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FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SET EXPO
A Feira ocupa 20 mil m2 do Expo Center Norte, em São Paulo. 
Recebe aproximadamente 16 mil visitantes durante três 
dias. Cerca de 200 empresas expositoras, representando 
mais de 400 marcas nacionais e internacionais, oferecem 
experiências hands on com os últimos produtos lançados 
no mercado e apresentam novas oportunidades em 
serviços e modelos de negócios. Para informações sobre 
espaços, estandes e patrocínios, contate o time de vendas 
da SET.

CONGRESSO DE TECNOLOGIA SET EXPO
A cada edição, o Congresso de Tecnologia SET EXPO 
discute o presente e o futuro do setor e aborda temas 
como tecnologia, produção, transmissão, distribuição, 
serviços e novas mídias. 
Cerca de 200 renomados palestrantes e 2.000 inscritos,
 brasileiros e estrangeiros, debatem cases de sucesso e 
compartilham conhecimentos e soluções. 

FÓRUM LATINO-AMERICANO DE NEGÓCIOS DA 
RADIODIFUSÃO
Organizado pela SET, em parceria com a AESP, o Fórum 
discute os desafi os econômicos, políticos e regulatórios 
da indústria da radiodifusão.  No encontro, participam 
altos executivos do mercado e do governo.

DESAFIO SETUP 
A SET oferece um espaço na feira – o SET Innovation 
Zone (SIZ) - para startups que desenvolvam novos 
serviços e produtos para a indústria do audiovisual. Os 
projetos aceitos buscam quebrar paradigmas comerciais 
e tecnológicos em qualquer etapa da cadeia de produção: 
da criação à distribuição.
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A SET, associação que representa o setor da radiodifusão no Brasil, convida a 
sua empresa para fazer parte do mais importante evento de broadcast e novas 
mídias da América Latina: o SET EXPO 2017. O SET EXPO permite aos visitantes uma 
experiência única. O evento reúne em um só lugar as principais tendências tecnológicas 
para criação, distribuição e transmissão de conteúdo audiovisual e oferece debates 
e informações sobre as principais tendências e perspectivas do broadcast em âmbito 
mundial.   A SET convida você para se juntar a este grande evento e explorar centenas de 
oportunidades de negócios e de networking. Confi ra os principais eventos do SET EXPO:
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Num piscar de olhos, já chegamos ao segundo semestre de 2017 
e já bate à nossa porta o SET Expo 2017!
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A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação 
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET)  
dirigida aos profissionais que trabalham em redes co-
merciais, educativas e públicas de rádio e televisão, 
estúdios de gravação, universidades, produtoras de 
vídeo, escolas técnicas, centros de pesquisas e agên-
cias de publicidade.
A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente. 
Os artigos técnicos e de opinião assinados nesta edi-
ção não traduzem necessariamente a visão da SET, 
sendo responsabilidade dos autores.
Sua publicação obedece ao propósito de estimular o 
intercâmbio da engenharia e de refletir diversas ten-
dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

Realização

Neste primeiro semestre, demos alguns pas-
sos importantes. O grupo multissetorial que 
visa facilitar a introdução de avanços tec-

nológicos de próxima geração foi estruturado e 
está iniciando seus trabalhos, agora rebatizado 
de Projeto UHD-Brasil.
Sob a liderança de Daniela Souza, nossa diretora 
de Marketing, os SET Regionais tornaram-se mais 
alinhados aos grandes temas do momento, mais 
dinâmicos, mais customizados às necessidades de 
cada região, e proporcionando um envolvimento 
muito maior do público. Como relatado na Revista 
da SET, palestras individuais de patrocinadores 
foram substituídas por painéis, com curadoria de 
conteúdo e moderação feita pela diretoria regio-
nal. Esdras Miranda, diretor da Regional Nordeste, 
Ivan Miranda, diretor da Regional Sul e seus co-
mitês regionais se esmeraram e os eventos foram 
sucessos absolutos, com discussões calorosas, 
que agradaram tanto ao público como aos patro-
cinadores. Meus agradecimentos à Daniela, aos 
dois “Miranda”, e aos demais colaboradores que 
contribuíram para mais esse passo.

Já o acordo que fizemos com o SEBRAE, com a 
ajuda de nosso diretor de Eventos José Carlos 
Aronchi, para levar ao nosso público o conceito 
de Inovação, vem sublinhar como é fundamental 
que o profissional de hoje esteja atento às pos-
sibilidades de pensar de forma empreendedora e 
inovar - seja ele empresário, funcionário, executi-
vo, ou mesmo a presidente da SET...
Assim, não é sem razão que estamos planejan-
do trazer muita inovação ao SET Expo 2017. Na 
conferência teremos diferentes visões de futuro, 
tópicos bem diversificados, discussões sobre o 
impacto das tecnologias nas mudanças de há-
bitos e dos negócios, várias startups e novos 
players de vídeo participando como palestran-
tes. Esperamos você no Center Norte para con-
ferir e, quem sabe, para nos ajudar na trilha da 
inovação.

Boa leitura!

Liliana Nakonechnyj
Presidente da SET

N
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SET inicia aproximação com UFSCar

A
SET e a Universidade Fede-
ral de São Carlos (UFSCar) 
estudam um estreitamento 
de ações em prol do incen-

tivo às startups na área do audio-
visual. O acordo com o Grupo de 
Estudos sobre Mídias Interativas em  
Imagem e Som (GEMINIS) está em 
vias de acerto e pretende oferecer 
uma “ponte” entre profissionais do 
mercado audiovisual e acadêmicos 
na área de multiplataformas. Os alu-
nos do Curso de especialização em 
Produção de Conteúdo Audiovisual 
Multiplataforma já tem no currículo a 
disciplina Startups do Audiovisual – 
Empreendedorismo e Inovação para 
incentivar as iniciativas empreende-
doras no segmento.
“Procuramos a SET com o objetivo 

de integrar academia e mercado lo-
cal, uma vez que as nossas startups 
se formam na academia e depois fir-
mam acordos com empresas estran-
geiras. O nosso objetivo é aprovei-
tá-las aqui, com o mercado que está 
ao nosso redor, mas que não chega 
até elas por falta de oportunidades”, 
explica João Carlos Massarolo, do-
cente do Departamento de Artes e 
Comunicação (DAC) da UFSCar.

A SET, por sua vez, planeja ma- 
pear estes talentos ainda em estágio 
acadêmico e, por meio de Seminá-
rios, demonstrações de produtos, 
e workshops, mostrar a realidade 
na qual irão atuar. “Olhar para es-
tas startups multiplataforma é olhar 
para o futuro da produção de con- 
teúdo. É nessas empresas que a gen-
te consegue enxergar a rapidez das 
transformações e as novas ideias, e a 
SET está dando força para que essas 
ideias cheguem mais rápido ao mer-
cado e se fortaleçam na academia”, 
avalia José Carlos Aronchi, Diretor de 
Eventos da SET.

 A parceria
Com o acordo assinado, a SET pre-

tende participar, em maio de 2018, 
da 2ª Jornada Interativa do Grupo 
de Pesquisas em imagem e som da 
UFSCar. “Queremos levar a SET para 
dentro da universidade e fazer os 
alunos conhecerem o que ela pode 
oferecer. Participar dos eventos re-
gionais, do SET EXPO e montar de-
legações para ir ao SET e Trinta, em 
Las Vegas. Tudo com o objetivo de 
impulsionar essa troca de informa-
ções entre os engenheiros com os 
criativos”, explica Aronchi. n

Da esquerda para a direita: Carlos Aronchi, Alexandre Sano, Olímpio Franco, 
João Carlos Massarolo, José Munhoz e Dario Mesquita

Chamadas 
para SET EXPO 
têm prazo estendido

A
SET informa que o prazo de envio de trabalhos cien-
tíficos e propostas de palestras para o SET EXPO 
2017 foi prorrogado para 31/07/17. A data limite an-
terior se encerrava na sexta-feira (30/06).

Apenas a data limite para envio de propostas foi alterada, 
o regulamento continua o mesmo. Acesse as páginas das 
chamadas para obter mais informações e detalhes sobre os 
processos seletivos.
Call for Papers / Chamada de Trabalhos Científicos
http://www.set.org.br/events/setexpo/callforpapers-2017/
Call for Speakers / Chamada de Palestrantes
http://www.set.org.br/events/setexpo/callforspeakers-2017/
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Prévia SET EXPO 2017

por Redação

Nesta edição da Revista da SET, começamos a mostrar 
as novidades que serão apresentadas pelos mais importantes players 
do mercado no SET EXPO 2017. O evento reúne as principais 
empresas brasileiras e internacionais no Expo Center Norte, 
em São Paulo, exibindo os desenvolvimentos e as tendências 
para a indústria broadcast latino-americana

SET EXPO 2017 
apresentará as principais 
novidades da indústria
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novidade da Riedel para 
o SET EXPO 2017 é 
o sistema de inter-

comunicação sem fio Bo-
lero, capaz de trabalhar 
com até dez beltpacks por 
antena, totalizando 100 
antenas e 100 beltpacks 
sem fio. O dispositivo ofe-
rece microfone embutido 
para o modo walkie-talkie, 
integração com smartphone 
via Bluetooth 4.1 e visor com 
Gorila Glass legível a luz do 
sol, além de antenas descen-
tralizadas em rede IP AES67 e 
integração com a matriz de in-
tercom da Riedel, o Artist.
O Bolero é uma solução de 

intercomunicação sem fio que 
pode ser integrado às diversas 
capacidades de roaming e tem 
como principal objetivo ser ver-
sátil, modular e preparado para 
os novos tempos, explicou Fa-
biano Botoni, diretor de vendas 

internacionais de Riedel para Amé-
rica do Sul.

Este dispositivo tem como 
principal característica a 
mobilidade já que traba-
lha como um sistema de 
intercomunicação sem 
fio, com o DECT na faixa 
de frequência de 1,9GHz 

que está integrada ao Ar-
tist, matriz digital de interco-

municação da Riedel. 
O Bolero trabalha com a tec-

nologia ADR (Advanced DECT 
Receiver) exclusiva da Riedel, 
uma tecnologia de receptores 
projetada especificamente para 
reduzir a sensibilidade a refle-
xões de RF de trajeto múltiplo.
Fundada por Thomas Riedel, na 

Alemanha, há exatos 30 anos, a 
Riedel possui mais de 450 fun-
cionários distribuídos por 19 paí- 
ses oferecendo serviços diretos de 
suporte e vendas na Europa, na 

Austrália, na Ásia e nas Américas. n

A
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A
edição 2017 da maior Feira 
de Broadcast & Novas Mídias 
da América Latina se reali-
zará no Pavilhão Vermelho 

e no Centro de Convenções do Expo 
Center Norte, em São Paulo, entre  
22 e 24 de agosto de 2017. O espaço 
terá mais de 6 mil m2 de área líquida 
e receberá 11% a mais de estandes 
do que na feira do ano passado.
Mais de 400 marcas já estão con-

firmadas para a edição deste ano.  
Os mais importantes players do 
mercado figuram entre essas com-
panhias, além de novos exposi-
tores nacionais e internacionais,  
dos quais destacamos: Shure, Syes, 
Eurocab, Elemental, Media Portal, 
Lumatek, Merlin, Pinnacle, Inther-
connect, Nilko, Deviser, ITVX, Telos 
Alliance, entre outros.

A feira contará ainda com o pavi-
lhão PROAVBR, com a presença ga-
rantida da Benq e da Barco, o pavi-
lhão Britânico, o pavilhão do Japão, 
o pavilhão de Startups, e o pavilhão 
do Rádio.
Neste ano, a maior feira de conteú-

do e tecnologia de mídia da América 
Latina passa a abrigar mais assun-
tos envolvendo inovação tecnoló-
gica e conteúdo multiplataforma.  
A área de startups é um dos grandes 
destaques, com quase o dobro do 
tamanho em relação a 2016.

Certi�cação Internacional
Pelo segundo ano consecutivo, o 

SET EXPO recebeu certificação ofi-
cial do Departamento de Comércio 
dos Estados Unidos que, reconhece 
o evento como uma excelente opor-

tunidade de negócios no seu pro-
grama Trade Fair Certification (TFC). 
O TFC é um programa de coopera-
ção voltado para empresas e entida-
des que organizam eventos fora dos 
Estados Unidos. Tem como objetivo 
fomentar a exportação de produtos 
e as parcerias comerciais. As feiras 
certificadas são reconhecidas pela 
qualidade e seriedade de seu am-
biente de negócios e recebem apoio 
de divulgação dentro do país.
A expectativa da SET é receber cer-

ca de 15.000 participantes que vi-
sitarão 150 estandes, representando 
mais de 400 marcas, e que movi-
mentarão aproximadamente US$ 40 
milhões em vendas. Além da Feira 
de Produtos e Serviços, a SET or-
ganiza também o 290 Congresso de 
Tecnologia. n
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A Compact Servo 
18-80mm T4.4 EF 
é uma lente 
de formato Super35

A Compact Servo 
18-80mm T4.4 EF 
é uma lente 
de formato Super35

Canon chega à edição 2017 do SET EXPO 
com novidades na sua linha de câmeras 
e lentes para produções de cinema e de  

broadcast em 4K. A EOS C700 é o novo carro-
chefe da multinacional para conteúdos em 
Super35. Projetada para ser uma câmera 
“A” flexível para vários tipos de cenários 
de filmagem, a EOS C700 possui grava-
ção interna de 4K ProRes e XF-AVC. Além 
disso, apresenta um gravador opcional 4x 
Codex CDX-36150 capaz de capturar até 
120 quadros por segundo em RAW 
descompactado.
Outra novidade fica por conta da 

EOS C200, a mais nova câmera de 
cinema da Canon. “É uma câmera 
de produção ready-to-go que vem 
com um visor eletrônico embuti-
do e uma variedade de acessórios, 
incluindo um monitor LCD de 4 po-
legadas, uma alça versátil e uma alça 
ergonômica. Pode gravar 4K RAW interno 
para um cartão CFast 2.0 no novo formato Cinema 
RAW Light sem comprometer detalhes”, afirma a fa-
bricante. 
A XC-15 e a EOS 5DmkIV chegam como os destaques 

compactos da multinacional. São câmeras que “ca-
bem na palma da mão e, ainda assim, gravam vídeo 
em 4K”. A XC-15 é uma câmera de vídeo all-in-one 
que possui uma lente de zoom 10x, além de uma 
capacidade de gravação de áudio de alta qualida-
de. A 5DmkIV será equipada com um novo firmware 
que permite gravar no Canon Log para torná-lo ainda 
mais compatível com a linhas de câmeras de 
cinema da marca.

As novidades nas linhas de lentes ficam por conta 
da Compact Servo 18-80mm T4.4 EF e, para broad-
cast, da 4K 2/3”. “A Compact Servo 18-80mm T4.4 
EF é uma lente de formato Super35 que combina o 
benefício do tamanho compacto (3.68” L x 4.22” A x 
7.18” P) com peso leve (apenas 2,7 lbs = 1,22 quilos) 
para oferecer uma excelente mobilidade. Combina os 
benefícios das lentes de cinema, das lentes ENG e 
das lentes de fotografia.” 

Já a linha de lentes broadcast 4K 
2/3 polegadas, segundo os seus 

desenvolvedores, alcança um 
alto nível de resolução que 
atende à demanda de quali-
dade ótica 4K do centro às 
áreas periféricas do campo 
da imagem, passando por 
todo o intervalo de dis-

tâncias focais. “Com novos 
materiais de vidro e novos 

revestimentos óticos, além dos 
avanços na precisão da manufatura, 

foi possível reduzir as imperfeições cro-
máticas e monocromáticas para menos da meta-

de das produzidas por lentes HDTV convencionais”, 
explicaram à reportagem da Revista da SET. n
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A EOS C700 grava em 4K ProRes e XF-AVC



O Firmware 3.0 do SkyPanel inclui novos recursos poderosos: efeitos de luz. Com o SkyPanel Lighting E�ects, 
o usuário agora pode escolher e manipular 12 efeitos sem a necessidade de um console de luz ou horas de 

programação. Nos efeitos de luz estão incluídos: vela, nuvens passando, luzes de balada, mudanças de cores, 
carro de polícia, fogo, fogos de artifício, strobo de luz, relâmpago, flashes, pulso de luz e televisão. 

Para uma demonstração do SkyPanel, 
visite o stand 31 da Eurobrás na SET Expo 2017.

12 efeitos incríveis programados em cada SkyPanel.

SOFT LIGHTING | REDEFINED

Efeitos de Luz.  
Sem necessidade de console.

Relâmpago Fogo

Carro de Polícia VelaTelevisão

Flashes Strobo

Fogos de Artifício

EUROBRÁS 

Download do Firmware 3.0 do SkyPanel:
www.arri.com.br

ARRI Brasil
Av. Ibirapuera, 2907 - Cj. 421 – Moema
São Paulo – SP
Tel. (11) 5041-9450
arribrasil@arri.com
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Teletronix marca presença em 
mais uma edição do SET EXPO. 
Há 21 anos no mercado de ra-

diodifusão, a companhia apresenta duas 
novidades em 2017: um novo Codec de 
áudio via IP para FM e uma nova linha de transmissores 
de TV Digital Doherty de baixo custo. O Codec IP mode-
lo AIL-100 foi desenvolvido para trabalhar no conceito 
“easy-to-use” (fácil de usar). O equipamento destina-
se a transferir um conteúdo de áudio do estúdio de 
transmissão para um transmissor em outro local físico. 
O Codec IP pode ser configurado para funcionar como 
simples ou full-duplex. É capaz de transmitir para um 
único ou para vários destinos e transmitir e receber o 
fluxo em vários destinos mesmo se o dispositivo estiver 
localizado atrás de um gateway. 
“O protocolo RTP sobre UDP (protocolo de transporte 

em tempo real) foi usado para garantir uma latência 
baixa e, ao mesmo tempo, uma boa confiabilidade do 
fluxo de áudio”, explicam os desenvolvedores da so-
lução. Com entrada USB no painel frontal, o usuário 
pode deixar uma programação da rádio gravada em 
um pendrive e, em caso de uma eventual falha de 
conexão entre os destinos, o equipamento reproduzirá 
a programação gravada.
A novidade para o mercado de TV são os transmis-

sores de TV Digital Doherty UBX Line, concebidos com 

amplificadores em topologia Doherty e transistores 
BLF888E, com eficiência superior à 30% e 52% de efi-
ciência no módulo de potência. Além disso, “possuem 
alta robustez no módulo, permitindo altos níveis de 
descasamento da antena, capacidade de transmissão 
em rede SFN e retransmissão em MFN, proteções de 
alta incidência de VSWR e temperatura, e pré-correção 
analógica e digital, possibilitando MER de acordo com 
a norma técnica vigente”, pontuam os fabricantes. 
Todos os transmissores da linha UBX Line possuem pla-

ca de telemetria opcional, com porta SNMP e webserver 
para monitoramento remoto do transmissor. “É uma li-
nha de alta eficiência, desenvolvida pensando em equi-
pamentos eficientes energicamente e de alta relação 
custo x benefício para o cliente, mantendo a robustez, a 
simplicidade de operação, a simplicidade de manuten-
ção, a linearidade e a mais completa compatibilidade 
com a norma vigente, sendo devidamente homologados 
na ANATEL”, detalha a marca. “Com estas novidades, 
a Teletronix pretende fortalecer ainda mais a gama de 
produtos fornecidos para FM e TV, aumentando e soli-
dificando sua presença no mercado de radiodifusão.” n
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A AD Digital chega ao SET EXPO com o objeti-
vo de preparar os broadcasters para lidar com 
as transformações tecnológicas do mercado. 

