rem no crescimento exponencial de suas tecnologias, 
estes terão sucesso.

Na sequência, Bill Hayes defendeu a ideia de que a tec-
nologia e a criatividade são os pilares necessários para o 
futuro tecnológico do broadcast. “Pessoas criativas po-
dem tirar vantagem do que a tecnologia oferece e a tec-
nologia é necessária para que pessoas criativas possam 
desenvolver seus produtos”.

Hayes fez uma apresentação baseada na experiência 
que acumulou com produtos que interagem com a pro-
gramação da televisão. Ele defende a interação com a TV 
como uma das metas da indústria. “Porém, sempre exis-
tiram di�culdades operacionais que contribuíram para o 
fracasso das iniciativas”, explica.

Fórum deixa claro que tecnologia e criatividade são os pilares 
do futuro do broadcast

por Tainara Rebelo, em Las Vegas
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Kovavick apresentou no Fórum de Tecnologia o que de�ne como a Curva exponencial da tecnologia em vídeo
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A tecnologia digital oferece mudanças fundamentais 
nesta vertente. “Agora, há uma mudança no comporta-
mento do consumidor: ele pode comprar sem sair de 
casa. Os produtos vêm personalizados e nem sempre 
é necessário ter um console para fazer a conexão com 
a televisão ou o computador e utilizar o produto, pois 
há o touch screen e o sensor de movimento. Todas essas 
facilidades ajudam a aumentar o consumo digital”, mas 
isso também traz novos desa�os: “como você alimenta 
os conteúdos existentes? O que as pessoas querem? E, 
como produzir tecnologia para entregar estes serviços?”, 
questionou.

Bill sugeriu que tentemos entender o que o consumi-
dor quer para guiar o desenvolvimento das novas tec-
nologias. Citou, como exemplo, uma situação na qual 
assistia a um programa de TV com a esposa, quando ela 
manifestou interesse pelo colar de uma personagem e 
quis saber onde poderia comprar. “O futuro tecnológi-
co precisa de pessoas criativas que desenvolvam uma 
maneira na qual, simplesmente clicando no produto, 
apareçam todas as informações sobre modelo, quando 
e por quanto comprar. Os consumidores usariam essas 
informações e se habituariam a comprar desta maneira”, 
defendeu.

Os desa�os desta tecnologia, segundo Hayes, se-
ria a mobilidade, “broadcasters têm que desenvol-
ver cada vez mais essas tecnologias. E ambos estão 
avançando consideravelmente nessas áreas, já que 
“as próximas gerações de telefones celulares, por 
exemplo, estarão focando nesse ponto. No longo 
prazo, é possível que haja parcerias novas .”

“Quando você fala com pessoas criativas, eles 
conseguem tirar vantagem daquilo que é útil. A 
linha divisora entre contar a história e colocar a 
tecnologia para funcionar é bem tênue. É preciso 
conciliar o TI com o broadcast. Há um gap que eles 
precisam encontrar para trabalhar juntos”, �nali-
zou. n
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Fórum de Tecnologia foi moderado por Fernando Bittencourt (SET) e contou com a presença de Al Kovalick, 
fundador da Media Systems Consulting; e Bill Hayes, presidente do IEEE-BTS

Bill Hayes (IEEE) a�rmou que o futuro 
da TV passa pela mobilidade e que esta 
“provavelmente seja o maior desa�o 
que enfrentaremos na indústria”
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de modo que os conteúdos criados e 
distribuídos estejam próximos e em 
um lugar onde os clientes e usuários 
possam acessar de forma fácil se tor-
na crítico para o sucesso da indústria 
de mídia e entretenimento.”