Em seu estande no Expo Center Norte, a companhia 
apresentará desenvolvimentos para OTT, OVP, armaze-
namento em nuvem, MAM, transcoding, distribuição 
multiplataforma, encoding ao vivo, inteligência artifi-
cial (machine learning), serviços de streaming ao vivo, 
e infraestrutura e distribuição IP. 
O foco da empresa é integrar as novas tecnologias ao 

ambiente atual das emissoras, tendo em mente a pre-
servação dos investimentos já realizados. “Queremos 

preparar o nosso cliente para se adaptar rapidamente 
ao futuro da forma menos custosa possível. Diante 
de uma explosão de conexões e aparelhos mobile, 
mídias sociais, algoritmos, Big Data e novos players, 
as empresas de mídia precisam se preocupar com a 
preservação e a otimização de futuros investimentos 
em um ambiente heterogêneo. Isso pode ser atingido 
através da integração entre sistemas, plataformas e 
infraestruturas de diferentes vendors. Este é o papel 
da AD Digital enquanto integradora: extrair o melhor 
de cada tecnologia e garantir a intercomunicação entre 
elas”, afirma a empresa em comunicado à imprensa.
O alinhamento com a área técnica das emissoras tam-

bém é fundamental, segundo representantes da com-
panhia. “Não se trata apenas da venda de um produto 
e sim de uma proposta de valor que vai muito além 
do licenciamento e do fornecimento de recursos com-
putacionais. Além de expertise tecnológica, a empresa 
conta com uma equipe de profissionais treinados e 
certificados que podem auxiliar o seu negócio atra-
vés de um amplo portfólio de serviços, que incluem: 
consultoria técnica, gestão de talentos, manutenção e 
suporte, entre outros”, elenca. n
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analógica e digital, possibilitando MER de acordo com 
a norma técnica vigente”, pontuam os fabricantes. 
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elas”, afirma a empresa em comunicado à imprensa.
O alinhamento com a área técnica das emissoras tam-

bém é fundamental, segundo representantes da com-
panhia. “Não se trata apenas da venda de um produto 
e sim de uma proposta de valor que vai muito além 
do licenciamento e do fornecimento de recursos com-
putacionais. Além de expertise tecnológica, a empresa 
conta com uma equipe de profissionais treinados e 
certificados que podem auxiliar o seu negócio atra-
vés de um amplo portfólio de serviços, que incluem: 
consultoria técnica, gestão de talentos, manutenção e 
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novidade da Alfred para o SET EXPO 2017 é o 
Alfred 2, a mais nova versão do sistema de ge-
renciamento de mídia da companhia recifense. 

Destaque também para os novos Alfred Play e Alfred 
Edit em São Paulo, respectivamente, o novo channel
-in-a-box e a nova plataforma de edição da desenvol-
vedora brasileira. 
“Simples como sempre, o Alfred 2 é ainda mais po-

deroso, flexível e escalável. Aproveite e conheça os no-
vos Alfred Play e do Alfred Edit, o channel-in-a-box e a 
plataforma de edição da Alfred. É todo um ecossistema 
de computação em broadcast para tornar sua emisso-
ra ou estrutura uma verdadeira TV do Século XXI”, afir-
ma a Alfred em comunicado à imprensa convidando os 
broadcasters para uma visita a seu estande no Expo 

Center Norte. A companhia desenvolve produtos para 
o processamento, o gerenciamento e o arquivamento 
de mídia digital. “São servidores, storages, arquivos, 
redes, estações de ingest, edição e exibição, em har-
dware e em software com a promessa de um workflow 
baseado em arquivo (file-based).”
Os desenvolvedores pernambucanos afirmam que o 

Alfred é uma plataforma “capaz de usar todo o poder 
do hardware e com uma interface elegante e simples, 
com características inovadoras que vão do seu enge-
nho de transcodificação à pré-visualização dos ativos, 
passando pela edição em proxy, integração com sof-
twares de edição e exibição, arquitetura cliente/servi-
dor, design de automações, controle de volumes de 
storage e sistemas de arquivamento”. n
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A Avicom Engenharia apresentará ao mercado  
soluções da Ericsson, da Bridgetech e da Via-
cast no SET EXPO 2017. Da companhia sueca, a 

representante comercial brasileira exibe soluções para 
encoder e decoder de vídeo MPEG-4/HEVC com aplica-
ção em contribuição e distribuição de sinais de vídeo. 
“A Ericsson apresentará a sua plataforma AVP2000/ 
AVP 4000 que usa chip set próprio, desenvolvido por 
eles mesmos, para uma excelente performance de 
compressão e baixa latência. Eles também apresen-
tarão novidades na linha de decoder RX 8200 com 
capacidade de recepção DVB-S2X, decodificação 420 e 

422 e HEVC”, detalha a empresa brasileira sediada em 
São José dos Campos.
As probes de monitoração de stream da Bridgete-

ch também serão destaque no estande da Avicom.   
Os noruegueses vão lançar uma nova probe com ca-
pacidade de monitoração de rede SFN no Expo Center 
Norte. “As probes Bridgetech podem ser acessadas via  
Web-browse e têm capacidade de geração de alarmes 
e várias informações e medições em IP, RF, ASI, incluin-
do todo pacote ETR 290 e agora também a análise 
completa de uma rede SFN em ISDBT-b.” Quem visitar 
o estande da representante comercial brasileira tam-

bém poderá conferir a nova linha de mochi-
links Livecast da Viacast, fabricante nacional 
de soluções de comunicação para jornalis-
mo e eventos ao vivo via internet. Outra 
novidade é a linha de encoders/transcoder  
XCODER, que já foi homologada em apli-
cações de compressão de BTS, transcodi-
ficação de sinais para headends e conexão 
ponto a ponto de vídeo em rede IP. n
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Digilab apresentará ao mercado um 
novo ecossistema de playout na nuvem 
para reprodução de canais IP no SET 

EXPO 2017. “Seguindo a evolução do mercado 
e em parceria com um grande datacenter, a Di-
gilab apesentará a sua solução para playout na 
nuvem totalmente funcional”, informam os cata-
rinenses, via assessoria de imprensa. 
O Play Manager é outra solução que estará 

em destaque no estande da companhia no Expo 
Center Norte. É um sistema Web para gestão, trans-
codificação e distribuição de mídias para canais de 
TV, plataformas VOD e plataformas OTT. Integrado às 
principais plataformas do mercado, o Play Manager 
é capaz de, a partir de um conteúdo matriz, inserir 
todos os dados da mídia e entregar o vídeo transco-
dificado direto na plataforma selecionada. 
O Smart Play também chega como uma das gran-

des novidades da desenvolvedora brasileira. Trata-se 
de uma ferramenta que permite transmitir ao vivo e 
gravar simultaneamente as sessões plenárias, organi-
zando e distribuindo de forma automatizada o acervo 
de vídeos. “O sistema edita automaticamente a gra-
vação com as falas de cada orador e envia de forma 

individual quase que em tempo real as mídias para 
cada parlamentar cadastrado na plataforma”, explica 
a empresa.
Há 20 anos no mercado, a Digilab possui sede em 

Florianópolis, Santa Catarina e centros operacionais 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe. A história 
empresa começa quando desenvolvem o primeiro 
guia de programação de TV por assinatura no Brasil 
para a operadora de TV a cabo NET. “Estamos sem-
pre atentos ao que o mercado procura e temos um 
grande diferencial: tratamos cada cliente de forma 
personalizada, atendendo demandas específicas que 
garantem a maximização de resultados”, afirmam os 
catarinenses. n

A
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A
grande novidade da EiTV para o SET EXPO 2017 
vai ser o EiTV CATV, um sistema de distribuição 
de sinal de TV desenvolvido para hotéis e ou-
tros empreendimentos que necessitem entregar 

conteúdo a muitos televisores. “A grande vantagem é 
não exigir um set-top box para cada aparelho, man-
tendo a opção de escolha da programação em cada 
televisor. O sistema pode utilizar o mesmo cabeamen-
to RF que já estiver implantado e foi desenvolvido a 
partir da tecnologia exclusiva que a EiTV levou, como 
única fornecedora, para os Jogos Olímpicos Rio 2016”, 
explicam os desenvolvedores da solução.
Com o foco em apresentar soluções integradas, mais 

compactas e mais simples de operar, tornando o broad- 
cast mais competitivo, a marca destaca soluções como 
o EiTV Dual Channel Encoder, um equipamento capaz 
de colocar no ar o sinal digital Full HD e 1-Seg, com a 
sinalização de tabelas de SI, EPG e Closed Caption, a 

partir de uma simples saída SDI do controle mestre. “O 
que exigia dois ou três equipamentos agora pode ser 
obtido com apenas um. Geradoras e retransmissoras 
por todo o Brasil e América do Sul comprovam a efici-
ência dessa solução.” O EiTV CC Box é outro exemplo 
desse conceito, segundo a empresa. É uma pequena 
caixa que recebe o sinal digital e gera o simulcast a 
partir dele. Insere ainda, apenas no sinal analógico, o 
logotipo, tarjas e cartelas obrigatórias do switch-off 
nos dias e horários previamente programados ao lon-
go de um ano.
Fechando o pacote de produtos broadcast, quem vi-

sitar o estande da EiTV no Expo Center Norte poderá 
ver um gerador de Closed Caption que converte o áu-
dio em texto. “Na última década, como expositora em 
todas as edições da SET EXPO, a EiTV viu chegar a 
tecnologia digital, em princípio com padrão HD. O Full 
HD chegou quase que simultaneamente, depois veio a 

onda 3D e hoje é o 4K (UHDTV) que concentra as 
atenções. Enquanto desenvolvedora de soluções 
de suporte, a EiTV busca a versatilidade para sus-
tentar essa dinâmica em todos os produtos.” n
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Digilab apresentará ao mercado um 
novo ecossistema de playout na nuvem 
para reprodução de canais IP no SET 

EXPO 2017. “Seguindo a evolução do mercado 
e em parceria com um grande datacenter, a Di-
gilab apesentará a sua solução para playout na 
nuvem totalmente funcional”, informam os cata-
rinenses, via assessoria de imprensa. 
O Play Manager é outra solução que estará 

em destaque no estande da companhia no Expo 
Center Norte. É um sistema Web para gestão, trans-
codificação e distribuição de mídias para canais de 
TV, plataformas VOD e plataformas OTT. Integrado às 
principais plataformas do mercado, o Play Manager 
é capaz de, a partir de um conteúdo matriz, inserir 
todos os dados da mídia e entregar o vídeo transco-
dificado direto na plataforma selecionada. 
O Smart Play também chega como uma das gran-

des novidades da desenvolvedora brasileira. Trata-se 
de uma ferramenta que permite transmitir ao vivo e 
gravar simultaneamente as sessões plenárias, organi-
zando e distribuindo de forma automatizada o acervo 
de vídeos. “O sistema edita automaticamente a gra-
vação com as falas de cada orador e envia de forma 

individual quase que em tempo real as mídias para 
cada parlamentar cadastrado na plataforma”, explica 
a empresa.
Há 20 anos no mercado, a Digilab possui sede em 

Florianópolis, Santa Catarina e centros operacionais 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe. A história 
empresa começa quando desenvolvem o primeiro 
guia de programação de TV por assinatura no Brasil 
para a operadora de TV a cabo NET. “Estamos sem-
pre atentos ao que o mercado procura e temos um 
grande diferencial: tratamos cada cliente de forma 
personalizada, atendendo demandas específicas que 
garantem a maximização de resultados”, afirmam os 
catarinenses. n
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A
grande novidade da EiTV para o SET EXPO 2017 
vai ser o EiTV CATV, um sistema de distribuição 
de sinal de TV desenvolvido para hotéis e ou-
tros empreendimentos que necessitem entregar 

conteúdo a muitos televisores. “A grande vantagem é 
não exigir um set-top box para cada aparelho, man-
tendo a opção de escolha da programação em cada 
televisor. O sistema pode utilizar o mesmo cabeamen-
to RF que já estiver implantado e foi desenvolvido a 
partir da tecnologia exclusiva que a EiTV levou, como 
única fornecedora, para os Jogos Olímpicos Rio 2016”, 
explicam os desenvolvedores da solução.
Com o foco em apresentar soluções integradas, mais 

compactas e mais simples de operar, tornando o broad- 
cast mais competitivo, a marca destaca soluções como 
o EiTV Dual Channel Encoder, um equipamento capaz 
de colocar no ar o sinal digital Full HD e 1-Seg, com a 
sinalização de tabelas de SI, EPG e Closed Caption, a 

partir de uma simples saída SDI do controle mestre. “O 
que exigia dois ou três equipamentos agora pode ser 
obtido com apenas um. Geradoras e retransmissoras 
por todo o Brasil e América do Sul comprovam a efici-
ência dessa solução.” O EiTV CC Box é outro exemplo 
desse conceito, segundo a empresa. É uma pequena 
caixa que recebe o sinal digital e gera o simulcast a 
partir dele. Insere ainda, apenas no sinal analógico, o 
logotipo, tarjas e cartelas obrigatórias do switch-off 
nos dias e horários previamente programados ao lon-
go de um ano.
Fechando o pacote de produtos broadcast, quem vi-

sitar o estande da EiTV no Expo Center Norte poderá 
ver um gerador de Closed Caption que converte o áu-
dio em texto. “Na última década, como expositora em 
todas as edições da SET EXPO, a EiTV viu chegar a 
tecnologia digital, em princípio com padrão HD. O Full 
HD chegou quase que simultaneamente, depois veio a 

onda 3D e hoje é o 4K (UHDTV) que concentra as 
atenções. Enquanto desenvolvedora de soluções 
de suporte, a EiTV busca a versatilidade para sus-
tentar essa dinâmica em todos os produtos.” n
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de colocar no ar o sinal digital Full HD e 1-Seg
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Engenharia do Rádio 
Consultoria e Projetos e 
a OM Sistemas Tecno-

logia em Transmissão chegam 
ao SET EXPO 2017 com as suas 
linhas completas de serviços e 
de produtos para broadcasting 
de rádio AM e FM e também 
para emissoras de televisão. 
A Engenharia do Rádio oferece 

projetos para emissoras de TV e 
Rádio; engenharia de segurança 
do trabalho específica para TV e 
Rádio; e consultoria e projetos 
técnicos de estúdios de grava-
ção e sites de transmissão para emissoras de TV e 
Rádio. A empresa é formada por uma equipe de enge-
nheiros e advogados especializada em radiodifusão e 
telecomunicações. “Atuamos em projetos específicos 
de engenharia aplicada na radiodifusão e na área jurí-
dica para tratar de assuntos pertinentes aos órgãos do 
governo (Ministério das Comunicações – ANATEL, Mi-
nistério Público, Ministério do Meio Ambiente – IBAMA 

– ICMBio, Ministério do Traba-
lho, Ministério da Aeronáutica 
– ANAC)”, informa o site oficial 
da companhia sediada na cida-
de do Rio de Janeiro (RJ).
A OM Sistemas apresenta os 

seus transmissores de AM e 
FM, antenas de FM, caixas de 
sintonia, chaves coaxiais de RF, 
componentes de RF e torres es-
taiadas e autoportantes. Sedia-
da em Londrina (PR) e fundada 
em 2010, a companhia também 
desenvolve radiais e aterra-
mentos, híbridas telefônicas e 

estúdios de rádio. “Os nossos engenheiros e técnicos 
têm uma experiência de mais de 18 anos na área de 
desenvolvimento e instalação de transmissores. Rapi-
damente nos posicionamos no mercado com produtos 
da mais altas tecnologia em transmissores de AM em 
estado sólido e acessórios, exportando produtos a  
países como Paraguai, Bolívia, México, Venezuela, Chi-
le”, informa o site oficial da marca. n
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A Eurobrás traz ao SET EXPO as novidades dos 
fabricantes que representa no país: a Sound 
Devices, a Arri, a Litepanels, a Senheiser e a 

Sachtler. Os broadcasters que visitarem o estande da 
companhia brasileira poderão conferir a nova linha 
MixPre de gravadores de áudio portáteis da Sound 
Devices, uma família de produtos disponível em dois 
modelos: o Mix Pre-3 e o Mix Pre-6. Os dois gravam 
em cartões SD, SDHC ou SDX e aceitam timecode via 
entrada 3.5mm ou HDMI TC.
O MixPre-3 possui três pré-amplificadores com entra-

das XLR e uma saída estéreo de 3.5mm, pode gravar 
em até§ cinco faixas (3 canais + Mix LR), e transmi-

te até três entradas analógicas + mix de dois canais 
através de USB. O MixPre-6 trabalha com 4 pré-ampli-
ficadores de microfone através das entradas combo 
XLR/1/4 e uma saída estéreo de 3.5mm, pode gravar 
em até oito faixas (6 canais + Mix LR), e transmite até§ 
seis entradas analógicas + mix de dois canais através 
de USB. Os conectores de 1⁄4 de polegada permitem 
que fontes de entrada em linha com esse tipo de co-
nector sejam ligados diretamente ao gravador. 
Da Arri, destaque para o novo SkyPanel S 120-C, o 

mais recente produto da linha de refletores LED da 
companhia. Os desenvolvedores da solução afirmam 
que o S120 possui o dobro do tamanho do S60, mas 
pesa praticamente o mesmo. Sua maior abertura de 
luz também é uma vantagem dessa nova soft light, 
que mantém as mesmas funcionalidades de seus ir-
mãos menores, mas consome menos de 400 watts e é 
ainda assim mais luminoso que o S60-C, apresentando 
eficiência de 90 lumens por watt. “Com sua abertura 
de 1290 mm x 300 mm, o S120 produz uma luz suave 
e uniforme para uma grande variedade de aplicações. 
Seu formato alongado faz a luz envolver os objetos e 
é perfeito para iluminar pessoas verticalmente. Além 
disso, o S120 funciona muito bem montado no teto 
para iluminar áreas extensas, o que significa menos 
cabos e menos aparelhos diferentes no set. É excelen-
te também como spacelight”, afirma a Arri. n
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demanda nas locadoras e 
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Engenharia do Rádio 
Consultoria e Projetos e 
a OM Sistemas Tecno-

logia em Transmissão chegam 
ao SET EXPO 2017 com as suas 
linhas completas de serviços e 
de produtos para broadcasting 
de rádio AM e FM e também 
para emissoras de televisão. 
A Engenharia do Rádio oferece 

projetos para emissoras de TV e 
Rádio; engenharia de segurança 
do trabalho específica para TV e 
Rádio; e consultoria e projetos 
técnicos de estúdios de grava-
ção e sites de transmissão para emissoras de TV e 
Rádio. A empresa é formada por uma equipe de enge-
nheiros e advogados especializada em radiodifusão e 
telecomunicações. “Atuamos em projetos específicos 
de engenharia aplicada na radiodifusão e na área jurí-
dica para tratar de assuntos pertinentes aos órgãos do 
governo (Ministério das Comunicações – ANATEL, Mi-
nistério Público, Ministério do Meio Ambiente – IBAMA 

– ICMBio, Ministério do Traba-
lho, Ministério da Aeronáutica 
– ANAC)”, informa o site oficial 
da companhia sediada na cida-
de do Rio de Janeiro (RJ).
A OM Sistemas apresenta os 

seus transmissores de AM e 
FM, antenas de FM, caixas de 
sintonia, chaves coaxiais de RF, 
componentes de RF e torres es-
taiadas e autoportantes. Sedia-
da em Londrina (PR) e fundada 
em 2010, a companhia também 
desenvolve radiais e aterra-
mentos, híbridas telefônicas e 

estúdios de rádio. “Os nossos engenheiros e técnicos 
têm uma experiência de mais de 18 anos na área de 
desenvolvimento e instalação de transmissores. Rapi-
damente nos posicionamos no mercado com produtos 
da mais altas tecnologia em transmissores de AM em 
estado sólido e acessórios, exportando produtos a  
países como Paraguai, Bolívia, México, Venezuela, Chi-
le”, informa o site oficial da marca. n
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A Eurobrás traz ao SET EXPO as novidades dos 
fabricantes que representa no país: a Sound 
Devices, a Arri, a Litepanels, a Senheiser e a 

Sachtler. Os broadcasters que visitarem o estande da 
companhia brasileira poderão conferir a nova linha 
MixPre de gravadores de áudio portáteis da Sound 
Devices, uma família de produtos disponível em dois 
modelos: o Mix Pre-3 e o Mix Pre-6. Os dois gravam 
em cartões SD, SDHC ou SDX e aceitam timecode via 
entrada 3.5mm ou HDMI TC.
O MixPre-3 possui três pré-amplificadores com entra-

das XLR e uma saída estéreo de 3.5mm, pode gravar 
em até§ cinco faixas (3 canais + Mix LR), e transmi-

te até três entradas analógicas + mix de dois canais 
através de USB. O MixPre-6 trabalha com 4 pré-ampli-
ficadores de microfone através das entradas combo 
XLR/1/4 e uma saída estéreo de 3.5mm, pode gravar 
em até oito faixas (6 canais + Mix LR), e transmite até§ 
seis entradas analógicas + mix de dois canais através 
de USB. Os conectores de 1⁄4 de polegada permitem 
que fontes de entrada em linha com esse tipo de co-
nector sejam ligados diretamente ao gravador. 
Da Arri, destaque para o novo SkyPanel S 120-C, o 

mais recente produto da linha de refletores LED da 
companhia. Os desenvolvedores da solução afirmam 
que o S120 possui o dobro do tamanho do S60, mas 
pesa praticamente o mesmo. Sua maior abertura de 
luz também é uma vantagem dessa nova soft light, 
que mantém as mesmas funcionalidades de seus ir-
mãos menores, mas consome menos de 400 watts e é 
ainda assim mais luminoso que o S60-C, apresentando 
eficiência de 90 lumens por watt. “Com sua abertura 
de 1290 mm x 300 mm, o S120 produz uma luz suave 
e uniforme para uma grande variedade de aplicações. 
Seu formato alongado faz a luz envolver os objetos e 
é perfeito para iluminar pessoas verticalmente. Além 
disso, o S120 funciona muito bem montado no teto 
para iluminar áreas extensas, o que significa menos 
cabos e menos aparelhos diferentes no set. É excelen-
te também como spacelight”, afirma a Arri. n
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Foccus Digital apresentará o 
Smart Telecaster Zao-s Encoder 
H.265/HEVC da empresa japo-

nesa Soliton no Set EXPO 2017. A com-
panhia brasileira afirma que o produto 
se caracteriza como o menor codifica-
dor H.265 do mundo. “Ultra leve, com-
pacto e portátil, pode ser montado em 
mochila junto ao corpo ou direto em 
bicicletas, câmeras e drones. Transmite 
vídeo em movimento com alta qualida-
de e robustez, mesmo em locais com 
largura de banda extremamente limita-
da.” 
Os responsáveis da Foccus afirmam 

ainda que o “Soliton Zao-s é excepcionalmente está-
vel e ideal para streaming móvel, esportes ao vivo 

e aplicativos de jornalismo. Transmite 
vídeo e áudio em alta qualidade atra-
vés de redes 3G/4G/Wi-fi diretamente 
para o servidor, para o Youtube, para 
o Facebook ou para o Wowza. O novo 
enconder H.265 Zao-s, além de por-
tátil, promete diminuir o consumo de 
banda e diminuir custos operacionais”. 
Outros parceiros da Foccus Digital em 
seu estande no SET EXPO 2017 serão 
a Canon, a Aviat, a Gates Air, a Grass 
Valley, a DTC, a ERI, a Palma Technolo-
gy e a Belden. “A Foccus Digital possui 
o maior portfólio Belden de cabos e 

conectividade de produtos, em quanti-
dade e em diversas cores, a pronta entrega no Brasil”, 
afirma a distribuidora brasileira, via assessoria. n
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Odestaque da Fujifilm no SET EXPO 2017 será a 
lente MK18-55 mm T2.9, novidade da série MK 
que, segundo os seus desenvolvedores, conta 

com alto desempenho óptico, baixa distorção, zoom 
de T2.9 de abertura constante e compatibilidade com 
sensor de 35 milímetros/APS-C. “Com abertura mais 
rápida que as demais opções existentes no mercado, 
a nova lente possui design leve e ultracompacto que 
facilita a captura de imagens de longa distância”, afir-
ma a empresa japonesa via assessoria.
Além da MK18-55, os broadcasters que forem ao es-

tande da Fujifilm no Expo Center Norte também po-
derão conferir as lentes UA-22x8BERD (2/3’’ 4K UHD);  

MK 50-135 T/2.9 (lente 4K de cinema para baioneta E); 
a Cabrio 20-120 T/3.5 (lente 4K de cinema para baio-
neta PL); e a Cabrio 25-300 (lente 4K de cinema para 
baioneta PL). n
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A iTVX do Brasil promete trazer ao SET EXPO 
2017 o que há de mais moderno no mercado 
para os estudos de mitigação em redes de RF 

e TV Digital/ISDB-t, com serviços de fácil acesso dis-
poníveis na nuvem. “Isso vai ajudar muito as emisso-
ras de TV a se prepararem para o planejamento das 
suas redes de RF, seja MFN ou SFN, com indicação 
dos pontos críticos de recepção. No parecer técnico, 

utilizando as manchas de cobertura geradas em sof-
tware de predição, ficará comprovada a abrangência 
da solução proposta pela iTVX com relação à cobertu-
ra atual (Rx) do canal digital que está no ar”, afirma 
a empresa. 
A solução promete tornar possível avaliar em deta-

lhes regiões em grandes centros populacionais ou de 
interesse estratégico, mostrando como se comportará 
a cobertura do sinal de RF em uso, além de possíveis 
interferências fora da faixa de 700 MHz. A empresa 
lançará também no Expo Center Norte o aplicativo 
Pegatv, que, segundo os seus desenvolvedores, “vai 
ajudar consumidores e técnicos a apontar as antenas 
externas para as respectivas torres de TV digital”.  
O aplicativo já está disponível em 280 municípios 
brasileiros, com acesso gratuito via smartphones (IoS 
e Android). n
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Foccus Digital apresentará o 
Smart Telecaster Zao-s Encoder 
H.265/HEVC da empresa japo-

nesa Soliton no Set EXPO 2017. A com-
panhia brasileira afirma que o produto 
se caracteriza como o menor codifica-
dor H.265 do mundo. “Ultra leve, com-
pacto e portátil, pode ser montado em 
mochila junto ao corpo ou direto em 
bicicletas, câmeras e drones. Transmite 
vídeo em movimento com alta qualida-
de e robustez, mesmo em locais com 
largura de banda extremamente limita-
da.” 
Os responsáveis da Foccus afirmam 

ainda que o “Soliton Zao-s é excepcionalmente está-
vel e ideal para streaming móvel, esportes ao vivo 

e aplicativos de jornalismo. Transmite 
vídeo e áudio em alta qualidade atra-
vés de redes 3G/4G/Wi-fi diretamente 
para o servidor, para o Youtube, para 
o Facebook ou para o Wowza. O novo 
enconder H.265 Zao-s, além de por-
tátil, promete diminuir o consumo de 
banda e diminuir custos operacionais”. 
Outros parceiros da Foccus Digital em 
seu estande no SET EXPO 2017 serão 
a Canon, a Aviat, a Gates Air, a Grass 
Valley, a DTC, a ERI, a Palma Technolo-
gy e a Belden. “A Foccus Digital possui 
o maior portfólio Belden de cabos e 

conectividade de produtos, em quanti-
dade e em diversas cores, a pronta entrega no Brasil”, 
afirma a distribuidora brasileira, via assessoria. n
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Odestaque da Fujifilm no SET EXPO 2017 será a 
lente MK18-55 mm T2.9, novidade da série MK 
que, segundo os seus desenvolvedores, conta 

com alto desempenho óptico, baixa distorção, zoom 
de T2.9 de abertura constante e compatibilidade com 
sensor de 35 milímetros/APS-C. “Com abertura mais 
rápida que as demais opções existentes no mercado, 
a nova lente possui design leve e ultracompacto que 
facilita a captura de imagens de longa distância”, afir-
ma a empresa japonesa via assessoria.
Além da MK18-55, os broadcasters que forem ao es-

tande da Fujifilm no Expo Center Norte também po-
derão conferir as lentes UA-22x8BERD (2/3’’ 4K UHD);  

MK 50-135 T/2.9 (lente 4K de cinema para baioneta E); 
a Cabrio 20-120 T/3.5 (lente 4K de cinema para baio-
neta PL); e a Cabrio 25-300 (lente 4K de cinema para 
baioneta PL). n
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A iTVX do Brasil promete trazer ao SET EXPO 
2017 o que há de mais moderno no mercado 
para os estudos de mitigação em redes de RF 

e TV Digital/ISDB-t, com serviços de fácil acesso dis-
poníveis na nuvem. “Isso vai ajudar muito as emisso-
ras de TV a se prepararem para o planejamento das 
suas redes de RF, seja MFN ou SFN, com indicação 
dos pontos críticos de recepção. No parecer técnico, 

utilizando as manchas de cobertura geradas em sof-
tware de predição, ficará comprovada a abrangência 
da solução proposta pela iTVX com relação à cobertu-
ra atual (Rx) do canal digital que está no ar”, afirma 
a empresa. 
A solução promete tornar possível avaliar em deta-

lhes regiões em grandes centros populacionais ou de 
interesse estratégico, mostrando como se comportará 
a cobertura do sinal de RF em uso, além de possíveis 
interferências fora da faixa de 700 MHz. A empresa 
lançará também no Expo Center Norte o aplicativo 
Pegatv, que, segundo os seus desenvolvedores, “vai 
ajudar consumidores e técnicos a apontar as antenas 
externas para as respectivas torres de TV digital”.  
O aplicativo já está disponível em 280 municípios 
brasileiros, com acesso gratuito via smartphones (IoS 
e Android). n
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IF Telecom chega ao SET EXPO 2017 
com as suas antenas de dipolo verti-
cal e de dipolo cruzado em alumínio 

para potências de transmissão de FM com 
até 3 KW. As antenas operam na faixa de 
FM normal e estendida. A interligação entre 
os elementos é feita por divisores e cabos 
coaxiais e entrada DIN 7/16”. 
A empresa lançou em maio de 2017 a linha 

de antenas FM de baixo custo ao mercado. “É 
uma família de produtos especialmente de-
senhada para auxiliar na migração AM/FM”, 
destaca a IF Telecom. O desenvolvimento 
contou com a escolha de materiais especiais, 
em conjunto com otimizações no processo 
produtivo das antenas de FM, sempre man-
tendo inalterado o alto desempenho de cada 
produto, procurando levar soluções mais econômicas 
ao mercado de FM, nessa importante fase de migração.
As antenas dessa linha são denominadas IFFMVL (Di-

polos Verticais de baixo custo e alto desempenho) e 
IFFMDCL (dipolos cruzados, em polarização circular). 
Há oito anos no mercado, os executivos da IF Telecom 
afirmam que a empresa “possui em sua composição 
profissionais altamente experientes e qualificados, 
tanto em engenharia quanto em produção, trazendo 
a melhor relação custo/benefício aos seus produtos, 

sempre voltados às tendências do mercado e em cons-
tante evolução em todas as soluções que oferta. Como 
resultado desse trabalho constante, está presente nas 
mais importantes empresas de broadcast no Brasil”.
Situada em Valinhos, interior do Estado de São Paulo, 

a companhia fabrica antenas, sistemas e componentes 
de radiodifusão para broadcast de TV e FM. Recente-
mente, expandiu as suas instalações, preparando-se 
para as próximas fases de Migração AM/FM e para a 
digitalização dos sinais de TV no Brasil. n
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A Lemo apresenta ao mercado no SET EXPO 2017, 
o Anglissimo, o mais novo conector em ângulo 
de 900 da companhia. Durante a montagem, os 

conectores Anglissimo podem ser orientados em qual-
quer um dos oito ângulos de saída de cabo diferentes. 

“É a solução perfeita para fabricantes de câmeras e 
usuários finais que querem evitar a destruição de ca-
bos ajustando e posicionando o conector de forma efi-
ciente”, afirma a empresa em comunicado à imprensa.
Além dessa nova linha de conectores cotovelo, a 

Lemo expõe também o seu sistema de conectividade 
HDTV 3K.93C (SMPTE 304) com conectores de áudio e 
de vídeo, conversores de mídia digital, montagens de 
cabos, manutenção de fibra óptica e ferramentas de 

inspeção e de limpeza. 
A companhia suíça iniciou as suas operações 

na América Latina em novembro de 2015, na 
cidade de Campinas, interior de São Pau-
lo, onde conta com estoque, manufatura e 

reparo de cabos e conectores de fibra ótica, 
coaxiais, triaxiais e elétricos. A Lemo é proprietária 
das marcas de conectores Redel e Coelver, além da 
fábrica de cabos especiais Northwire. Os conectores 
de push-pull, os conversores de mídia e os cabos 
especiais da companhia são encontrados em uma 
ampla variedade de ambientes de aplicações – como 

setores médicos, controle industrial, teste e medição, 
áudio e vídeo e telecomunicações. n
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HDTV 3K.93C (SMPTE 304) com conectores de áudio e 
de vídeo, conversores de mídia digital, montagens de 
cabos, manutenção de fibra óptica e ferramentas de 

inspeção e de limpeza. 
A companhia suíça iniciou as suas operações 

na América Latina em novembro de 2015, na 

reparo de cabos e conectores de fibra ótica, 
coaxiais, triaxiais e elétricos. A Lemo é proprietária 
das marcas de conectores Redel e Coelver, além da 
fábrica de cabos especiais Northwire. Os conectores 
de push-pull
especiais da companhia são encontrados em uma 
ampla variedade de ambientes de aplicações – como 

setores médicos, controle industrial, teste e medição, 
áudio e vídeo e telecomunicações. 
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Focus 75 Live GV Korona K-Frame V-series K2 Dyno & K2 Summit 3G

NVISION NV8144 & Densité 3+ FR4 Frame

Todo mundo quer aumentar a audiência com menos investimento. A Grass Valley é líder em soluções de 

produção ao vivo acessíveis, incluindo inovações que se adaptam a qualquer necessidade. Nossas soluções 

permitem oferecer experiências Better Than Being There mantendo a fidelidade dos seus espectadores com uma 

solução completa que permite expandir seu negócio ao seu próprio ritmo..

Você quer o melhor fluxo de trabalho de produção ao vivo sem sair do seu orçamento? 

Não espere mais, visite grassvalley.com. 

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, Densité, Focus 75, GV Korona, K2 Summit 3G, K2 Dyno, K-Frame, NVISION e V-series são marcas comerciais ou marcas registradas da Grass Valley, Canada. Belden Inc., Grass Valley, 

Canada e outros também podem ter direitos de marca registrada sobre outros termos usados aqui.
Copyright © 2017 Grass Valley Canada. Todos os direitos reservados.

A Grass Valley Simplifica 
esta equação na Produção ao Vivo.

PRODUÇÃO AO VIVO

Mais Audiência,
Menos Investimento
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Laboratório de TV di-
gital da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 

apresenta as suas pesquisas em 
TV Digital no SET EXPO 2017. 
Destaque para a primeira im-
plementação de um transmissor 
ATSC 3.0 realizada no Brasil.  
“O ATSC 3.0 é o novo sistema de 
radiodifusão norte-americano e 
possui melhorias de capacidade 
de transmissão e de eficiência 
espectral se comparados com o 
ISDB-T”, antecipa a universida-
de, em convite para o seu estan-
de no Expo Center Norte.
Em quase 20 anos de existên-

cia, o laboratório sediado na 
capital paulista já desenvolveu 
projetos com empresas no Bra-
sil e no exterior e com governos 
de 18 países da América do Sul, 
América Central, Caribe, África e 
Ásia. “Com uma infraestrutura 
moderna e constantemente atu-
alizada, temos a capacidade de 
realizar desenvolvimentos em 

diversas áreas, assim como va-
riados tipos de testes. O labora-
tório também possui uma gaio-
la de Faraday, a qual garante 
um ambiente controlado onde 
é possível realizar testes sem 
qualquer interferência externa. 
Na gaiola estão instalados di-
versos equipamentos, como: 
analisadores de espectro; gera-
dores de sinais, multipercurso 
e ruído; atenuadores e filtros”, 
afirma a instituição. 
Além desses equipamentos, o 

laboratório possui centenas de 
vetores de RF, os quais foram 
capturados em diversas condi-
ções e lugares de São Paulo.  
Os vetores foram capturados 
pela unidade móvel do labora-
tório, a qual é utilizada também 
para a realização de testes de 
campo. Na parte de desenvol-
vimento, a universidade conta 
com uma área destinada à ela-
boração de soluções baseadas 
em hardware e software. n
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A MGE Broadcast apresenta duas novidades ao 
mercado no SET EXPO 2017: uma linha de 
transmissores de TV Digital ISDB-Tb e o sistema 

de áudio profissional MGE Acoustic. A nova linha de 
transmissores HDTV será composta por três potências: 
o modelo TVD125, com 125Watts; o modelo TVD250, 
com 250Watts; e o modelo TVD500, com 500Watts.  
A MGE afirma que as principais características dos 
transmissores são a pré-correção adaptativa digital, 
saídas e entradas analógicas para telemetria, duas en-
tradas ASI comutáveis via telemetria, operação MFN e 
SFN, módulos amplificadores Doherty concebidos com 
alta eficiência, e GPS interno com entradas e saídas 
de 1PPS.
Com o sistema de áudio MGE Acoustic, a companhia 

promete oferecer ao mercado brasileiro a qualidade 
dos produtos internacionais com o preço adequado ao 
mercado nacional. “Para a idealização do nosso siste-

ma contamos com labora-
tório de tecnologia indus-
trial avançada, investimos 
em matéria-prima importa-
da de primeira qualidade, 

ferramentas de preci-
são, maquinários de co-
mando computadoriza-
do e pinturas especiais.  
O sistema será com-
posto por line array, 
subwoofer, stage moni-
tor e front field speaker, agregando tecnologia inova-
dora e design revolucionário, todos totalmente plug 
and play, gerenciado por processador digital e ampli-
ficador classe PDM de alta eficiência”, afirma Marcelo 
Godoy, diretor e idealizador da MGE Broadcast.
Os já consolidados transmissores FM da marca tam-

bém estarão em exposição em São Paulo. “A MGE  
Broadcast conta com mais de mil transmissores de FM 
em atividade distribuídos em todas as regiões do Bra-
sil e este marco só foi possível graças à confiabilidade 
e à robustez dos nossos produtos, que foram proje-
tados para suportar grandes variações de energia e 
operar 100% em ambientes hostis.  Além da longa vida 
útil, são equipamentos resistentes, simples de operar, 
com garantia de performance, potência e integridade 
de sinal”, acrescenta Godoy. n
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m dos destaques da RF Mídia para o SET EXPO 
2017 será o Rádio Conteúdo, um serviço de 
assinatura mensal com conteúdos On Demand 

para emissoras de rádio. Os programas, programetes 
e quadros desenvolvidos e disponibilizados pela RF 
Mídia são atualizados diariamente. “Os profissionais 
responsáveis pela nossa grade de programação são 
os mesmos que trabalham em grandes emissoras do 
país (Mix FM, Rádio Disney, Jovem Pan, etc). Hoje, 
atendemos mais de 215 emissoras, localizadas no 
Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. São par-
ceiros que acreditam e confiam em nosso trabalho e 
que aumentaram a sua audiência e o seu faturamento 

após adotarem as soluções da Rádio Conteúdo”, afir-
mam os responsáveis pela solução.
Outra novidade da companhia sediada na capital 

paulista será a Rádio Conteúdo 3600, uma solução 
que integra a programação da rádio ao universo das 
mídias sociais, tablets e smartphones. “É a oportu-
nidade de integrar a comunicação da sua rádio, nas 
mãos de quem entende o que uma emissora realmen-
te necessita.  Trabalhamos com o desenvolvimento 
de aplicativos dedicados, gerenciamento de mídias 
digitais (Facebook), elaboração de plásticas sonoras, 
criação e desenvolvimento de logotipo e logomarca 
e construção de sites. Toda produção é feita inteira-

mente por nós, sem terceirização de 
serviços, o que garante mais segu-
rança e qualidade na entrega do tra-
balho final”, destaca a RF Mídia, via 
assessoria de imprensa.
Entre os principais clientes da com-

panhia estão a TV Globo, o Sistema 
Universitário de Ensino, o Grupo Ber-
gamini e o Sistema Correio TV Record 
Nordeste. No mercado internacional, 
o grupo atende a Rede Record Portu-
gal, as rádios Rede ABR Boston e a 
MSBN 99.1, de Atlanta, nos Estados 
Unidos. n
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S A SDC chega ao SET EXPO 2017 destacando o 

SDC Storage Server, uma solução de armazena-
mento de dados baseada em ZFS e Linux que, 

segundo os seus desenvolvedores, é “projetada para 
assegurar a integridade e a disponibilidade dos dados 
através da combinação de hardware e software. O SDC 
Storage Server é uma solução NAS única e escalável 
que opera independentemente dos servidores na rede 
e pode ser adaptada a qualquer necessidade”, informa 
a companhia, via assessoria de imprensa.