O executivo analisou o tráfego de 
acesso à internet na América Lati-
na e disse que o uso de banda a 
partir de celulares é o que mais vai 
aumentar até 2020. “Desse tráfego, 
mais de 80% será vídeo e 90% das 
interações será em algum tipo de 
tela”. Além disso, Julidori acredita 
que as empresas de radiodifusão 
precisam se adaptar “à nova gera-
ção e aos novos hábitos de consu-
mo, com um crescimento de deman-
da de até 22% de tráfego de vídeo 
por ano, com + 194 EB por mês (NR: 
Existe uma ordem de crescimento 
depois dos Terabytes. O EiB (Exbiby-
tes 2e60) e (Exabyte EB 10e18), ou 
cinco milhões de anos de vídeo. Por 
isso, precisamos pelo menos 5 ve-
zes mais espaço de armazenamento 
para dados até 2020”, acrescentou.
Para Julidori as empresas de radio-

difusão precisam se adaptar “à nova 
geração e aos hábitos de consumo 
que têm com um crescimento de 
demanda de até 22% de trafego de 
vídeo por ano, com +194EB por mês 
ou cinco (5) milhões de anos de ví-
deo. Precisamos pelo menos quintu-
plicar o espaço de armazenamento 

para dados até 2020”, o que obriga 
uma mudança drástica, segundo ele, 
porque “a tecnologia e as despesas 
não acompanham a velocidade do 
crescimento”.
“Temos de adaptar a indústria a 

este novo formato. Esta adaptação 
deve ser flexível, ágil com otimiza-
ção de custos, escalável para po-
der atender as demandas, temos 
de continuar deixando accessível o 
conteúdo, e por isso, afirmamos que 
não há como sobreviver de forma 
isolada. Chegamos a um ponto onde 
a interconexão é fundamental para 
aproveitar o melhor de cada em-
presa diminuindo as distância entre 
as empresas para que elas com-
partilhem o melhor que cada uma 
possui. Assim, sem interconexão 
não será possível sobreviver, uma 
interconexão que constrói e reforça 
os ecossistemas”, sentenciou o exe-
cutivo da Equinix que pela primeira 
vez participou do SET e TRNTA.
No fechamento da palestra, Julidori 

disse que é necessário criar um “novo 
workflow que traga o ecossistema de 
produção para o digital onde tudo 
seja feito dentro de um data center 

Rodrigo Campos (Eutelsat) apresentou dados sobre migração digital no mundo a�rmando que “está progredindo 
rapidamente” e que “o satélite pode alimentar repetidoras de TV Digital, reforçadores de sinal, usuários residenciais 
e Headends de PayTV”
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Para Diego Julidori (Equinix) 
o próximo estágio da indústria 
de mídia e entretenimento 
é claramente alcançar 
a transformação digital
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desde o ingest até o delivery de con-
teúdo e playout de conteúdo”.

A solução é a distribuição 
via satélite?
Marcelo Amoedo, diretor de vendas 

da Divisão de Broadcast da Intelsat, 
afirmou no SET e TRINTA que a distri-
buição e o consumo de mídia muda-
ram drasticamente nos últimos anos, 
com os espectadores agora exigindo 
conteúdo de qualidade, sem ruídos, 
a qualquer momento e em qualquer 
dispositivo. “Para atender às deman-
das do consumidor de novas mídias, 
os programadores precisam reavaliar 
seus modelos tradicionais de produ-
ção e distribuição e implantar ma-
neiras mais eficientes, econômicas 
e confiáveis de fornecer conteúdo”, 
frisou.
Isso seria possível, em sua opinião, 

com a utilização de “uma infraestru-
tura de rede globalizada com progra-
mação de mídia distribuída via sa-
télites da Intelsat com comunidades 
de vídeo ao redor do mundo. Hoje, 
o satélite chega a mais de 300 mi-
lhões de assinantes no mundo e, na 
América Latina, a mais de 34 milhões 
por TV a cabo e mais 28 milhões por 
DTH. Na região, existem 4 comunida-
des de distribuição para head-ends 

de TV a cabo via satélite com flexi-
bilidade, resiliência e escalabilidade, 
nas quais existem ainda plataformas 
de MCPC”, lembrou.
Um dos destaques foi o satélite  