Há 36 anos no mercado, a empresa sediada na capital 
paulista trabalha com computação de alta performance 
(HPC), servidores, storages, redes de baixa latência, 
computadores industriais e soluções customizadas de 
hardware e software. “A SDC oferece uma gama de ser-
viços para facilitar o dia a dia do seu negócio através 
de customização de hardware, desenvolvimento OEM, 
suporte on-site e remoto, manutenção de hardware, 
instalação, treinamento, homologação e backup”, in-
forma o site oficial da marca. n
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m dos destaques da RF Mídia para o SET EXPO 
2017 será o Rádio Conteúdo, um serviço de 
assinatura mensal com conteúdos On Demand 

para emissoras de rádio. Os programas, programetes 
e quadros desenvolvidos e disponibilizados pela RF 
Mídia são atualizados diariamente. “Os profissionais 
responsáveis pela nossa grade de programação são 
os mesmos que trabalham em grandes emissoras do 
país (Mix FM, Rádio Disney, Jovem Pan, etc). Hoje, 
atendemos mais de 215 emissoras, localizadas no 
Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. São par-
ceiros que acreditam e confiam em nosso trabalho e 
que aumentaram a sua audiência e o seu faturamento 

após adotarem as soluções da Rádio Conteúdo”, afir-
mam os responsáveis pela solução.
Outra novidade da companhia sediada na capital 

paulista será a Rádio Conteúdo 3600, uma solução 
que integra a programação da rádio ao universo das 
mídias sociais, tablets e smartphones. “É a oportu-
nidade de integrar a comunicação da sua rádio, nas 
mãos de quem entende o que uma emissora realmen-
te necessita.  Trabalhamos com o desenvolvimento 
de aplicativos dedicados, gerenciamento de mídias 
digitais (Facebook), elaboração de plásticas sonoras, 
criação e desenvolvimento de logotipo e logomarca 
e construção de sites. Toda produção é feita inteira-

mente por nós, sem terceirização de 
serviços, o que garante mais segu-
rança e qualidade na entrega do tra-
balho final”, destaca a RF Mídia, via 
assessoria de imprensa.
Entre os principais clientes da com-

panhia estão a TV Globo, o Sistema 
Universitário de Ensino, o Grupo Ber-
gamini e o Sistema Correio TV Record 
Nordeste. No mercado internacional, 
o grupo atende a Rede Record Portu-
gal, as rádios Rede ABR Boston e a 
MSBN 99.1, de Atlanta, nos Estados 
Unidos. n
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SDC Storage Server, uma solução de armazena-
mento de dados baseada em ZFS e Linux que, 

segundo os seus desenvolvedores, é “projetada para 
assegurar a integridade e a disponibilidade dos dados 
através da combinação de hardware e software. O SDC 
Storage Server é uma solução NAS única e escalável 
que opera independentemente dos servidores na rede 
e pode ser adaptada a qualquer necessidade”, informa 
a companhia, via assessoria de imprensa.

Há 36 anos no mercado, a empresa sediada na capital 
paulista trabalha com computação de alta performance 
(HPC), servidores, storages, redes de baixa latência, 
computadores industriais e soluções customizadas de 
hardware e software. “A SDC oferece uma gama de ser-
viços para facilitar o dia a dia do seu negócio através 
de customização de hardware, desenvolvimento OEM, 
suporte on-site e remoto, manutenção de hardware, 
instalação, treinamento, homologação e backup”, in-
forma o site oficial da marca. n
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destaque da Opic Telecom no SET EXPO 2017 
será o Opicast, uma solução de automação 
para emissoras de rádio que proporciona o en-

vio de um streaming de vídeo da atividade do estú-
dio. O Opicast possui um sistema de detecção de voz, 

um switcher integrado e um software de integração e 
gerenciamento. O software pode ser configurado para 
detectar a atividade dos microfones e, de acordo com 
regras criadas pelo próprio usuário, realizar os cor-
tes para as câmeras correspondentes. As transmissões 

podem ser feitas em mídias 
sociais como o Twitter, o Fa-
cebook e o Youtube.
Entre as principais funcio-

nalidades do sistema estão 
a operação automática de 
câmeras de acordo com a 
detecção de voz e o mé-
todo de criação de regras 
para cortes de câmeras.  
A solução funciona com câ-
meras USB, permite grava-
ção local do programa em 
vários formatos de vídeo e 
oferece a possibilidade de 
publicar o streaming do ví-
deo pelo protocolo RTMP. n

O

Julho/Agosto 2017  |  REVISTA DA SET   29

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

Playlist Software Solutions apresenta o Aires 
Mobile Studio em seu estande no SET EXPO 
2017. O sistema permite a qualquer pessoa 

com um smartphone ou um tablet, um microfone USB 
e o aplicativo do Aires produzir e transmitir uma pro-
gramação de rádio completa. “É um sistema inovador 
para o mercado radiofônico que promete revolucionar 
a forma de gerenciar e transmitir conteúdos de áu-
dio. O sistema Aires Mobile Studio trará consigo toda 
simplicidade e potencialidade dos apps para tablets e 
smartphones e da arquitetura cloud computer”, desta-
cam os desenvolvedores da Playlist. 
Desde 1995 trabalhando com radiodifusão, a empre-

sa acredita que o conjunto de tecnologias contidas 
no Aires Mobile Studio oferece significativos benefícios 
ao rádio, proporcionando “mais interatividade e apro-
ximação com seu público e com os anunciantes, ge-
rando mais audiência e credibilidade; transmissão de 
qualquer lugar, uma vez que a programação pode ser 
transmitida desde um estádio de futebol, de uma igre-
ja ou de uma unidade móvel, desde que haja conexão 
com a internet”. O baixo custo operacional, a facilida-
de de gerenciamento do conteúdo e a acessibilidade 
também são vantagens consideradas pela marca.
O sistema é composto por um serviço cloud, que 

armazena todo conteúdo na nuvem e por um portal 
web, onde é realizada toda a produção da programa-

ção musical e comercial, baseada na cloud. Um apli-
cativo utilizado nos smartphones e tablets para repro-
dução da programação da rádio e sua transmissão e 
um aplicativo utilizado por repórteres, que se agrega 
ao Aires Mobile Studio, complementam o ambiente de 
transmissão externa. n
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Seegma Vídeo apresenta ao mercado as novi-
dades das companhias que representa no Bra-
sil em seu estande no SET EXPO 2017. Da AJA, 

a loja brasileira introduz o novo streaming e recorder 
standalone H.264 AJA Helo e o recorder e player de 
vídeo AJA Ki Pro Ultra, capaz de trabalhar com imagens 
em 4K de até 60p.
Da Telikou, a Seegma destaca a estação intercom wi-

reless MDS 400, um transmissor e receptor de áudio 

bidirecional de 4 canais que trabalha com 2,4 GHz 
de frequência principal. E, da Marshal, a representan-
te brasileira expõe a câmera robótica PTZ Marshall 
Electronics CV620 e o monitor para câmeras DSLR 
Marshall Electronics M-CT7 7” LCD. n
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destaque da Sinteck no SET EXPO 2017 é o 
transmissor de FM Sinteck Next, que incorpora 
módulos auto combináveis para qualquer po-

tência a partir de 6kW, com células de 2kW. O trans-
missor é capaz de cobrir plenamente grandes centros 
urbanos, afirmam seus fabricantes. 

“O sistema RUS possui entradas de energia DC 48V 
e uma CPU inteligente que faz o balanceamento do 
sistema de energia alternativa com o sistema de ener-
gia convencional já existente, com isso é possível a 
conexão de painéis solares e aero geradores instala-
dos na própria torre de transmissão, resultando em 
uma economia de energia incomparável”, acrescenta 
a Sinteck. n

© Foto: Divulgação

SM
A

RT
 U

PS
 S

O
LU

TI
O

N
S A Smart UPS Solutions apresentará 

soluções para proteção de ener-
gia em ambientes de missão crí-

tica em seu estande no SET EXPO 2017. 
A companhia sediada em Barueri atua 
no mercado nacional como Parceiro 
Certificado APC (Elite Partner) do grupo 
Schneider, fabricante mundial de siste-
mas No-break e soluções em proteção 
de energia. 
O destaque da Smart Up no SET EXPO 

2017 será o No-break APC da Schneider 
Electric modelo Galaxy 3500 40KVA com 
baterias do tipo hot swap e gerencia-
mento web SNMP para aplicações diver-
sas como data centers, sala de trans-
missores, estúdios e centrais técnicas.

A empresa brasileira também exibe a linha 
Pelco da Schneider Electric, “a mais ampla 
seleção de câmeras IP projetadas para vigi-
lância de segurança em uma variedade de 
configurações. Desde nossas câmeras IP fi-
xas e de alta velocidade líderes de mercado, 
até imagens panorâmicas, térmicas, à prova 
de explosão, oferecemos câmeras que se 
adequam a qualquer ambiente, condição de 
iluminação e aplicação”, afirma a Smart Up 
via assessoria. n

No-break APC da Schneider Electric 
modelo Galaxy 3500 40KVA 
com baterias do tipo hot swap
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Seegma Vídeo apresenta ao mercado as novi-
dades das companhias que representa no Bra-
sil em seu estande no SET EXPO 2017. Da AJA, 

a loja brasileira introduz o novo streaming e recorder 
standalone H.264 AJA Helo e o recorder e player de 
vídeo AJA Ki Pro Ultra, capaz de trabalhar com imagens 
em 4K de até 60p.
Da Telikou, a Seegma destaca a estação intercom wi-

reless MDS 400, um transmissor e receptor de áudio 

bidirecional de 4 canais que trabalha com 2,4 GHz 
de frequência principal. E, da Marshal, a representan-
te brasileira expõe a câmera robótica PTZ Marshall 
Electronics CV620 e o monitor para câmeras DSLR 
Marshall Electronics M-CT7 7” LCD. n

A

SI
N

TE
CK O

destaque da Sinteck no SET EXPO 2017 é o 
transmissor de FM Sinteck Next, que incorpora 
módulos auto combináveis para qualquer po-

tência a partir de 6kW, com células de 2kW. O trans-
missor é capaz de cobrir plenamente grandes centros 
urbanos, afirmam seus fabricantes. 

“O sistema RUS possui entradas de energia DC 48V 
e uma CPU inteligente que faz o balanceamento do 
sistema de energia alternativa com o sistema de ener-
gia convencional já existente, com isso é possível a 
conexão de painéis solares e aero geradores instala-
dos na própria torre de transmissão, resultando em 
uma economia de energia incomparável”, acrescenta 
a Sinteck. n

© Foto: Divulgação
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S A Smart UPS Solutions apresentará 

soluções para proteção de ener-
gia em ambientes de missão crí-

tica em seu estande no SET EXPO 2017. 
A companhia sediada em Barueri atua 
no mercado nacional como Parceiro 
Certificado APC (Elite Partner) do grupo 
Schneider, fabricante mundial de siste-
mas No-break e soluções em proteção 
de energia. 
O destaque da Smart Up no SET EXPO 

2017 será o No-break APC da Schneider 
Electric modelo Galaxy 3500 40KVA com 
baterias do tipo hot swap e gerencia-
mento web SNMP para aplicações diver-
sas como data centers, sala de trans-
missores, estúdios e centrais técnicas.
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lância de segurança em uma variedade de 
configurações. Desde nossas câmeras IP fi-
xas e de alta velocidade líderes de mercado, 
até imagens panorâmicas, térmicas, à prova 
de explosão, oferecemos câmeras que se 
adequam a qualquer ambiente, condição de 
iluminação e aplicação”, afirma a Smart Up 
via assessoria. n

No-break APC da Schneider Electric 
modelo Galaxy 3500 40KVA 
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Roteador híbrido de 288 x 288 a 1152 x 1152
• Mais entradas & saídas que qualquer outro roteador do 
   mercado – sem perda de capacidade de crosspoint 
• Recurso único de embedd nas entradas – sem 
   necessidade de loop externos
• Frame sync, processamento, delay & mais
• Clean & quiet switching nas saídas
• Interfaces 12G-SDI UHD
• Interfaces 40GbE e 50GbE SMPTE 2110

www.s-a-m.com/sirius800
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Sirius 800 Series Routers

Super flexível.
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Sonoton do Brasil apresentará a nova versão 
do programa de procura musical Sonofind em 
seu estande no SET EXPO 2017. A nova ver-

são do Sonofind chega em português com mais de 
cento e cinquenta mil trilhas disponíveis em seu site  

(www.sonofind.com). A empresa brasileira representa 
o maior arquivo musical independente do mundo, o  
Sonoton Music Librar, companhia sediada na Alemanha.  
A Sonoton do Brasil é uma das 35 agentes creden-
ciadas pelos alemães espalhada pelo mundo e vende 

direitos autorais de músicas dos mais varia-
dos estilos. “As trilhas das quais cedemos 
os direitos autorais são oferecidas por meio 
de mídia digital e podem ser baixadas de 
site específico com texto em português”, 
explicam os representantes da companhia 
sediada no Rio de Janeiro. n
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A Video Systems destaca o switcher DYVI para o 
SET EXPO 2017, um equipamento que, segundo 
os fabricantes, diferencia-se por sua unidade 

de processamento dividida em Módulos (PMs) expan-
síveis de forma horizontal, aumentando o número de 
canais, a performance de processamento e a redun-
dância do switcher. 
Cada módulo possui suas próprias entradas e saídas 

físicas, uma GPU (unidade de processamento gráfico), 
além de duas saídas independentes de multiviewer. 
“Ao contrário de qualquer outro switcher de mercado 
(em que o processamento de vídeo ocorre nas FPGAs), 
o processamento baseado em GPU permite sobrepor 
inúmeros layers de vídeos, efeitos, gráficos, entradas 
Fill&Key, sem adicionar delay entre as camadas, re-
volucionando completamente o conceito baseado em 
MEs”, explicam os desenvolvedores do produto.
O design do painel do DYVI é “rigorosamente igual a 

qualquer switcher de mercado”, segundo a Video Sys-
tems, a diferença está no software, que permite de-
legar uma função a cada tecla individualmente ou a 
uma seção. “Isso permite que o painel seja configurado 

para atuar exatamente como nas seções de um modelo 
convencional, ou pode ser configurado para otimizar a 
operação, trabalhando, se necessário, em conjunto com 
a interface gráfica ou até mesmo com um celular em 
casos específicos. DYVI é uma fábrica de gerenciamento 
de pixels que usa GPU para ser flexível e entregar o for-
mato de produção de acordo com o que você precisa”, 
anuncia a empresa brasileira sediada na capital paulista 
e com filiais no Rio de Janeiro (RJ) e em Natal (RN). n
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Novo ATATA EM TeM TeM T levision Studio HD

O primeiro Switcher de produção ao vivo pararar
Broadcast e Pro-A-A- VAVA !

ATEM ATEM A Television Studio HDTelevision Studio HDT

ATEM ATEM A Television Studio PRO HDTelevision Studio PRO HDT

O ATEM Television Studio HD é o primeiro switcher de produção ao 
vivo desenvolvido tanto para teledifusores quanto profissionais AV. 
Ele inclui 4 entradas SDI e 4 entradas HDMI, assim você pode 
conectar até 8 fontes, e suporta todos os formatos de até 1080p60! 
Equipado com recursos broadcast de ponta, o ATEM Television 
Studio HD oferece ressincronização em todas as entradas, 
proporcionando uma comutação sempre limpa, seja usando câmeras 
profissionais ou de uso doméstico. Além disso, você conta com saída 
de multi-visualização para visualizar todas as suas fontes, pré-
visualização e programa em uma única tela, saída auxiliar, 
intercomunicação integrada, 2 memórias de quadros, um mixer de 
audio, unidade de controle de câmera e muito mais! 

Transmissão de Produções Ao Vivo

Os switchers ATEM Television Studio oferecem a maneira mais rápida 
e acessível de criar programas HD incríveis diretamente de eventos 
ao vivo! Eles são ideais para teledifusores, esportes profissionais, 
shows, seminários ou até para a nova geração emergente de 
webcasters usando plataformas como YouTube Live, Facebook Live 
e Twitch.tv. Você pode fazer cortes entre múltiplas câmeras, consoles 
de videogame e computadores em tempo real, tudo com transições, 
grafismo e efeitos especiais de qualidade broadcast! Ambos os 
modelos incluem comutação limpa profissional, assim nunca há 
falhas durante os cortes entre fontes. Isso significa que você pode até 
usar o ATEM como um controlador front-end para seu sistema AV e 
alternar entre múltiplas fontes com o clique de um botão!

Multivisualização Integrada

Acompanhe todas as suas fontes de vídeo em um único monitor!

Transições Poderosas

Amplas opções criativas com transições de qualidade broadcast!

PIP (picture in picture)

Transições DVE e efeitos imagem em imagem impressionantes!

Saída SDI Auxiliar

Alimente telões e projetores de vídeo em palcos

ATEM ATEM A Television Studio PRO HDTelevision Studio PRO HDT

ATEM ATEM A Television Studio HDTelevision Studio HDT

www.blackmagicdesign.com/br
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VoiceInteraction Brasil regressa ao SET EXPO 
para apresentar as suas soluções na área de 
reconhecimento de fala e monitoramento de 

mídia. O sistema Audimus.Media será um dos desta-
ques da companhia no evento, um software que gera 
legendas de forma automática e em tempo real para 
programas de TV ao vivo e canais de live streaming. 
“É um sistema rentável que funciona 24/7 para progra-
mas ao vivo e notícias de última hora, assegurando o 
cumprimento permanente dos requisitos legais estabe-
lecidos pela ANATEL sobre legendagem de conteúdo”, 
detalha a companhia.
Para além de transcrever o que é dito a cada momen-

to, o Audimus.Media detecta transições de oradores de 
modo a não apresentar na mesma legenda palavras 
produzidas por pessoas diferentes. A solução combina 
técnicas avançadas de processamento de sinal, reco-
nhecimento de fala com vasto vocabulário e segmen-

tação, permitindo a emissão de legendas de alta pre-
cisão. Sendo um sistema 100% automático, torna-se 
desnecessária a intervenção humana em qualquer das 
fases do processo de geração das legendas. “Produzir 
legendas de forma manual é um processo que traz 
custos elevados às emissoras e problemas que podem 
ser contornados com um software de closed captio-
ning de elevada precisão e performance. O Audimus.
Media é a solução óbvia e está disponível em Portu-
guês do Brasil, entre outros idiomas”, comenta João 
Neto, CEO da VoiceInteraction, companhia que presta 
serviços de closed captioning às TVs Globo, Bandei-
rantes, SBT, Record e respectivas filiadas e afiliadas.
Na área de monitoramento de mídia e controle de 

qualidade sobre conteúdos, a VoiceInteraction apre-
senta o MMS Broadcast, uma solução automática para 
monitoramento de mídia que permite às emissoras 
cumprir com as obrigações legais para gravação de 

emissão e fazer análise de conteúdo. 
Trata-se de um sistema de gravação, 
armazenamento e acesso de vídeo, 
combinado com ferramentas automá-
ticas de transcrição, segmentação e 
indexação de programas de TV para 
gravação legal da própria emissão ou 
criação de arquivo com vários fins 
(auditoria, remissão e criação de clips 
multiplataforma). A empresa destaca 
também a capacidade do sistema 
em fazer monitoramento e alerta de 
loudness, Closed Caption e Áudio 
Descrição, além de clips para redes 
sociais, comprovação de comerciais e 
monitoramento dos relatórios de ní-
veis de audiência. n
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C om sete anos de atuação no mercado de radio-
difusão, a empresa paulista MDotti Tecnologia 
apresenta a plataforma Zboox em seu estande 

no Expo Center Norte. A solução de storage comparti-
lhado foi desenvolvida para o mercado de VFX, edição 
e Color Grading e é compatível com os principais sof-
twares de pós-produção do mercado, incluindo o sis-
tema nativo de compartilhamento de mídias e projetos 
do Avid Media Composer.
“Criado para ser versátil e seguro, o ZBoox conta 

com hardware customizado, flexibilizando a entrega de 
espaço e performance a fim de atender às demandas 
específicas de cada ambiente. Para garantir sua inte-
gridade, o ZBoox possui um exclusivo sistema de mo-
nitoramento remoto 24 horas por dia, alertando ime-

diatamente a equipe de analistas caso ocorra alguma 
anomalia”, informam os desenvolvedores da solução 
via assessoria de imprensa. n
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The best just got better

EXCELENTES OPÇÕES DE FORMATOS DE GRAVAÇÃO | NOVO GERENCIAMENTO DE “LOOK” ARRI
GRANDE FLEXIBILIDADE DE MONITORAÇÃO NO SET
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ARRI Brasil
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Tel. (11) 5041-9450
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rantes, SBT, Record e respectivas filiadas e afiliadas.
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senta o MMS Broadcast, uma solução automática para 
monitoramento de mídia que permite às emissoras 
cumprir com as obrigações legais para gravação de 

emissão e fazer análise de conteúdo. 
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Mercado

A Blackmagic Desing lançou oficialmente em São Paulo uma solução 
que inclui um novo mecanismo de reprodução de alta performance 
que é 10 vezes mais rápido que o anterior e permite o trabalho 
colaborativo de vários usuários ao mesmo tempo em diferentes 
equipamentos e lugares

E
m evento realizado em São  
Paulo, Fábio Angelini (Pin- 
nacle/Blackmagic Design) e 
Moritz Fortmann (Blackmagic 

Design) explicaram os principais 
diferenciais do produto que chega 
ao mercado brasileiro com novas 
ferramentas para edição, correção 
de cores e pós-produção de áudio 
profissional.
Apresentado na edição 2017 da 

NABshow, o DaVinci Resolve 14 che-
ga com uma suíte de pós-produção 
de áudio completa com áudio Fairli-

ght integrado e ferramentas de cola-
boração multiusuário que permitem 
que múltiplas pessoas editem, co-
lorizem e façam a mixagem de áu-
dio a partir de múltiplos sistemas, 
tudo no mesmo projeto ao mesmo 
tempo.
Angelini afirmou que, com o  

upgrade, é como se a solução “reu-
nisse três aplicativos de ponta em 
um. Os clientes obtêm edição e cor-
reção de cores profissionais e as no-
vas ferramentas de áudio Fairlight. 
Um único clique é suficiente para 

alternar entre a montagem, as co-
res e o som. E as novas ferramentas 
de colaboração multiusuário permi-
tem que todos trabalhem no mesmo 
projeto ao mesmo tempo, assim os 
clientes não precisam mais importar, 
exportar, traduzir ou fazer a confor-
midade de projetos”, disse.
A solução apresentada tem otimiza-

ções extensivas de CPU e GPU. Se-
gundo Fortmann, isto permite melho-
rar “o threading e pipelining da GPU, 
latência mais baixa, taxas de atualiza-
ção da IU mais rápidas, suporte para 
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lançado no Brasil

por Redação
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Apple Metal”, tornando o “DaVinci Re-
solve 14 mais rápido e responsivo do 
que nunca, assim os clientes podem 
obter uma performance incrivelmente 
fluida e edição mais precisa, mesmo 
em linhas de tempo mais longas com 
milhares de clipes”. 
Uma das principais novidades é a 

inclusão da tecnologia Fairlight, que 
entrega um kit de ferramentas de 

áudio profissional extensivo para a 
gravação, edição e suavização de 
som, barramento profissional, mixa-
gem e roteamento, além de maste-
rização multiformato para os forma-
tos de áudio 3D, tais como 5.1, 7.1,  
Dolby e até 22.2. O mecanismo de 
áudio opera com baixa latência tra-
balhando com áudio de 96 bits a 
192 kHz e gera até 1000 trilhas com 

equalização, processamento de dinâ-
mica e plug-ins em tempo real para 
cada uma delas quando utilizado 
com a placa Fairlight Audio Accele-
rator. O novo áudio Fairlight pode 
gravar até 96 canais, enquanto faz 
a reprodução de até 150 canais de 
áudio simultaneamente.
Outra das novidades destacada 

por Angelini é o novo recurso mul-
tiusuário que “acaba com a necessi-
dade de importar, exportar, traduzir 
e fazer a conformidade de projetos.  
Os clientes não têm mais que esperar 
pela edição final antes de começar o 
tratamento das cores e os trabalhos 
de som. Para alterar entre a edição, 
as cores e o som, basta um clique”.
Para os coloristas, há mais de  

20 novos filtros Resolve FX que facili-
tam remover poeira, recuperar pixels 
mortos, distorcer imagens. Destaque 
para a ferramenta de melhoramen-
to facial, que reconhece e rastreia 
características faciais para que “os 
coloristas possam rapidamente sua-
vizar peles, ajustar tons de pele, dar 
mais brilho aos olhos e até mudar a 
cor de lábios, tudo sem ter que sele-
cionar ou rotoscopiar qualquer parte 
da imagem”. n

Apresentado na ultima NABShow, o Fairlight foi desenvolvido 
para criar sequências so�sticadas com vários barramentos  
de saída principal, sub e aux para a masterização e entrega  
em múltiplos formatos ao mesmo tempo.  
Cada canal no mixer inclui EQ paramétrico de 6 bandas  
em tempo real com expansor/portão, compressor e limitador  
de dinâmica

O editor, assistentes, coloristas e editores de som podem trabalhar juntos 
paralelamente no mesmo projeto ao mesmo tempo no novo DaVinci Resolve 14
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A
indústria televisiva vem enfrentando gran-
des desafios ao seu modelo de negócios em 
nosso país. As tecnologias da informação e 
comunicação, impulsionadas pelo advento da 

internet e da Web 2.0, vem alterando o modo como 
a publicidade e propaganda são programados pelos 
anunciantes. Mudanças como a convergência digital, o 
comportamento dos usuários, ferramentas de Big Data 
e inteligência de negócio vêm exigindo novas habilida-
des das agências de propaganda e das marcas anun-
ciantes. Desde a geração de insights até a entrega da 
mensagem publicitária o processo dentro das agências 
vem se modificando de forma rápida e gradual ten-
tando acompanhar as transformações pelas quais o 
uso da televisão aberta está passando e forçando uma 
nova visão estratégica de todo esse ecossistema.
A internet e as tecnologias digitais modificaram o 

meio ao qual estamos inseridos. Trata-se não somente 
de uma mudança tecnológica, mas sim de uma mu-
dança social. Por muito tempo, afirmou-se que inter-
net seria uma concorrente e que poderia até mesmo 
matar a televisão. Estudos recentes mostram que essa 
afirmação, não é só equivocada, como não representa 
a potencialidade que uma mídia oferece a outra. São 
mídias complementares, que se utilizadas em conjunto 
oferecem uma seara de possibilidades pra anuncian-
tes, produtores e veículos. Práticas e processos que 

funcionaram por muitas décadas na propaganda, como 
o anúncio de trinta segundos, passaram a ser ques-
tionados se trazem ou não os resultados de outrora, 
mesmo ainda com o domínio da TV como principal 
mídia nacional. Mas, cada vez mais, a Televisão vem 
dividindo a atenção da audiência com outras platafor-
mas que permitem um grau de interação e mobilidade. 
É assim que telefones celulares, smartphones, tablets 
e outros gadgets estão conseguindo reter uma parcela 
significativa do público e sendo usados como platafor-
ma de distribuição de conteúdo audiovisual. Algo que 
anos atrás a televisão reinava absoluta. 
Em 2015 o estudo Multiscreen Lab Study, da Ipsos, 

identificou a divisão entre telas, sendo que enquan-
to a TV estava ligada, 69% das pessoas olhavam pra 
ela, já os outros 31% das pessoas desviavam a sua 
atenção para outros devices e no intervalo comercial 
esse número sobe para 40%, sendo que os celulares e 
smartphones são os grandes responsáveis pelo desvio 
dessa atenção. Em março de 2016 o instituto realizou 
o Ipsos Conect, encomendado pelo Twitter Brasil, in-
dicando que 34% das pessoas que assistem TV estão 
ao mesmo tempo conectadas à internet. Outro estudo, 
o Videowatcher Profile revelou que o brasileiro está 
presente, em média, em 4,3 redes sociais, e 78% de-
les declararam ficar com todas elas abertas ao mesmo 
tempo. 
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Gravando Confiança 

A gravação é sempre estressante, podendo 
ter somente uma oportunidade.

O Ki Protect proporciona tranqüilidade, 
assegurando que em caso de perda de 
energia ou remoção acidental de mídia 

durante a gravação, os quadros já codificados 
são preservados e recuperáveis.

Ki Protect Alta taxa de quadros 4K / UltraHD

O Ki Pro Ultra Plus, no modo de canal 
único, oferece até 50 / 60p a 4K ou UltraHD 
para uma maior clareza de movimento ao 
capturar a Apple ProRes HQ em confiável 

AJA Pak1000 SSD Media.

Full HDMI 2.0 suporta ambos, para entrada e 
saída no Ki Pro Ultra Plus permite gravação e 
reprodução de 4: 2: 2 e 4: 4: 4 4K / UltraHD 50 

/ 60p sobre um único cabo.

4K

HD

UHD

MXF

Ki Pro® Ultra Plus
Gravador HD Multicanal 

4K / UltraHD / 2K / HD  Player e Gravador

Apresentando o Ki Pro Ultra Plus. Com base em sua herança fina com 1, 2, 3 ou 4 canais de até 50 / 60p HD 
codificado atravez de arquivos Apple ProRes. Escolha perfis diferentes para cada canal com qualidade total 

simultânea e a codificação de arquivos proxy ou alimente quatro câmeras separadas no mesmo gravador e libere 
suas necessidades de rack e equipamentos. Simplifique os fluxos de trabalho 4K / UltraHD com um único cabo HDMI 

com o suporte HDMI 2.0 do Ki Pro Ultra Plus para captura e reprodução.

Captura multicanal em HD

O Ki Pro Ultra Plus oferece uma solução 
econômica e flexível para a codificação 

multicanal simultânea de HD para arquivos 
Apple ProRes de alta qualidade em um 

espaço de meio rack.

Escolha perfis diferentes para cada 
canal para atender às necessidades de seu 
pipeline de pós-produção ou para capturar 
até quatro fontes completamente distintas 

simultaneamente, todos em um único 
Ki Pro Ultra Plus.

Encontre mais em  | www.aja.com
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Observa-se cada vez mais a dependência das tec-
nologias da informação e comunicação para realizar 
tarefas do dia a dia, como expor opiniões; conversas 
em grupos, apoiar causas; estudar; realizar pesquisas; 
entreter-se; fazer compras; entre outras atividades, e 
esse comportamento tem impacto direto no modo com 
que a publicidade está sendo planejada.

O Big Data em benefício da publicidade e da TV
A evolução da computação e da capacidade de pro-

cessamento e armazenamento permitiram o desen-
volvimento de novas formas de coleta, tratamento e 
análise dos dados, abrindo novas possibilidades de 
comunicação entre marcas e consumidores. A publi-
cidade online e as ferramentas que estão abarcadas 
nela trouxeram a possiblidade de segmentação efe-
tiva, personalização do conteúdo e mensuração dos 
resultados das campanhas.
Bill Tancer, estudioso norteamericano de bancos 

de dados, afirma que as ferramentas de inteligência 
geradas pela internet e pelos mecanismos de busca 
permitem que as empresas olhem para o comporta-
mento das pessoas online como um indicativo de o 
que, quando e como agem os consumidores. Os dados 
da internet relativos a nossos hábitos demonstram o 
quanto os dados da inteligência competitiva podem 
ser atraentes, desde a compreensão do fluxo e refluxo 
do tráfego a websites até a descoberta de quem são 
as pessoas que visitam esses sites, e o que exatamen-
te está por trás de sua decisão de visitá-los.
A utilização de Big Data, inteligência de negócios e 

ciência de dados entre outros possibilitam uma rápida 
interpretação de dados e acompanhamento quase que 
em tempo real do desempenho de cada ponto chave 
estabelecido para mensuração de uma campanha pu-
blicitária. Hoje é possível identificar se um comercial 
de televisão foi efetivo, acompanhando o comporta-
mento do consumidor pelo seu histórico de navegação 
na internet. Esse novo cenário permitiu que marcas 
pequenas e anunciantes locais, que até então não con-
seguiam medir com efetividades seus investimentos 
em comunicação, pudessem desenvolver ferramentas 
de controle e análise.
Até o advento dos mecanismos de registros de na-

vegação, ao se fazer um anúncio de um determinado 
produto na televisão as métricas utilizadas para ava-
liar o impacto daquela comunicação eram poucas e 
simples, como, número de vendas, ligação para a call 
center da empresa, interesse de novos distribuidores, 
aumento no volume de procura no ponto de venda 
e mais alguns outros. Esses eram os indicativos se a 
comunicação foi percebida ou não. Agora é possível 
ter uma visão muito mais ampla e dinâmica, quase 
em tempo real, do comportamento do consumidor ao 

ser exposto a propaganda, seja por busca, por citação 
nas mídias sociais digitais ou até mesmo por visita ao 
ponto de venda, através de análise de geolocalização. 
A internet possibilitou ao planejamento publicitário 

não somente entender os porquês, mas sim tendên-
cias de comportamento do consumidor. Ao utilizar-se 
dos motores de busca para encontrar informações de 
um determinado termo, como um produto, o usuário 
está demonstrando muito mais do que dados, ele está 
mostrando suas intenções. A partir do surgimento da 
internet, podemos avaliar que houve uma ruptura e 
com isso mudança no modelo tradicional de consumo 
da mensagem publicitária.
Embora a publicidade na TV continue dominando a 

verba publicitária no Brasil e produzindo mensagens 
relevantes, é indispensável olharmos o cenário que se 
apresenta e criar alternativas de integração entre os 
anúncios na televisão e os dispositivos digitais. De 
acordo com uma pesquisa do IPG Mediabrands Magna 
(1), a compra de mídia digital deve superar a de TV 
pela primeira vez em 2017. A convergência das mí-
dias tradicionais com as novas mídias digitais criou 
um ambiente totalmente novo, que está em constante 
mutação e desafia o planejamento publicitário. Isso 
exige uma ruptura com o modelo tradicional de se 
comunicar com os consumidores e força agências,  
veículos e produtores a buscar alternativas para vol-
tar a chamar a atenção e despertar o interesse pelo 
conteúdo publicitário, seja através de um conteúdo na 
internet ou um filme de trinta segundos veiculado em 
horário nobre. n

Referência:
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/ 
2016/12/06/digital-vai-superar-tv-em-2017.html
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Quem participou da NABShow na 
última década pôde constatar o 
avanço crescente das novas tec-
nologias sobre a radiodifusão tra-

dicional. Muito embora esse avanço tenha 
se acentuado ano após ano, pareceu-nos 
até 2016 que as novas tendências tecnoló-
gicas não ocupavam o mesmo patamar das 
tecnologias tradicionais, apesar da enorme 
atratividade que essas tecnologias já vi-
nham exercendo sobre o público em geral, 
que, em última análise, é o nosso cliente 
mais importante.
Finalmente, neste ano de 2017 foi diferen-

te, até pelo tema (THE MET EFFECT, onde 
M-mídia, E-entretenimento e T-tecnologia), 
as novas tecnologias se destacaram, tanto 
no ambiente da exposição de equipamen-
tos, como nos painéis de palestras.
Apresentamos a seguir algumas tecnologias que en-

tendemos como evoluções marcantes:

Cloud
Várias empresas, principalmente (mas não apenas) 

as gigantes (Google, Amazon) provenientes do am-
biente de TI, apresentaram suas soluções em cloud. 
Porém, empresas tradicionais da área de broadcasting 
também se empenharam em oferecer recursos alinha-
dos a essa tendência, como a Sony.  

Machine Learning
Uma das tecnologias que mais apareceram em pales-

tras e no ambiente da exposição. Tivemos oportunida-
de de assistir às demonstrações nos estandes da IBM 
(Watson) e da Quantum (Veritone). Assisti também ao 
painel de palestras da Google sobre o assunto. A tec-
nologia tem aplicações diversas, tais como pesquisa 
de vídeo e/ou áudio através do reconhecimento da 
face, da voz, da marca, da emoção e do texto, dispen-
sando, de certa forma, a criteriosa e trabalhosa meto-
dologia de indexação utilizada atualmente.

por Paulo Canno

A fusão definitiva do novo 
com o tradicional
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até 2016 que as novas tendências tecnoló-
gicas não ocupavam o mesmo patamar das 
tecnologias tradicionais, apesar da enorme 
atratividade que essas tecnologias já vi-
nham exercendo sobre o público em geral, 
que, em última análise, é o nosso cliente 
mais importante.
Finalmente, neste ano de 2017 foi diferen-

te, até pelo tema (THE MET EFFECT, onde 
M-mídia, E-entretenimento e T-tecnologia), 
as novas tecnologias se destacaram, tanto 
no ambiente da exposição de equipamen-
tos, como nos painéis de palestras.
Apresentamos a seguir algumas tecnologias que en-

tendemos como evoluções marcantes:

Cloud
Várias empresas, principalmente (mas não apenas) 

as gigantes (Google, Amazon) provenientes do am-
biente de TI, apresentaram suas soluções em cloud. 
Porém, empresas tradicionais da área de broadcasting 
também se empenharam em oferecer recursos alinha-
dos a essa tendência, como a Sony.  