IS-35C da empresa e como este sa-
télite pode ajudar os radiodifusores. 
Outra novidade foi a tecnologia de 
satélite de última geração EpicNG 
de alta velocidade e os serviços ge-
renciados para expandir de forma 

econômica um canal de cada vez, 
maximizando o tráfego na largura de 
banda e otimizando sua rede para 
entregar, em qualquer dispositivo, as 
experiências que seu público exigir.
Amoedo apresentou ainda o Intel-

satOne Prism, “um satélite com co-
nectividade simplificada e acesso bá-
sico à internet via Prism, um serviço 
simples de transmissão multimídia 
‘triple play’ integrada com acesso  

Marcelo Amoedo (Intelsat) explicou no SET e TRINTA que a tecnologia de satélite 
de última geração EpicNG de alta velocidade e os serviços gerenciados podem  
servir para expandir de forma econômica um canal de cada vez, maximizando  
o tráfego na largura de banda e otimizando sua rede

A partir das 6h30 dezenas 
de broadcasters brasileiros 
se reúnem para o já conhecido 
café da manhã do SET e TRINTA 
para conversar
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para todos os serviços com menos 
recursos em campo, menor tempo de 
preparação e previsibilidade e redu-
ção de custo com uma conectividade 
com qualidade para transmissão de 
vídeo garantida”, finalizou. “É uma 

tecnologia que está unindo a flexibi-
lidade do mochilink com a segurança 
do satélite.”
Rodrigo Campos, Diretor Geral da 

Eutelsat do Brasil, analisou o “impac-
to positivo da utilização do satélite 
no processo de switch-off no Brasil” 
e apresentou “o exemplo da França 
e suas similaridades com o Brasil”, 
em palestra na qual afirmou que a 
migração digital está progredindo 
rapidamente em todo o mundo e 
um número crescente de lares está 
mudando seu modo de recepção 
de analógico para digital com uma 
“substituição da TV aberta tradicio-
nal para um processo de TDT”.
Para Campos, no Brasil, “a digita-

lização está criando novas oportu-
nidades para a indústria de radiodi-
fusão, bem como para a economia, 
trazendo a TV Digital e as inovações 
de transmissão como HD, ou mesmo 
Ultra HD, e serviços de TV interativa 
/ híbrida de forma transparente para 
todo o país”. 
O executivo acredita que os desa-

fios passam por: como garantir o 
switch-off analógico com orçamento 
limitado e sem aumento de receitas; 
como alcançar locais de difícil acesso 
a fim de melhorar a cobertura das 

redes de TV Digital; e como evitar 
a “exclusão da TV Digital em 2023, 
quando o processo acabar, para que 
não tenhamos apagão nas cidades 
sem cobertura”. A solução, na opinião 
de Campos, passa por uma distribui-
ção de TV Digital através de satéli-
tes “pela sua rápida implementação, 
uma relação custo-benefício atraente 
e uma cobertura ampla com indepen-
dência de infraestrutura e fronteiras. 
Além do que, o satélite pode manu-
sear vários formatos: DVB-S/S2 – BTS 
comprimido”, argumentou.
Para o executivo da Eutelsat a for-

ma de evitar a exclusão pode passar 
pelo satélite E65WA na posição Orbi-
tal 65°W brasileira com “ampla abran-
gência englobando todas as faixas 
nas bandas C, Ku e Ka. Esta é posição 
tradicional e consolidada para aplica-
ções de vídeo no Brasil com excelente 
visibilidade : elevação superior a 50 
graus nas capitais e uma posição es-
tratégica para distribuição de progra-
mação nas Américas”. n

*Fernando Moura é professor Doutor  
do Curso de Jornalismo da Universidade 
Anhembi Morumbi em São Paulo, 
e Francisco Machado Filho é professor 
Doutor do Curso de Jornalismo da UNESP 
em Bauru/SP
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SET e TRINTA 2017

Dois participantes do SET e TRINTA 2017 foram con-
templados com prêmios decorrentes de um sorteio rea-
lizado no último dia da programação brasileira em 2017 
(dia 26 de abril, quarta-feira).