Machine Learning
Uma das tecnologias que mais apareceram em pales-

tras e no ambiente da exposição. Tivemos oportunida-
de de assistir às demonstrações nos estandes da IBM 
(Watson) e da Quantum (Veritone). Assisti também ao 
painel de palestras da Google sobre o assunto. A tec-
nologia tem aplicações diversas, tais como pesquisa 
de vídeo e/ou áudio através do reconhecimento da 
face, da voz, da marca, da emoção e do texto, dispen-
sando, de certa forma, a criteriosa e trabalhosa meto-
dologia de indexação utilizada atualmente.

por Paulo Canno

A fusão definitiva do novo 
com o tradicional
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Há também muitas aplicações dessa tecnologia em 
processos de relacionamento com clientes (CRM), sob 
as mais variadas formas. Nas demonstrações às quais 
assisti, faziam-se muitas referências ao SalesForce – 
www.veritone.com/wp/meeting-of-the-minds-al-deal-
joins-ibms-watson-with-salesforces-einstein/

 
Áudio e Vídeo sobre IP – VoIP e AoIP
Como era de se esperar encontramos uma profusão 

de produtos e palestras sobre o assunto. Constata-
se uma rápida e inexorável evolução da tecnologia. 
Robert Erickson, IP Evangelist da Grass Valley, em sua 
palestra “IP and COTS Infrastructure – What we lear-
ned” ironizou que embora se busque por um padrão 
IP universal – e se hoje existem 14 padrões IP – é 
provável que em breve existam 15 padrões. Ironias à 
parte, Erickson falou sobre o padrão SMPTE 2110, tido 
como de consenso na indústria de mídia e que se en-
contra em fase final de elaboração. O slide abaixo, da 
apresentação de Robert, ilustra o conceito no qual se 
baseia o SMPTE 2110.
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Drone
A performance dos drones continua evoluindo assim 

como suas aplicações. Na NABShow2016 ouvi, pela 
primeira vez, sobre a utilização do drone como auxílio 
para a supervisão e manutenção de torres (pontos de 
corrosão, situação dos estais etc.), como também para 
a obtenção de diagramas de irradiação de antenas já 
instaladas. 
Na NABShow2017 deparei-me com a SixArms-Airbone 

Radio Measurement Systems, empresa australiana que 
executa serviços de levantamento de diagramas de an-
tenas, na faixa de 500kHz a 6GHz. Além do serviço, 
a SixArms — www.sixarms.com/what-we-do, também 
fornece o drone, dotado de antena, spectrum analizer 
e encoder, como na foto abaixo. 
Ainda, a título de ilustração, segue um slide da pa-

lestra “Development of Unmanned Aerial Vehicle for 

Measurement of Broadcast An-
tennas”, proferida por Mr. John 
Kean, Senior Engineer da Cavell 
Mertz and Associates.
Além das tecnologias acima 

citadas, destacamos o ATSC 
3.0, cujas funcionalidades es-
tavam sendo demonstradas 
no “NextGen TV HUB”. Os de-
talhes encontram-se no site  
www.nabshow.com/news-relea 
ses/nextgen-tv-hub-showcase 
-benefits-new-broadcast-tv 
-standard-2017-nab-show
O 4K teve um destaque muito 

especial, principalmente ao ser 
utilizado em uma transmissão 
ao vivo, desde a estação es-
pacial internacional (ISS) para 
o centro de convenções de 
Las Vegas, onde se realizou a  

NABShow2017. A apresentação dos astronautas da ISS 
pode ser vista pelo link — www.youtube.com/watch? 
v=AExVC9RqIyc
Algumas das tecnologias emergentes já foram ou es-

tão sendo introduzidas na operação das emissoras, 
com maior ou menor intensidade, como as câmeras 
360°, cloud e drones. Outras, como Machine Learning, 
serão adotadas, na medida em que a relação custo/
benefícios tornar-se interessante.
Penso que ainda que algumas tecnologias, como 

Realidade Virtual, não se mostrem operacionais,  
dentro das limitações tecnológicas do ambiente  
de TV aberta, será necessária a inserção dessas tec-
nologias em nosso conteúdo, pois estão presentes 
no dia a dia e despertam muito interesse junto aos 
nossos telespectadores, principalmente entre os mais 
jovens. n

Paulo Roberto M. Canno, é diretor 
de Tecnologia da Rede Gazeta do 
ES/ SET. Graduado em Engenharia 
Elétrica pela Escola de Engenharia 
de São Carlos da Universidade de 
São Paulo e Pós-Graduado em Ges-
tão Empresarial pela FGV. Desde 

1986 na Rede Gazeta do ES (Afiliada a Rede Globo), é 
responsável por toda a infraestrutura tecnológica que 
suporta as emissoras de Televisão e Rádio do grupo. 
Contato: pcanno@redegazeta.com.br 



Broadcast & Media  •  Gráfi cos  •  Produção de Vídeo  •  Áudio & Música 
 

•  Plataforma MediaCentral  •  Asset Management  •  Armazenamento  •  Realidade Aumentada  
•   Gráficos para Broadcast   •   Channel Branding/Playout   •   Criação de Gráficos   

•   Controle de Video Wall   •   Newsroom Management   •   Media Suite Modules  
•   Estúdio Virtual   •   Servidores de Vídeo •   Gráficos para Esportes   

•   Social Media Management   •   Vídeo (NLE)  •   Áudio (DAW)   
•   Pro Mixing   •   Som ao Vivo   •   Partituras e Composição

Saiba mais em avid.com/solutions 

© 2017, Todos os direitos reservados. As características, especifi cações, requisitos de sistema e disponibilidade de produtos estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Avid, 
o logo Avid e outras marcas da Avid são marcas comerciais ou marcas registradas da Avid Technology, Inc., ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. 
Todas as outras marcas comerciais mencionadas são propriedade de seus respectivos detentores. Todos os preços sugeridos pelo fabricante são preços de tabela para 
venda ao público exclusivamente nos Estados Unidos e no Canadá e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Entre em contato com o escritório ou distribuidor de Avid 
de sua região para verifi car preços fora dos Estados Unidos e Canadá. 



SET Sul 2017

48   REVISTA DA SET  |  Julho/Agosto 2017

SET Sul 2017

Encontro regional em Curitiba voltou a mostrar a força da indústria  
no sul do país, onde as emissoras se preparam de forma conjunta 
para o switch-off analógico em 2018. Os palestrantes indicaram  
também os desafios tecnológicos aos quais os broadcasters devem  
se atentar em meio ao processo de convergência midiática

SET SUL analisou 
os principais desafios 
da radiodifusão

N
a cerimônia de abertura do 
SET SUL, que se realizou no 
auditório da Universidade 
Positivo em Curitiba (PR), 

o superintendente da SET, Olímpio 
Franco, mostrou-se feliz pela dimen-
são do evento e pela importância 
da região para a indústria broadcast 
brasileira. Em suas palavras de boas-
vindas, Franco analisou os desafios 

da radiodifusão e enfatizou a impor-
tância da SET frente ao cenário ma-
croeconômico do Brasil. 
“Estamos reformatando os eventos 

regionais e o primeiro realizado em 
Fortaleza foi um êxito. O público aqui 
reunido mostra a importância da ra-
diodifusão no sul do país. A SET fará 
30 anos em 2018 e estamos pensan-
do em fazer algo diferente e inova-

dor. Para este ano, estamos traba-
lhando no SET EXPO, que se realizará 
em São Paulo, em agosto, quando 
teremos quatro dias de Congresso e 
uma programação muito especial”, 
afirmou o ex-presidente da entidade.
José Pio Martin, reitor da Universi-

dade Positivo, analisou “a proximi-
dade do setor de radiodifusão com 
as universidades” e afirmou que “a 

por Fernando Moura, em Curitiba (PR)
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liberdade é um grande 
valor, e nas telecomuni-
cações ela é fundamen-
tal. A liberdade é um valor, 
das sociedades”.
Para o Reitor, a ausência de liber-

dade propicia a coerção do Estado 
sobre os indivíduos. “O exercício da 
liberdade está ligado diretamente à 
informação, não podemos ser livres 
sem a divulgação livre, fluida e rápi-
da das informações, por isso precisa-
mos ter meios tecnológicos comple-
xos.” Martin finalizou a sua alocução 

afirmando que “a pró-
pria imprensa tem de 

ser questionada sobre o 
que faz, e ser submetida às 

mesmas regras. Neste evento, 
precisamos discutir questões doutri-
nárias e trabalhar nelas, para assegu-
rar a liberdade”.

Cobertura Digital
Com o switch-off analógico de Curi-

tiba e região agendado para o dia  
31 de janeiro de 2018, os organiza-
dores do SET SUL 2017 propuseram 

uma sessão para analisar em que 
estágio se encontra a cobertura di-
gital de TV na região. Os broadcas-
ters convidados indicaram como 
chegar a uma maior quantidade de 
telespectadores otimizando custos e 
mostraram como as grandes capitais 
e regiões metropolitanas trabalham 
visando no switch-on de municípios 
contemplados na lista de SWO que 
ainda não possuem cobertura digital. 
A expansão do sinal digital para os 

municípios menores, cujas estrutu-
ras em muitos casos pertencem às 

“A SET fará 30 anos 
em 2018 e estamos 

pensando em fazer algo 
diferente e inovador”, 
a�rmou em Curitiba

o superintendente da SET, 
Olímpio Franco

Mais de 200 pro�ssionais participaram 
dos dois dias do SET SUL 2017 em Curitiba 
mostrando a importância do evento 
para o setor

José Pio Martin, reitor da Universidade 
Positivo, disse que o Broadcast 
é fundamental para a democracia
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prefeituras e necessitam de melhoria 
significativa, também foi debatida. 
Washington Gasparotto (RBS) mo-
derou o painel, que contou com a 
participação de Sérgio Martines (SM 
Facilities), José Roberto Elias (IF Tele-
com), e Rubens Vituli (SES). 
Martines afirmou que o maior de-

safio das emissoras passa pela re-
dução de custos e pela otimização 
de recursos. O executivo apresentou 

cases com que a SM Facilities traba-
lhou a partir de diferentes modelos 
de negócios, os quais podem ser uti-
lizados para a expansão da cobertura 
da TV Digital, e analisou as vanta-
gens do CAPEX e do OPEX dentro do 
cenário atual. Martines propôs um 
modelo de negócio que contraponha 
“cobertura x modelo”, já que o negó-
cio passa pela “compra de serviços”, 
mas para isso precisamos “mudar o 
modelo de negócio com entregas de 
cobertura, onde a cobertura seja ter-
ceirizada”, pontuou.
José Roberto Elias analisou os as-

pectos técnicos relativos às escolhas 
de diferentes tipos de antenas, suas 
influências em diagramas depen-
dendo da instalação, levando-se em 
conta o máximo desempenho para o 
projeto. O broadcaster também revi-

sou os diversos tipos de an-
tenas utilizadas em RTVD, 

com cases desenvolvi-
dos pela IF Telecom 
nos quais o principal 
objetivo foi, em suas 
palavras, “buscar o 
perfeito balanceamen-

to entre a potência do 
TX, ganho das antenas e 

perdas na linha de transmis-

são, visando economia de energia e 
melhor cobertura de sinal”.
Em sua opinião, o futuro pode pas-

sar pelo “compartilhamento, seja de 
site para gap-filler em multi-estação 
que possam ser, por exemplo, ins-
taladas no topo de um prédio com 
equipamentos simples e que podem 
ser transportados dentro de um ele-
vador. Este projeto pode ser customi-
zado com diagramas H. Desenhamos 
o diagrama do jeito que for necessá-
rio e mais benéfico para o cliente ou 
de antenas compartilhadas, como fi-
zemos na região da Avenida Paulista, 
em São Paulo, reduzindo os custos 
dos broadcasters ao serem comparti-
lhados os recursos”, ponderou.
Rubens Vituli mostrou como os ser-

viços tradicionais e as novas aplica-
ções dos satélites podem ajudar na 
distribuição da TV Digital no Brasil, 
levando-se em conta as dimensões 
continentais e a realidade econômi-
ca do país no momento. O executi-
vo mostrou como avança o processo 
de digitalização na América Latina e 
lembrou que alguns países da região 
já têm cobertura digital. Destaque 
para o México, onde “o processo 
está finalizado, mas 7% da popula-
ção ainda não possui acesso à cober-
tura digital de TV”. 
Vituli afirmou ainda que a distri-

buição tradicional do broadcast era 
realizada por sistemas próprios e 
lembrou que, com o tempo, foi im-
plementada a utilização de satélite 
para a distribuição de sinais de TV 
de forma global. Ele mostrou como 
o satélite ajuda na distribuição de 
sinais de TV paga mediante a utiliza-
ção de DTH para transmissão e dis-
tribuição de conteúdos e também se 
referiu ao processo de digitalização 
da TV na Alemanha, onde a recepção 
de TV aberta passou a ser por saté-
lite. “Isso foi uma oportunidade de 
negócio, porque a SES mudou para 
um serviço de DTH específico para 
TV aberta, o HD+, onde a empresa 
transmite os 20 principais sinais de 
TV aberta da Europa nessa platafor-
ma, a qual concentra os primeiros  
quatro canais UHDTV”. 

Painel “Cobertura Digital” debate o que fazer na região frente ao switch-o� 
analógico de Curitiba e região agendado para o dia 31 de janeiro de 2018 

Para Jose Elias 
(IF Telecom) o futuro 

pode passar pelo 
“compartilhamento, seja 

de site para gap-�ller 
em multi-estação”

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

50   REVISTA DA SET  |  Julho/Agosto 2017



SET Sul 2017

prefeituras e necessitam de melhoria 
significativa, também foi debatida. 
Washington Gasparotto (RBS) mo-
derou o painel, que contou com a 
participação de Sérgio Martines (SM 
Facilities), José Roberto Elias (IF Tele-
com), e Rubens Vituli (SES). 
Martines afirmou que o maior de-

safio das emissoras passa pela re-
dução de custos e pela otimização 
de recursos. O executivo apresentou 

cases com que a SM Facilities traba-
lhou a partir de diferentes modelos 
de negócios, os quais podem ser uti-
lizados para a expansão da cobertura 
da TV Digital, e analisou as vanta-
gens do CAPEX e do OPEX dentro do 
cenário atual. Martines propôs um 
modelo de negócio que contraponha 
“cobertura x modelo”, já que o negó-
cio passa pela “compra de serviços”, 
mas para isso precisamos “mudar o 
modelo de negócio com entregas de 
cobertura, onde a cobertura seja ter-
ceirizada”, pontuou.
José Roberto Elias analisou os as-

pectos técnicos relativos às escolhas 
de diferentes tipos de antenas, suas 
influências em diagramas depen-
dendo da instalação, levando-se em 
conta o máximo desempenho para o 
projeto. O broadcaster também revi-

sou os diversos tipos de an-
tenas utilizadas em RTVD, 

com cases desenvolvi-
dos pela IF Telecom 
nos quais o principal 
objetivo foi, em suas 
palavras, “buscar o 
perfeito balanceamen-

to entre a potência do 
TX, ganho das antenas e 

perdas na linha de transmis-

são, visando economia de energia e 
melhor cobertura de sinal”.
Em sua opinião, o futuro pode pas-

sar pelo “compartilhamento, seja de 
site para gap-filler em multi-estação 
que possam ser, por exemplo, ins-
taladas no topo de um prédio com 
equipamentos simples e que podem 
ser transportados dentro de um ele-
vador. Este projeto pode ser customi-
zado com diagramas H. Desenhamos 
o diagrama do jeito que for necessá-
rio e mais benéfico para o cliente ou 
de antenas compartilhadas, como fi-
zemos na região da Avenida Paulista, 
em São Paulo, reduzindo os custos 
dos broadcasters ao serem comparti-
lhados os recursos”, ponderou.
Rubens Vituli mostrou como os ser-

viços tradicionais e as novas aplica-
ções dos satélites podem ajudar na 
distribuição da TV Digital no Brasil, 
levando-se em conta as dimensões 
continentais e a realidade econômi-
ca do país no momento. O executi-
vo mostrou como avança o processo 
de digitalização na América Latina e 
lembrou que alguns países da região 
já têm cobertura digital. Destaque 
para o México, onde “o processo 
está finalizado, mas 7% da popula-
ção ainda não possui acesso à cober-
tura digital de TV”. 
Vituli afirmou ainda que a distri-

buição tradicional do broadcast era 
realizada por sistemas próprios e 
lembrou que, com o tempo, foi im-
plementada a utilização de satélite 
para a distribuição de sinais de TV 
de forma global. Ele mostrou como 
o satélite ajuda na distribuição de 
sinais de TV paga mediante a utiliza-
ção de DTH para transmissão e dis-
tribuição de conteúdos e também se 
referiu ao processo de digitalização 
da TV na Alemanha, onde a recepção 
de TV aberta passou a ser por saté-
lite. “Isso foi uma oportunidade de 
negócio, porque a SES mudou para 
um serviço de DTH específico para 
TV aberta, o HD+, onde a empresa 
transmite os 20 principais sinais de 
TV aberta da Europa nessa platafor-
ma, a qual concentra os primeiros  
quatro canais UHDTV”. 

Painel “Cobertura Digital” debate o que fazer na região frente ao switch-o� 
analógico de Curitiba e região agendado para o dia 31 de janeiro de 2018 

Para Jose Elias 
(IF Telecom) o futuro 

pode passar pelo 
“compartilhamento, seja 

de site para gap-�ller 
em multi-estação”

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

50   REVISTA DA SET  |  Julho/Agosto 2017



SET Sul 2017

Gerenciamento e work�ow
O painel “Gerenciamento e work-

flow” analisou como o IP e a virtuali-
zação podem alterar os rumos da in-
dústria nos próximos anos. A sessão 
foi moderada por Marlon Massaneiro 
(RPC TV) e teve palestras de André Al-
tieri (Cisco Brasil), Carolina Duca (TV 
Globo) e Felipe Domingues (SAM). 
André Altieri afirmou que o “merca-
do de mídia está em transformação 
com novas demandas que sugerem 
a possibilidades de adoção para a 
Cloud e o IP, como novos modelos de 
consumo audiovisual que passam por 
plataformas e aplicações OTT”.

O executivo da Cisco acredita que os 
broadcasters precisam mudar a forma 
de pensar a distribuição de conteú-
do, sobretudo por conta da mudan-
ça de hábitos do consumidores de 
vídeo. “Os millennials assistem 70% 
do conteúdo online e, em 2020, 82% 
do tráfego de internet será vídeo. 
Nunca houve um momento tão bom 
para transformar o entretenimento 
com produção IP. É preciso acelerar 
a produção de mídia com uma arqui-
tetura flexível, distribuição primária 
em IP e sistemas seguros”, afirmou. 
“Temos de ter um framework. É preci-
so abstrair a estrutura física com uma 
infraestrutura virtual que garanta uma 
plataforma baseada em aplicações na 
nuvem que possam ser mexidas de 
forma transparente e simples.”
Felipe Domingues, na palestra 

“Transição entre SDI e IP na indústria 
broadcast”, avançou sobre “a neces-
sidade de melhorar o entendimento 
sobre a tecnologia IP no ambiente 
broadcast”. O IP é “uma tendência ir-

reversível”, em sua opinião, uma ten-
dência “que funciona com protocolos 
abertos e agnósticos que podem ser 
escaláveis previamente”.
Domingues explicou aos participan-

tes do SET SUL as diferenças “de uso 
de cabos para plataformas IP, e quais 
as principais diferenças entre SMP-
TE 2022-6 (com áudio e vídeo são 
encapsulados juntos) e o VSF TR-03, 
no qual o áudio é encapsulado se-
parado do vídeo o que permite que, 
na hora de tratar, os sinais possam 
ser realizados de forma separada 
com streamings diferentes”. Os COTS 
(consumer off the shelf technology) 
são a nova tendência da indústria, 
na opinião do executivo da SAM, 
com break-before-make (repetição 
do frame) e o make-before-break 
(switches on drame boundary) com 
dois tipos de stream. “A SAM acre-
dita em transporte de sinais de até 
50 GbE, por isso na última NAB 2017 
a empresa apresentou uma série de 
soluções desse tipo.”
Carolina Duca, gerente sênior de 

Tecnologia da TV Globo em Recife, 
na comunicação “A nova TV Globo 
em Recife: tudo em IP”, mostrou 
como a nova sede da emissora per-
nambucana está sendo construída.  
O projeto deixa o site preparado 
para qualquer nova tecnologia que 
seja implantada pela TV Globo Recife 
nos próximos anos, seja 4K ou 8K. 
“Com este projeto em Recife começa-
mos a entender o que é o IP. Há um 
ano, quando iniciamos os estudos, 
o IP era uma sopa de letras. Hoje, 
no fim do projeto, estamos melhor. 
Estudamos os padrões e avançamos 
com os desenvolvimentos”, afirmou.
A engenheira lembra que o proje-

to contemplou um conceito de Core 
IP com legado SDI. “Todo o core da 
emissora é IP, todas as ligações de 
cabos de áudio e vídeo saíram do 
sistema e só estão na entrada e na 
saída do vídeo. Todo o resto é de 
fibra. O coração da emissora (core) 
está preparado para todos os tipos 
de padrões como um projeto a longo 
prazo onde preservamos o legado e 
pensamos no futuro”, ressaltou Duca.

No painel “gerenciamento e work�ow”, André Altieri (Cisco) a�rmou que o 
“mercado de mídia está em transformação com novas demandas” 
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Gerenciamento e work�ow
O painel “Gerenciamento e work-

flow” analisou como o IP e a virtuali-
zação podem alterar os rumos da in-
dústria nos próximos anos. A sessão 
foi moderada por Marlon Massaneiro 
(RPC TV) e teve palestras de André Al-
tieri (Cisco Brasil), Carolina Duca (TV 
Globo) e Felipe Domingues (SAM). 
André Altieri afirmou que o “merca-
do de mídia está em transformação 
com novas demandas que sugerem 
a possibilidades de adoção para a 
Cloud e o IP, como novos modelos de 
consumo audiovisual que passam por 
plataformas e aplicações OTT”.