Os ganhadores foram Alberto Passos, coordenador 
de Pós-Produção da Globosat, no Rio de Janeiro (RJ), e 
Emerson Mario Pereira, gerente de Engenharia de Tele-
visão na RPC, em Curitiba (PR). Todos os inscritos para o 
SET e TRINTA estavam participando. O sorteio foi realiza-
do após o �nal das atividades da quarta-feira, em frente 
ao público presente.

Passos foi contemplado com um  full pass  para o  
29º Congresso de Tecnologia da 4ª edição do SET EXPO, 
que acontecerá de 21 a 24 de agosto de 2017, em São 
Paulo. O segundo sorteado, Emerson Pereira, ganhou o 
pacote completo de passagens (ida, volta e hospeda-
gem) e os quatro dias de Congresso.

Sorteio de prêmios para o SET EXPO 2017
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Rodrigo Campos (Eutelsat) a�rmou 
que as principais vantagens das 
redes de distribuição via satélite  
são a distribuição com  
custo-benefício viável; a ampla 
cobertura; e a independência  
de infraestrutura e fronteiras
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SET e TRINTA 2017

Anatel e Ministério visitam SET e TRINTA

Em uma visita rápida, representantes da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel) e do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 
a�rmaram que governo brasileiro quer trabalhar em 
parceria com a radiodifusão para alavancar o processo 
de migração para o digital.

Leonardo Euler, conselheiro da Anatel, analisou o 
desligamento da TV e disse que a complexidade do 
apagão é grande porque “85% da população vive em 
menos de 10% do território nacional ainda que a TV 
aberta esteja em quase todo o território nacional. “Es-
tamos frente a um grande desafio”.

A despeito do contexto político e institucional é preci-
so lembrar do êxito do projeto. Temos tido um processo 
inclusivo de desligamento que levará a desligar 75% da 
população Brasileira. Nesse contexto, o desligamento de 
São Paulo é emblemático, um processo com espírito pú-
blico para desligar. É importante destacar que o impacto 
negativo tem sido minimizado, o que é muito positivo 
porque isso se deu pelo espírito colaborativo entre to-
dos os envolvidos”.

Dulcídio Oliveira Pedrosa, assessor especial do MCTIC,  
a�rmou aos presentes na sala N116 do Pavilhão Norte 
do Centro de Convenções de Las Vegas que o Governo 
trabalha de forma conjunta com os radiodifusores para 
garantir o apagão analógico e a mudança para o digital 
das emissoras de todo o país.

Oliveira Pedrosa disse que a sua presença na NAB era de 
vital importância porque o Governo sabe da “importância 
da radiodifusão brasileira e como ela é importante na feira 
com um peso e signi�cado que faz uma diferença grande”.

O responsável do MCTIC disse que o Ministério está 
mais perto dos radiodifusores porque o Governo tem 
“uma penetração mais ampla com Secretaria de Radio-
difusão, a Secretaria de Telecomunicações e a Secretaria 
de Políticas de Informática com as que certamente vo-
cês aqui se relacionam a com as quais terão um acesso 
fácil e simpli�cado”.

Ele disse que “o Ministro espera um crescimento de um 
setor que é muito ativo e dinâmico na economia brasi-
leira. Um crescimento que possa ser apoiado pelo Go-
verno e as suas políticas”. n

Da Esq. à Dir. Dulcídio Oliveira Pedrosa (MCTIC); Roberto Franco (SET/Fórum SBTVD); Leonardo Euler (conselheiro  
da Anatel) e Rodrigo das Neves (AESP/Grupo Bandeirantes de Comunicação)
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O
Pavilhão Brasileiro mar-
ca presença na feira NAB 
desde 2007. A cada ano, o 
espaço se firma como um 

local em que as empresas brasileiras 
se lançam ao mercado internacional. 
Contudo, é consenso entre os parti-
cipantes do Pavilhão que, mesmo o 
foco sendo o mercado internacional, 

participar desta iniciativa impulsiona 
negócios também no Brasil. 
Este ano, o Pavilhão Brasil contou 

com a participação de 15 empresas. 
Roberto de Souza Pinto, presiden-
te do Sindvel, afirma que a feira é 
muito importante ao país: “O Vale 
da Eletrônica, através do Projeto PS 
Eletroeletrônicos Brasil coordena-

do pelo Sindvel e desenvolvido em 
parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil), não só parti-
cipa como é o responsável pela or-
ganização do pavilhão brasileiro na 
NAB, demonstrando e comprovando 
a importância e a força do evento 
para impulsionar os negócios, am-