O executivo da Cisco acredita que os 
broadcasters precisam mudar a forma 
de pensar a distribuição de conteú-
do, sobretudo por conta da mudan-
ça de hábitos do consumidores de 
vídeo. “Os millennials assistem 70% 
do conteúdo online e, em 2020, 82% 
do tráfego de internet será vídeo. 
Nunca houve um momento tão bom 
para transformar o entretenimento 
com produção IP. É preciso acelerar 
a produção de mídia com uma arqui-
tetura flexível, distribuição primária 
em IP e sistemas seguros”, afirmou. 
“Temos de ter um framework. É preci-
so abstrair a estrutura física com uma 
infraestrutura virtual que garanta uma 
plataforma baseada em aplicações na 
nuvem que possam ser mexidas de 
forma transparente e simples.”
Felipe Domingues, na palestra 

“Transição entre SDI e IP na indústria 
broadcast”, avançou sobre “a neces-
sidade de melhorar o entendimento 
sobre a tecnologia IP no ambiente 
broadcast”. O IP é “uma tendência ir-

reversível”, em sua opinião, uma ten-
dência “que funciona com protocolos 
abertos e agnósticos que podem ser 
escaláveis previamente”.
Domingues explicou aos participan-

tes do SET SUL as diferenças “de uso 
de cabos para plataformas IP, e quais 
as principais diferenças entre SMP-
TE 2022-6 (com áudio e vídeo são 
encapsulados juntos) e o VSF TR-03, 
no qual o áudio é encapsulado se-
parado do vídeo o que permite que, 
na hora de tratar, os sinais possam 
ser realizados de forma separada 
com streamings diferentes”. Os COTS 
(consumer off the shelf technology) 
são a nova tendência da indústria, 
na opinião do executivo da SAM, 
com break-before-make (repetição 
do frame) e o make-before-break 
(switches on drame boundary) com 
dois tipos de stream. “A SAM acre-
dita em transporte de sinais de até 
50 GbE, por isso na última NAB 2017 
a empresa apresentou uma série de 
soluções desse tipo.”
Carolina Duca, gerente sênior de 

Tecnologia da TV Globo em Recife, 
na comunicação “A nova TV Globo 
em Recife: tudo em IP”, mostrou 
como a nova sede da emissora per-
nambucana está sendo construída.  
O projeto deixa o site preparado 
para qualquer nova tecnologia que 
seja implantada pela TV Globo Recife 
nos próximos anos, seja 4K ou 8K. 
“Com este projeto em Recife começa-
mos a entender o que é o IP. Há um 
ano, quando iniciamos os estudos, 
o IP era uma sopa de letras. Hoje, 
no fim do projeto, estamos melhor. 
Estudamos os padrões e avançamos 
com os desenvolvimentos”, afirmou.
A engenheira lembra que o proje-

to contemplou um conceito de Core 
IP com legado SDI. “Todo o core da 
emissora é IP, todas as ligações de 
cabos de áudio e vídeo saíram do 
sistema e só estão na entrada e na 
saída do vídeo. Todo o resto é de 
fibra. O coração da emissora (core) 
está preparado para todos os tipos 
de padrões como um projeto a longo 
prazo onde preservamos o legado e 
pensamos no futuro”, ressaltou Duca.

No painel “gerenciamento e work�ow”, André Altieri (Cisco) a�rmou que o 
“mercado de mídia está em transformação com novas demandas” 
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Desligamento analógico no Paraná

Moderado por Ivan Miranda (SET/RPC TV), o painel 
contou com a presença de Marcelo Moraes Dias Lopes 
(RPC/AERP), José Antônio Ribeiro Nascimento (RICTV 
Record/AERP), André Felipe Seixas Trindade (ABRATEL) 
e André Cintra (ABERT). Introduzindo o painel, Miran-
da a�rmou que um dos desa�os passa por “sensibilizar 
os telespectadores migrarem para o digital, um desa�o 
que não pode ser encarado de forma individual, mas 
sim, um desa�o que deve ser realizado em conjunto por 
todas as partes que integram a migração”.

O diretor regional do SET Sul acredita que o “traba-
lho com as associações” é fundamental ao processo.  
Os membros da AERP analisaram como o Paraná tem di-
vulgado o switch-o� e mostraram como fazer para que 
“não se perca público com o processo”. Para Marcelo 
Lopes, “é necessário realizar um trabalho conjunto”. José 
Nascimento também argumentou nessa linha e a�rmou 
que a antecipação é fundamental. “O nosso desa�o é ver 
o conjunto de acertos e situações que possam ser melho-
radas fazendo um trabalho compartilhado”, ponderou.

Lopes frisou ainda que a ideia da AERP é “antecipar a dis-
tribuição dos Kits digitais, tentando ter a pesquisa antes 
da data. A nossa meta é chegar ao 97% da população, por 
isso, formamos o comitê de comunicação para podermos 
dividir experiências, colocar sugestões de ações coletivas 
com as emissoras unidas pelo mesmo objetivo, o desli-
gamento. Para isso criamos uma campanha sincronizada 
entre todas as emissoras trabalhando junto para alcançar 
nossa meta, padronizando a campanha para evitar a con-
fusão dos nossos telespectadores”, resumiu Lopes.

André Trindade apresentou alguns exemplos dos desli-
gamentos de Brasília e Goiânia. “Um dos problemas que 
tivemos foi que as pessoas pegaram o kit, mas não ins-
talaram, isso di�cultou o processo”, lembrou. “Rio Verde 

nos mostrou que entregar kits apenas para o Programa 
Bolsa Família não iria dar. Brasília foi o verdadeiro piloto. 
Na capital desligamos, com 91,83%, mas tivemos pro-
blemas na zona metropolitana.”

O executivo da Abratel mostrou alguns dados de pes-
quisas realizadas em Brasília e em São Paulo. Os dados 
do DF tinham a ver com a percepção da população so-
bre o desligamento. “Tivemos problemas de planeja-
mento e falta de cobertura em alguns lugares. Por isso, é 
fundamental o planejamento e entregar ao telespecta-
dor, no mínimo, a mesma cobertura que tínhamos antes 
do desligamento no analógico”.

Trindade explicou o porquê do “desligamento escalo-
nado” em Goiânia. “Foi de�nido porque a pesquisa não 
atingiu a percentagem mínima para o desligamento. O 
nosso principal ponto é fazer as pessoas entenderem que, 
quando pegam o kit, têm de instalá-lo. Sem a instalação, 
os índices baixam e não atingimos os mínimos”, concluiu.

André Cintra parabenizou os membros da mesa pela 
proposta da AERP de desligar com 97%, mas a�rmou 
que isso só pode ser possível se conseguirem antecipar 
as pesquisas. “Penso que o mais importante é a cobertu-
ra de sinal digital para TV Digital, com o pareamento de 
cobertura”, comentou. 

“Sempre pensamos em canais de reuso, para não es-
quecer cobertura de sinal e manter a cobertura para 
chegar à casa das pessoas. É muito importante que as 
emissoras avaliem a sua cobertura e alimentem essa co-
bertura com retransmissoras auxiliares que permitam 
chegar ao número, sem elas será impossível chegar à 
percentagem.” O executivo da ABERT alertou ainda para 
a possível “interferência com a entrada do LTE. Já tive-
mos um caso de interferência no município de Ceilân-
dia, por isso, há que estar atento”, �nalizou. n

O painel discutiu os desa�os do switch-o� analógico de TV no Estado do Paraná e mostrou como as emissoras 
trabalham juntas na comunicação do apagão
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Desligamento analógico no Paraná

Moderado por Ivan Miranda (SET/RPC TV), o painel 
contou com a presença de Marcelo Moraes Dias Lopes 
(RPC/AERP), José Antônio Ribeiro Nascimento (RICTV 
Record/AERP), André Felipe Seixas Trindade (ABRATEL) 
e André Cintra (ABERT). Introduzindo o painel, Miran-
da a�rmou que um dos desa�os passa por “sensibilizar 
os telespectadores migrarem para o digital, um desa�o 
que não pode ser encarado de forma individual, mas 
sim, um desa�o que deve ser realizado em conjunto por 
todas as partes que integram a migração”.

O diretor regional do SET Sul acredita que o “traba-
lho com as associações” é fundamental ao processo.  
Os membros da AERP analisaram como o Paraná tem di-
vulgado o switch-o� e mostraram como fazer para que 
“não se perca público com o processo”. Para Marcelo 
Lopes, “é necessário realizar um trabalho conjunto”. José 
Nascimento também argumentou nessa linha e a�rmou 
que a antecipação é fundamental. “O nosso desa�o é ver 
o conjunto de acertos e situações que possam ser melho-
radas fazendo um trabalho compartilhado”, ponderou.

Lopes frisou ainda que a ideia da AERP é “antecipar a dis-
tribuição dos Kits digitais, tentando ter a pesquisa antes 
da data. A nossa meta é chegar ao 97% da população, por 
isso, formamos o comitê de comunicação para podermos 
dividir experiências, colocar sugestões de ações coletivas 
com as emissoras unidas pelo mesmo objetivo, o desli-
gamento. Para isso criamos uma campanha sincronizada 
entre todas as emissoras trabalhando junto para alcançar 
nossa meta, padronizando a campanha para evitar a con-
fusão dos nossos telespectadores”, resumiu Lopes.

André Trindade apresentou alguns exemplos dos desli-
gamentos de Brasília e Goiânia. “Um dos problemas que 
tivemos foi que as pessoas pegaram o kit, mas não ins-
talaram, isso di�cultou o processo”, lembrou. “Rio Verde 

nos mostrou que entregar kits apenas para o Programa 
Bolsa Família não iria dar. Brasília foi o verdadeiro piloto. 
Na capital desligamos, com 91,83%, mas tivemos pro-
blemas na zona metropolitana.”

O executivo da Abratel mostrou alguns dados de pes-
quisas realizadas em Brasília e em São Paulo. Os dados 
do DF tinham a ver com a percepção da população so-
bre o desligamento. “Tivemos problemas de planeja-
mento e falta de cobertura em alguns lugares. Por isso, é 
fundamental o planejamento e entregar ao telespecta-
dor, no mínimo, a mesma cobertura que tínhamos antes 
do desligamento no analógico”.

Trindade explicou o porquê do “desligamento escalo-
nado” em Goiânia. “Foi de�nido porque a pesquisa não 
atingiu a percentagem mínima para o desligamento. O 
nosso principal ponto é fazer as pessoas entenderem que, 
quando pegam o kit, têm de instalá-lo. Sem a instalação, 
os índices baixam e não atingimos os mínimos”, concluiu.

André Cintra parabenizou os membros da mesa pela 
proposta da AERP de desligar com 97%, mas a�rmou 
que isso só pode ser possível se conseguirem antecipar 
as pesquisas. “Penso que o mais importante é a cobertu-
ra de sinal digital para TV Digital, com o pareamento de 
cobertura”, comentou. 

“Sempre pensamos em canais de reuso, para não es-
quecer cobertura de sinal e manter a cobertura para 
chegar à casa das pessoas. É muito importante que as 
emissoras avaliem a sua cobertura e alimentem essa co-
bertura com retransmissoras auxiliares que permitam 
chegar ao número, sem elas será impossível chegar à 
percentagem.” O executivo da ABERT alertou ainda para 
a possível “interferência com a entrada do LTE. Já tive-
mos um caso de interferência no município de Ceilân-
dia, por isso, há que estar atento”, �nalizou. n

O painel discutiu os desa�os do switch-o� analógico de TV no Estado do Paraná e mostrou como as emissoras 
trabalham juntas na comunicação do apagão
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Produção de conteúdo 
no jornalismo
O SET Sul teve espaço para que 

alguns players da indústria dessem 
dicas para as emissoras produzirem 
conteúdos de forma rápida, ágil, ver-
sátil e móvel com maior produtivida-
de. O painel “Produção de conteú-
do: mais com menos” foi moderado 
por Caio Klein (RBS TV) e teve como 
palestrantes Ricardo Milani (FOR-A), 
Erick Soares (Sony) e Fredy Litowsky 
(Avid).
Klein abriu as apresentações afir-

mando que “o diferencial das emis-
soras está no conteúdo produzido, 
pois, cada vez mais, o público teles-
pectador está mais exigente. Além 
disso, as opções se multiplicam, não 
só nas diversas plataformas de distri-
buição, mas também na forma como 
o conteúdo é oferecido e na quanti-
dade maior de players no mercado”.
Na palestra “A história no centro da 

produção em Jornalismo”, Litowsky 
afirmou que as empresas de mídia 
devem se preocupar com os conteú-
dos e já não tanto com a forma do 
que divulgam, isto é, com a qualida-
de técnica dos materiais noticiosos. 
“A narrativa deve estar no centro do 

processo de criação, permitindo ao 
jornalista trazer conteúdo de qual-
quer fonte e suportando qualquer 
distribuição, seja On Air, via social 
media, web sites, veículos impressos 
ou rádios.” 
Em sua opinião, é preciso criar a 

possibilidade de repaginar o conteú-
do para estar em diversos meios de 
distribuição. “Hoje é possível ter uma 
espécie de grande contêiner onde o 
usuário pode integrar toda a redação 
em um único espaço fazendo parte 

do sistema para produção dentro de 
uma plataforma e saindo do conceito 
de ilhas individuais para cada fase 
do trabalho. Agora podemos supervi-
sionar tudo em um único workflow”, 
afirmou. 
O executivo acredita que as mí-

dias sociais e as histórias que os 
jornalistas contam devem caminhar 
juntas. “Desde qualquer dispositivo 
posso ter uma única interface com 
o usuário, porque tudo é accessível 
do seu PC ou MAC, de um tablet ou 
smartpone, de um local específico ou 
remoto, tudo interligado”. 
Erick Soares (Sony) analisou as ten-

dências e uso de ferramentas para 
acelerar a produção de jornalismo 
com base na tecnologia de transmis-
são de conteúdo (arquivos) e live- 
streaming por 4G/Wifi. “Os pilares e 
desafios tecnológicos para os fluxos 
de trabalho com maior eficiência são 
os principais desafios da produção 
de jornalismo. É preciso produzir 
mais conteúdo com a maior agilida-
de possível com o objetivo de sim-
plificar o trabalho das equipes com a 
maximização da capacidade de pro-
dução”, afirmou.
O reaproveitamento dos arquivos 

de mídia, em sua opinião, nos ajuda 
com a produção de conteúdo para 
ter “foco na agilidade e mobilidade 
na produção, como por exemplo, 
com a utilização dos mochilinks que 
facilitaram o trabalho por custo e 

SET Sul 2017

No painel “Produção de conteúdo”, Caio Klein (RBS TV) disse que “o diferencial 
das emissoras está no conteúdo produzido, pois, cada vez mais, o público 
telespectador está mais exigente”
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Fredy Litowsky (Avid) a�rmou 
que as empresas de mídia 
devem se preocupar com 
os conteúdos e já não tanto 
com a forma do que divulgam
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mobilidade”. O executivo disse que 
“a portabilidade é importante na mo-
bilidade, por isso, o compartilhamen-
to de informação é fundamental. Isso 
é possível ser feito com plataformas 
na nuvem com arquiteturas que per-
mitem contribuir remotamente me-
diante a utilização de ferramentas”.
Ricardo Milani (FOR-A) fechou o 

painel falando da “Next Generation 
Production” onde introduziu o con-
ceito “FOR-A Team Play”, que se refe-
re à integração de toda linha de pro-
dutos como switcher de produção, 
matriz, processadores, IP/SDI conver-
sores, câmeras de alta performance 
e 3D sistemas gráficos. O executivo 

mostrou alguns cases do mercado, 
indicou como os produtos da empre-
sa podem ajudar na elaboração de 
conteúdo (seja local ou remotamen-
te), e abordou as vantagens do 4K 
em um projeto de 12K com extração. 
“Com o 12K Extraction, é possível ex-
trair imagens HD da imagem produ-
zida em 4K, como se estivéssemos 
trabalhando com múltiplas câmeras. 
É possível, então, explorar as 3 ima-
gens em 4K captadas e, daí, extrair o 
conteúdo”, explicou.
A produção jornalística foi outro 

dos temas do SET SUL 2017, em 
sessão moderada por José Frederi-
co Rehme (SET) e com palestras de 

Marcelo Amoedo (Intelsat), Ricardo 
Calderón (Eutelsat) e Laércio Kaz-
mierczak (RPC TV). Marcelo Amoedo 
falou dos desafios e das mudanças 
criadas por “novas demandas com 
a adaptação de produtos, que gera 
confiabilidade aos clientes, mas cria 
congestionamento do tráfico com  
falhas e interrupção de serviços. Por 
isso, pensamos em atender às de-
mandas com segurança e reduzir os 
riscos de acesso às novas tecnolo-
gias com um nível de investimento 
menor”, afirmou o executivo na pa-
lestra “Alcançar novos espectadores 
requer uma nova abordagem”.
Amoedo trouxe opções de distri-

buição e contribuição de conteúdo, 
sejam de contribuição linear ou de 
cobertura em Spot Beam Banda C, ou 
de uso ocasional. “A distribuição e o 
consumo de mídia mudaram drasti-
camente nos últimos anos, com os 
espectadores agora exigindo con-
teúdo a qualquer momento e em 
qualquer dispositivo. Para atender às 
demandas do consumidor de novas 
mídias, os radiodifusores precisam 
reavaliar seus modelos tradicionais 
de produção e distribuição e implan-
tar maneiras mais eficientes, econô-
micas e confiáveis de fornecer con-
teúdo”, argumentou.
Ricardo Calderón explicou as poten-

cialidades que a Eutelsat pode ofe-
recer aos clientes e indicou como a 
posição orbital do satélite 65 West 
A, pode ser uma excelente forma 
de realizar contribuição e transmis-
são de conteúdo com um satélite de  
3 bandas (tri-band) com 24 feixes 
em banda Ka das quais 16 estão 
no Brasil com cobertura integral em 
América Latina em Banda C e Ku. Em 
sua opinião, as principais vantagens 
das redes de distribuição via satéli-
te são o fato de alimentar diferentes 
geradoras, repetidoras de TV Digital, 
reforçadores de sinal, usuários resi-
denciais e Headends de PayTV. 
“O mais normal é a contribuição di-

gital via satélite direta com Fly Away 
ou DSNG facilitando a produção ex-
terna e remota”, lembrou. Uma das 
novidades apresentadas pela Eutel-

Ricardo Milani (FOR-A) introduziu o conceito “FOR-A Team Play” 
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Opções de distribuição  
e contribuição de conteúdo, 
seja de contribuição linear  
ou de cobertura  
em Spot Beam Banda C,  
foram as dicas de Marcelo 
Amoedo (Intelsat) aos  
presentes na Universidade 
Positivo, em Curitiba
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KONA IP 
Computador I/O para Broadcast IP

KONA IP oferece a forma E caminho 
mais simples para a sua transição para os 
pipelines IPcom SMPTE 2022-6 e 2022-7 

recentemente com suporte adicionado a 
informação e sinal redundante, gerando 
confiabilidade com mais novidades em 
breve incluindo workflows JPEG 2000.

 

IPR-1G-SDI e IPR-1G-HDMI
JPEG 2000 sobre IP para SDI e HDMI

O nova linha de Mini-Converters 
IPR-1G-SDI e IPR-1G-HDMI irá descodificar 
o seu vídeo JPEG 2000/arquivos de áudio 
transmitindo através de 1 GigE de redes 

IP e permitindo que você se conecte o sinal 
SDI professional ou dispositivos

HDMI onipresente e displays.