Pavilhão Brasil confirma 
sucesso do ISDB-Tb

por Francisco Machado Filho e Fernando Moura, em Las Vegas

Inciativa aproxima empresas brasileiras e o mercado internacional, 
mas também proporciona negócios em nosso mercado interno. 
República Dominicana seria o próximo país a adotar o padrão 
ISDB-Tb para sua migração
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pliar nossas empresas, gerar empre-
go e renda para o Brasil”. E isto vem 
se confirmando a cada ano. Confira 
abaixo a opinião das empresas par-
ticipantes desta edição do Pavilhão 
Brasil na NAB 2017.
O Pavilhão Brasileiro e as suas 15 

empresas somaram, segundo dados 

da SindVel,  um total de US$ 6,920 
milhões de expectativas de negócios 
para os próximos 12 meses, um nú-
mero expressivo.
As empresas brasileiras exposito-

ras na NAB realizaram 766 contatos 
comerciais diretos durante o perío-
do da feira, provenientes de países 

como Argentina, Bolívia, Brasil, Cana-
dá, Chile, China, Colômbia, Equador, 
Estados Unidos, Índia, Japão, Méxi-
co, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, 
Reino Unido e Taiwan. “Importante 
destacar a presença de sul-america-
nos no Pavilhão e como os países 
que adotaram ou pensam em adotar 
o sistema ISDB-TB de TV Digital se 
importam pelos nossos produtos,” 
afirmou à Revista da SET Daniela 
Saccardo, gerente do PS Eletroeletrô-
nicos Brasil.
Um destaque importante neste 

ponto foi uma reunião com a Comiti-
va da República Dominica, país que 
está discutindo com o Governo Bra-
sileiro a adoção do padrão brasileiro 
de TV Digital, juntando-se aos outros 
19 países que já o adotaram.
A organização destacou, além das 

inúmeras reuniões que foram realiza-
das nos 4 dias de evento, as visitas 
de representantes do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação e da 
ANATEL. “Com a ANATEL conversa-
mos sobre a parceria para realização 
de Seminários Técnicos no exterior 
para divulgação do padrão brasi-
leiro de TV Digital e das empresas 
brasileiras fabricantes de produtos e 
serviços para o setor”, informou, já 
no Brasil, Flávia Capistrano, coorde-
nadora do projeto. n

NAB 2017

O Pavilhão Brasileiro prevê um total de US$ 6,920 milhões de expectativas 
de negócios para os próximos 12 meses

As empresas brasileiras
realizaram 766 contatos 
comerciais diretos na NAB 
com destaque para 
broadcasters sul-americanos
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EiTV 
 “Nossa empresa tem dois objetivos principais em participar da feira no 
pavilhão Brasil. Primeiro, divulgar nossa plataforma de armazenamento 
e distribuição de vídeos baseada na nuvem para o mercado americano e 
latino americano. Segundo, que a vinda para o congresso e feira é uma 
oportunidade para reunir todos os representantes da nossa empresa na 
América Latina. O que é uma oportunidade única para isso. Quanto aos 
negócios, este ano esperávamos um movimento um pouco maior, mas 
estamos satisfeitos com nossa participação.”

Tsda 
 “A Tsda já vem expondo aqui há muito tempo, desde a primeira vez que 
o pavilhão esteve aqui. A NAB é a principal feira. É nossa porta de entra-
da no mercado latino americano. Nossa participação este ano já rendeu 
muitos frutos pra gente. Esse ano em especial nós estamos colhendo, não 
só o resultado do trabalho que �zemos anteriormente, mas com o retorno 
de nossos clientes para novos negócios. Tem sido muito positivo e, além 
disso, estar aqui no pavilhão é um ponto de encontro com os brasileiros 
que participam da feira e que acabam gerando novos negócios para nós.”

VoiceInteraction  
 “É muito importante estar aqui, não só para termos contato com 
os clientes brasileiros que participam da feira, mas também para 
a internacionalização. Este ano, a nossa empresa está aqui e tam-
bém no pavilhão americano. É a quarta vez que participamos do 
pavilhão e é sempre um ano mais positivo que o outro.”

Fernando Muller (EiTV)

Ulisses Barreto (Tsda)
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Alberto Issi 
(VoiceInteraction)
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Tecsys 
“Para nós, a NAB é uma feira muito importante para alcançar os países 
que adotaram o padrão brasileiro de TV digital. Nossa empresa partici-
pou ativamente do processo de digitalização no Brasil sendo participante 
do Fórum Brasileiro de TV Digital, temos produtos que atendem 100% 
a norma e por isso estamos levando nossos produtos para estes países.  
O pavilhão para nós é muito importante porque ele nos dá visibilidade e 
oportunidade para as empresas apresentarem suas soluções e como se 
pode ver nosso pavilhão é o maior entre os estrangeiros. Este ano, o movi-
mento foi um pouco menor, do público latino, mas a presença de brasilei-
ros foi grande e a qualidade dos contatos foi muito boa. Estamos saindo 
satisfeitos da Feira.”

ShowCase 
 “Este ano, a gente veio para feira para mostrar a acessibilidade na TV 
no Brasil e nosso produto tem tido um destaque muito bom no merca-
do internacional. O Brasil está presente na feira mostrando que também 
tem tecnologia na televisão e o pavilhão permite as empresas brasileiras 
mostrarem seus produtos com destaque para o mercado internacional. 
Sinto orgulho em fazer parte deste time.” 

SNews  
“Nossa empresa é uma empresa que nasceu no Brasil, mas vem 
crescendo muito no mercado internacional nos últimos anos e to-
mamos a decisão de ter nosso próprio estande na NAB, além do 
estande no pavilhão Brasil. A feira tem sido muito boa para nós.  
Essa estrutura do pavilhão e do nosso estande próprio, tem aberto 
as portas de vários mercados internacionais. O Pavilhão Brasil aju-
dou muito a SNews a conseguir ampliar nossos negócios.”

José Marcos e Carlos Henrique Ferreira
(Tecsys) 

Marco Antonio (ShowCase)
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Michaella Misske
(SNews)

@opictelecom

\opictelecom

(16) 36287-8284   
vendas@opictelecom.com.br  
www.opictelecom.com.br

SOLUÇÕES PARA SEU ESTÚDIO DE TV



@opictelecom

\opictelecom

(16) 36287-8284   
vendas@opictelecom.com.br  
www.opictelecom.com.br

SOLUÇÕES PARA SEU ESTÚDIO DE TV



66   REVISTA DA SET  |  Maio 2017

NAB 2017

RF Mídia 
“A importância de estar na NAB está muito alinhada com o posiciona-
mento da empresa que é a internacionalização. Começamos em 2012 
fazendo a cobertura da Olimpíadas de Londres para o Brasil e, na Copa 
do Mundo e Olimpíada no Brasil tivemos a iniciativa de fazer a cober-
tura em espanhol. Então, estarmos aqui na NAB nos dá a oportunida-
de de enxergar novos mercados focando na Copa do Mundo na Rússia.  
Nós estamos pela segunda vez no Pavilhão Brasil e eu tenho pondera-
ções positivas. Fazendo um comparativo com pavilhões de outros países, 
a gente percebe o nível da apresentação e da qualidade do pavilhão, 
além das possibilidades que a Apex e o Sindivel oferecem para os empre-
sários brasileiros”, a�rmou Robson Ferri.

MStudio 
“Estar no Pavilhão Brasil tem aberto as portas da nossa empresa para o 
mercado internacional. O resultado ao longo do tempo tem sido muito 
positivo, o que nos permite alçar voos maiores e para o ano que vem,  
a MStudio pretende ter seu próprio estande no pavilhão do rádio na 
NAB. Sem o apoio e a visibilidade do Pavilhão Brasileiro, essa conquista 
seria muito mais difícil.”

Opic Telecom  
“Nós temos dois focos na NAB que é trazer nosso know how tanto 
da parte do mobiliário técnico e alguns equipamentos desenvolvi-
dos neste último ano para  mercado exterior, conseguindo novos 
mercados, novos contatos e também, estreitar o relacionamento 
com os brasileiros que vêm para a NAB. Estamos no quinto ano de 
participação e a gente percebe que antes de uma empresa fazer um 
investimento, ela quer conhecer o equipamento ou produto. Então 
muitos negócios são fechados no Brasil após a feira. Para nós da 
Opic Telecom tem sido uma experiência muito positiva participar 
da NAB no pavilhão Brasil”, disse Rafaela Oliveira.

Equipe da RF Mídia na NAB2017

Equipe da MStudio na NAB2017
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Media Portal Soluções 
“Este ano, estamos trazendo uma solução focada em nuvem 
e hoje oferecemos uma solução híbrida competindo com o 
mercado internacional. Este é o terceiro ano que estamos 
participando de olho no mercado internacional, mas per-
cebemos que a participação aqui é muito boa para fechar 
negócios no Brasil. Atendemos no pavilhão brasileiro mui-
ta gente do Brasil, que nos coloca em um nível comparati-
vo muito bom com a ferramentas do mercado americano.  
É fundamental estarmos na NAB com o apoio extremamente 
pro�ssional do pessoal da Apex e da Sindivel. E não é só uma 
questão �nanceira, mas também de visibilidade. É uma óti-
ma estratégia para nós estarmos aqui”. 

Hitachi  
“Este ano foi um ano muito bom para nós da Hitachi. Não 
havíamos participado nos últimos dois anos, mas agora 
voltando com o Sindivel o resultado foi muito bom. Perce-
bemos um movimento um pouco menor este ano, mas em 
contrapartida foi mais direcionado às reuniões. Percebemos 
que as pessoas que vieram estavam já focadas e sabiam 
o que estavam procurando e isso foi muito bom para nós.  
Nosso principal mercado hoje é o mercado brasileiro e es-
tar aqui no Pavilhão Brasil é uma grande oportunidade de 
ter contato com as empresas que vem participar da Feira.  
O pavilhão se torna um ponto de encontro dos brasileiros e 
isso nos dá a oportunidade de fazer bons negócios”. 

Fábio Tsuzuki e  Murilo Santos 
(Media Portal Soluções) 
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Paulo Damasceno (Hitachi) 

Fernando Moura é professor Doutor do Curso 
de Jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi 
em São Paulo, e Francisco Machado Filho é professor 
Doutor do Curso de Jornalismo da UNESP em Bauru/SP
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As melhores soluções no mercado de Broadcast, 
Broadband, Telecomunicações e Segurança.

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

V O C Ê  S A B I A ?
A Panasonic oferece diversas soluções 
para captação e exibição de conteúdo? 

Na NAB 2017 ela lançou uma nova câmera 
de estúdio 4K, a AK-UC3000, operando 
com suporte a função HDR. 

Para aplicações de PTZ precisando uma 
alta qualidade de imagem se apresentou 
a box câmera 4K, modelo AK-UB300, com saída HD-SDI opção de 
board de saída TICO 3G-SDI ou 12G-SDI  e integração com sistema de 
PTZ Telemetrics. 

O AV-HS8300 Live switcher de vídeo 4K de 4ME com interface 12G-SDI, 
4K-HDR/BT-2020, com previsão de upgrade futuro de entrada para 
Tico compressed 4K, estará disponível em breve no mercado Brasileiro. 

Para pequenas produções a Panasonic também apresentou o novo 
A/V Live switcher AV-HLC100 de 8 entradas (3G-SDI, HDMI, IP) com 
controle de PTZ Panasonic e saída direct streaming.
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