AJA e IP de broadcast 
Seu caminho para o futuro

Normas são importantes e seguras, o 
caminho previsível para ofuturo é melhor 

interesse a todos. AJA está protegendo 
o seu futuro como um dos membros 
fundadores AIMS Alliance, membro 
participante da comunidade Aspen 

e da Sony  IP Live Alliance.

confidential

Logotype and How to use it

for Partners

第 1 版　2016 年 8 月 1 日

ソニー株式会社

プロフェッショナル・ソリューション＆サービス本部

メディアセグメント事業部門

ビジネス戦略部

Phone: 050-3141-1776

Fax: 050-3809-1399

Liderando o caminho IP de broadcast
Soluções compatíveis Únicas para Pipelines IP

O caminho para um IP de broadcast largamente compatível, confiável e eficaz em termos de custo futuro 
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mobilidade”. O executivo disse que 
“a portabilidade é importante na mo-
bilidade, por isso, o compartilhamen-
to de informação é fundamental. Isso 
é possível ser feito com plataformas 
na nuvem com arquiteturas que per-
mitem contribuir remotamente me-
diante a utilização de ferramentas”.
Ricardo Milani (FOR-A) fechou o 

painel falando da “Next Generation 
Production” onde introduziu o con-
ceito “FOR-A Team Play”, que se refe-
re à integração de toda linha de pro-
dutos como switcher de produção, 
matriz, processadores, IP/SDI conver-
sores, câmeras de alta performance 
e 3D sistemas gráficos. O executivo 

mostrou alguns cases do mercado, 
indicou como os produtos da empre-
sa podem ajudar na elaboração de 
conteúdo (seja local ou remotamen-
te), e abordou as vantagens do 4K 
em um projeto de 12K com extração. 
“Com o 12K Extraction, é possível ex-
trair imagens HD da imagem produ-
zida em 4K, como se estivéssemos 
trabalhando com múltiplas câmeras. 
É possível, então, explorar as 3 ima-
gens em 4K captadas e, daí, extrair o 
conteúdo”, explicou.
A produção jornalística foi outro 

dos temas do SET SUL 2017, em 
sessão moderada por José Frederi-
co Rehme (SET) e com palestras de 

Marcelo Amoedo (Intelsat), Ricardo 
Calderón (Eutelsat) e Laércio Kaz-
mierczak (RPC TV). Marcelo Amoedo 
falou dos desafios e das mudanças 
criadas por “novas demandas com 
a adaptação de produtos, que gera 
confiabilidade aos clientes, mas cria 
congestionamento do tráfico com  
falhas e interrupção de serviços. Por 
isso, pensamos em atender às de-
mandas com segurança e reduzir os 
riscos de acesso às novas tecnolo-
gias com um nível de investimento 
menor”, afirmou o executivo na pa-
lestra “Alcançar novos espectadores 
requer uma nova abordagem”.
Amoedo trouxe opções de distri-

buição e contribuição de conteúdo, 
sejam de contribuição linear ou de 
cobertura em Spot Beam Banda C, ou 
de uso ocasional. “A distribuição e o 
consumo de mídia mudaram drasti-
camente nos últimos anos, com os 
espectadores agora exigindo con-
teúdo a qualquer momento e em 
qualquer dispositivo. Para atender às 
demandas do consumidor de novas 
mídias, os radiodifusores precisam 
reavaliar seus modelos tradicionais 
de produção e distribuição e implan-
tar maneiras mais eficientes, econô-
micas e confiáveis de fornecer con-
teúdo”, argumentou.
Ricardo Calderón explicou as poten-

cialidades que a Eutelsat pode ofe-
recer aos clientes e indicou como a 
posição orbital do satélite 65 West 
A, pode ser uma excelente forma 
de realizar contribuição e transmis-
são de conteúdo com um satélite de  
3 bandas (tri-band) com 24 feixes 
em banda Ka das quais 16 estão 
no Brasil com cobertura integral em 
América Latina em Banda C e Ku. Em 
sua opinião, as principais vantagens 
das redes de distribuição via satéli-
te são o fato de alimentar diferentes 
geradoras, repetidoras de TV Digital, 
reforçadores de sinal, usuários resi-
denciais e Headends de PayTV. 
“O mais normal é a contribuição di-

gital via satélite direta com Fly Away 
ou DSNG facilitando a produção ex-
terna e remota”, lembrou. Uma das 
novidades apresentadas pela Eutel-

Ricardo Milani (FOR-A) introduziu o conceito “FOR-A Team Play” 
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Opções de distribuição  
e contribuição de conteúdo, 
seja de contribuição linear  
ou de cobertura  
em Spot Beam Banda C,  
foram as dicas de Marcelo 
Amoedo (Intelsat) aos  
presentes na Universidade 
Positivo, em Curitiba

58   REVISTA DA SET  |  Julho/Agosto 2017



SET Sul 2017

O rádio e a preservação do seu conteúdo

Moderado por Eduardo Cappia (SET) e com palestras 
de André Cintra (ABERT) e Roberto Lang (AERP), o painel 
“Preservação do conteúdo do rádio” abordou vertentes 
de modi�cação do per�l de recepção a que está subme-
tido o rádio, visando a preservação do caráter insubsti-
tuível de comunicação de massa. Assim, o painel tratou 
o “radio híbrido” que nos smartphones fazem o chavea-
mento automático entre a recepção AR do FM e o apli-
cativo via dados (streaming), com diferentes bases de 
sincronismo em referência, e sua regulação.

Cappia a�rmou que o radio é o meio que têm mais 
possibilidades de migração, porque “apenas utiliza a 

audição”. A palestra começou com alguns aspectos do 
desligamento do Onda Media (OM) que são parte do 
processo de “estabelecimento de devolução do canal 
de OM com a migração de 530 emissoras de FM e 116 
emissoras no AR”. Para o engenheiro da SET é “urgente  
realizar o planejamento dos canais da faixa estendida 
FM de 76 a 88 MHz para acomodar os mais de 300 canais 
de FM que irão ser alocados nas regiões metropolitanas 
nacionais”.

Outro dos temas abordados por Cappia foi o con-
gestionamento espectral, tanto em Curitiba com uma 
análise realizada no dia 4 de junho de 2017, quanto em 
São Paulo no dia 6 de maio, onde “o cenário é de con-
gestionamento espectral. Migramos e não temos canais 
para todos. Sobra a faixa estendida com os canais 5 e 6”.  
O detalhe, a�rmou Cappia, “é que passamos de um pro-
duto AM para um FM. O novo produto deve ter novos 

parâmetros para serem monitorados, porque agora te-
mos de medir novos desvios”.

Para ele o rádio tem dois cenários futuros, o smartpho-
ne e os veículos. “Nós temos de habilitar o rádio no ce-
lular. A solução é o rádio híbrido, que pode ser ouvido 
no celular tanto pelo ar como por dados. Quando é por 
dados, tem como principais vantagens a duração da ba-
teria e a falta de saturação. O rádio tradicional está em 
declínio”, �nalizou Cappia.

André Cintra apresentou os resultados da migração 
AM/FM na região sul do país e destacou as implicações 
das primeiras emissoras em operação, descrevendo  

o per�l de implantação das mesmas, 
suas di�culdades e perspectivas.  
O representante da ABERT lembrou 
que 1.442 emissoras já pediram migra-
ção, das quais 1.006 estão incluídas. 
Outras 346 solicitações são inviáveis, 
segundo ele, porque “nos estudos per-
cebemos que mesmo com um canal 
com a menor potência possível não é 
viável colocá-los no ar”.

Falando de faixa estendida, algumas 
capitais estaduais estão com proble-
ma de colocar emissoras na faixa es-
tendida. “Algumas emissoras estão 
aceitando a redução de potência para 
poder �car dentro da faixa”, disse. Uma 
das conclusões de Cintra é que no �m 
do processo não haverá nenhuma 
possibilidade “de aumentar a potên-
cia. Não há como aumentar, não te-
mos espectro para isso”, concluiu.

Finalmente, Roberto Lang analisou o panorama da rá-
dio e o que acontece com as emissoras que assinaram 
o contrato de migração. “As emissoras que migraram 
tiveram problemas de documentação pelos contratos 
sociais de outorga com mudança de donos. Outro pro-
blema no Estado do Paraná foi à cercania da fronteira. 
Tivemos problemas técnicos na hora da instalação das 
antenas e transmissores com alterações de coordena-
das. Outro problema gravíssimo que não tínhamos é o 
problema dos aeródromos. Agora, precisamos da anu-
ência dos aeroportos”, acrescentou.

No �m da palestra, �cou claro que a migração é uma 
questão tecnológica, mas que a AM como consumo cul-
tural continua sendo importante e tem a ver com o con-
sumo de conteúdo. É impreterível que o celular possa 
ter um chip integrado para assim avançar para um rádio 
híbrido. n

Painel abordou o conceito de “rádio híbrido” e indicou as opções para o setor frente ao processo de migração
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sat é a contribuição digital via saté-
lite com internet de banda larga com 
uma antena de apenas 96cm e com 
um modem de IP conectado ao ga-
teway. “Os Internet SNG funcionam 
com banda C ou Ka com taxas de 
transmissão de até 3 MBits”, deta-
lhou Calderón.
Como utilizador de serviços, Laér-

cio José Kazmierczak, da RPC, mos-
trou aos presentes de que maneira a 
afiliada da Globo no Estado do Pa-
raná realiza a produção jornalística.  
“O nosso desafio é o compartilha-
mento de mídia entre as afiliadas 
com agilidade e flexibilidade”, afir-
mou. “Ontem, a TV era soberana. O 
jornalismo era ao vivo, mas tínhamos 
unidades móveis, micro-ondas, micro-
links e SNGs para fazer as coberturas. 
Estes conceitos caem hoje porque 
não eram ágeis, eram caros e eram di-
fíceis de operar. Agora, temos muitas 
alternativas técnicas, caras e baratas, 
com recursos diferentes, multiplata-
forma e altamente interativos, realiza-
dos em várias linguagens e com uma 
concorrência muito forte. Além disso, 
deixamos de ser soberanos, uma vez 
que muitos produzem áudio e vídeo. 
Por isso tudo, precisamos ser dinâmi-
cos e rápidos e precisamos mudar as 
soluções para produtos mistos que 
permitem utilizar recursos diferentes. 
Para nós na RPC TV, o maior desafio é 
não abrir mão da qualidade com agi-
lidade, conteúdo relevante e credibili-
dade”, argumentou.

Transformação digital
O painel “Transformação Digital e o 

impacto das tecnologias disruptivas” 
buscou indicar como as marcas e os 
anunciantes fazem para obter resul-
tados positivos entre os modelos on-
line e off-line. A sessão foi moderada 
por Daniela Souza (SET) e teve pales-
tras de Fabio Tsuzuki (Media Portal 
Solutions), Diego Buenaño (Editsha-
re) e Rafael Mafra (RIC Record Santa 
Catarina). O debate começou com 
uma introdução de Daniela. A repre-
sentante da SET afirmou que “esta-
mos passando por uma transforma-
ção global. Novos hábitos ocupam 

o dia a dia de uma grande fatia da 
população de forma mais proeminen-
te nos últimos anos, com empresas 
de mídia que precisam se preocupar 
em entregar uma experiência perso-
nalizada para usuários em diversas 
telas, além de uma revisão em seus 
modelos de negócios no que tange 
à publicidade e à produção de con-
teúdo”.
Tsuzuki acredita que “o uso de in-

fraestruturas híbridas pode abrir as 
portas para o futuro”. Em sua opi-
nião, as tecnologias têm um ciclo 
de evolução que começa de maneira 
lenta e, em algum momento, o seu 
uso se torna explosivo. “Após essa 
fase, a tecnologia estagna e dá es-

paço para novas tecnologias. Atual-
mente, a nuvem está permitindo a 
aplicação da inteligência artificial em 
muitas áreas, o que em um futuro 
próximo terá efeitos explosivos em 
nossos hábitos”, argumentou. O di-
retor da Media Portal explicou o con-
ceito de MAM e trabalhou a ideia de 
Media Processing Workflow, pensa-
do como um “orquestrador” que re-
aliza o tratamento das mídias, avan-
çando para uma arquitetura híbrida 
mediante a utilização do Cloudlink, 
um MAM com arquivamento na nu-
vem. “Esse sistema gera mais segu-
rança e agilidade de arquivamento 
digital com um modelo híbrido”, 
pontuou Tsuzuki. 

Daniela Souza 
(AD Digial/SET) a�rmou 
que “estamos passando 
por uma transformação 

global” 
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Fabio Tsuzuki (MediaPortal) acredita 
que o uso de infraestruturas híbridas 
pode abrir as portas para o futuro
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Na palestra “Fluxo de trabalho re-
moto, benefícios e diferenças de tra-
balhar na nuvem ou ter uma nuvem 
privada”, Diego Buenaño afirmou 
que cada vez mais a necessidade 
de colaboração remota é essencial 
em fluxos de produção. Por isso, é 
importante o “surgimento de Cloud 
Services”, mas isso depende de 
cada usuário. “Hoje o formato do ví-
deo ganha a conectividade. Nos últi-
mos 5 anos, passamos do SD ao 8K, 
e este ano a NHK fez na NAB tes-
tes em 16K. Essa evolução é difícil. 
Como fazemos hoje, é o approach 
híbrido, onde temos um suporte fí-
sico e local e um suporte na nuvem, 

que permita trabalhar de forma re-
mota”, afirmou Buenaño. O proble-
ma, segundo ele, continua sendo “a 
conectividade”. 
Apresentando a visão de um broad- 

caster, Rafael Mafra analisou os 
“desafios do desenvolvedor de mul-
ti-conteúdo” e afirmou que um dos 
grandes desafios é manter o contro-
le sobre as atuais mídias e buscar 
novas audiências. “A visão ou foco 
deixou de ser sobre um ou dois ne-
gócios e passou também a ser mul-
tiplataforma”, argumentou. Mafra 
lembrou que a RIC está integrando o 
conteúdo, mas trabalha na cataloga-
ção em nível médio, com “uma busca 

e recuperação ainda lenta (MAM, ar-
quivos digitais); e formatos de mídia 
com arquivos pré-definidos. A demo-
ra para transcodificar o conteúdo é 
significativa, porque as mídias che-
gam em diferentes formatos”. 

Operação multiplataforma
Moderado por Marlon Massaneiro 

(RPC TV), o painel “Operação multi-
plataforma” discutiu as transforma-
ções na operação de uma emisso-
ra. A sessão contou com palestras 
de Renan Cizauskas (Asccent), Wa-
shington Cabral (IBM/Videodata) e  
Daniela Souza (AD Digital). Mas-
saneiro abriu o debate lembrando 
que “os radiodifusores não estão 
alimentando somente uma única an-
tena, estão gerando conteúdo para 
cabo, satélite, on-demand, OTT, 
IPTV e dispositivos móveis. Todos 
esses canais prometem gerar mais 
receitas, porém estão aumentando 
os custos em infraestrutura enorme-
mente”, ponderou.
Daniela Souza destacou os pilares 

da transformação digital e mostrou 
como as empresas vêm se prepa-
rando para 2020 em uma fundação 
digital. A diretora de Marketing da 
SET acredita que a “inovação digital 
transformou a indústria da mídias 
em ondas de desenvolvimento” com 
novas formas de produção, compra e 
distribuição de conteúdo. “A próxima 
onda será a da internet das Coisas 
(IoT) onde manteremos a comunica-
ção de massas com um living ser-
vices. A comunicação será realizada 
sem intermediário.”
Washington Cabral avançou para as 

mudanças de comportamento da au-
diência e lembrou que “os modelos 
de financiamento chegaram ao nível 
do minuto, onde se pague por cada 
minuto produzido e consumido”. 
Isso ocorre, em sua opinião, porque 
existe um grande impacto da trans-
formação digital no setor de mídia e 
do entretenimento, um impacto que 
vem transformando a forma de for-
necedores e broadcasters pensarem, 
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Diego Buenaño 
(Editshare) a�rmou 
que cada vez mais 

a necessidade 
de colaboração remota é 

essencial em �uxos 
de produção

Washington Cabral 
(IBM/Videodata) disse 
em Curitiba que existe 
um grande impacto 
da transformação digital 
no setor de mídia 
e do entretenimento
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O executivo da IBM/Videodata acre-
dita que “os atuais modelos de in-

fraestrutura precisam se adaptar a 
uma realidade elástica, resiliente e 

altamente distribuída” com um novo 
conceito, o “de micro serviços de mí-
dia, mas a transformação é difícil e, 
para chegar a ela, é preciso tomar 
uma série de decisões que nos levem 
a uma nuvem nativa. É uma jornada 
que vale a pena porque podemos al-
cançar um novo modelo”, concluiu. 
Renan Cizauskas analisou os “be-

nefícios, desafios e soluções para 
uma emissora de televisão virtuali-
zada” afirmando que “é possível vir- 
tualizar praticamente qualquer dispo-
sitivo de TI. As soluções tradicionais 
dificultam a adoção de novos méto-
dos de transporte de vídeo por redes 
ou a virtualização de dispositivos”.  
Cizauskas acredita que a “virtua-
lização é basicamente a técnica de 
separar o sistema operacional abs-
traído do hardware que permite que 
binários de um processador sejam 
interpretados por binários de outros 
sistemas o que vai permitir simular 
um hardware”. n

A RPC TV, a�liada da Rede Globo no Estado do Paraná, colocou na Universidade 
Positivo três TVs com sinal analógico no canal 12, e um com sinal digital no 12.1. 
O estande faz parte do projeto da emissora de conscientização da população para 
o switch-o� analógico que está previsto para ser realizado em  janeiro de 2018

Broadcast após o switch-o� 

O painel “Panorama do broadcast após o switch-o�” foi 
moderado por Carlos Fini (SET) e composto por Ivan Mi-
randa (SET/RPCTV), André Fronza (RIC TV) e Clézio Cunha 
(SBT). Fini iniciou o debate a�rmando que as emissoras 
paranaenses devem discutir o que farão de 2018 até 2023, 
após o switch-o�. “Muito se tem falado sobre o modelo de 
transição da TV analógica para a TV digital. Foram realiza-
das campanhas de comunicação intensas, distribuição de 
kits para a população, formação de pro�ssionais, a criação 
de uma empresa (a EAD) e a utilização de muitos recursos 
durante a transição dos primeiros grupos de cidades, de 
maneira que se atingisse o cronograma o�cial de migra-
ção, mas muito pouco se tem debatido sobre o pós switch
-over”, provocou o moderador.

Ivan Miranda a�rmou que no Estado do Paraná a meta 
é uma taxa de conversão de 100%, mas a�rmou que 
“estará bom” se chegarem aos 97%. “O nosso questio-
namento deve ser se podemos deixar um percentual de 
10% de cobertura de fora como está acontecendo em 
Goiânia. Acreditamos que não podemos”, disse. 

Fronza e Cunha concordaram e a�rmaram que um dos 
desa�os é mostrar às empresas que, talvez, a única for-

ma de chegar aos pequenos municípios seja o compar-
tilhamento de equipamentos. “A nossa meta vai muito 
além de chegar aos 100% de cobertura digital, o desa-
�o passa por como chegaremos à população”, destacou 
Cunha. Fini reforçou e disse que “as emissoras estão de-
vendo à população”.

Para Cunha, o maior desa�o em termos de digitaliza-
ção é como entregar o sinal e que rotas usar para chegar 
ao telespectador. “Pode ser �bra, rede ótica, satélite, por-
que o maior meio de comunicação continua sendo a TV 
aberta. Hoje, o mais difícil é manter o sinal e entregá-lo. 
A TV digital tem de ser pensada como o cronograma de 
implantação da TV analógica, a diferença é que na TV 
analógica tivemos anos de preparação e, agora, estamos 
em cima da hora”. Miranda re�etiu sobre o processo de 
migração e disse que o custo operacional é um desa�o 
e depende da linha corte de população que haverá para 
desligar o sinal analógico, e se as empresas têm ou não 
orçamento para investir. 

“Teremos de pensar em postergar ao máximo o pro-
cesso para que a obsolescência tecnológica dos televi-
sores faça com que os telespectadores tenham TVs que 

Um dos principais temas do SET SUL foi o desligamento analógico e as suas consequências após a implantação. 
O Ginga não é uma aposta das emissoras do sul do país
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Positivo três TVs com sinal analógico no canal 12, e um com sinal digital no 12.1. 
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o switch-o� analógico que está previsto para ser realizado em  janeiro de 2018
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moderado por Carlos Fini (SET) e composto por Ivan Mi-
randa (SET/RPCTV), André Fronza (RIC TV) e Clézio Cunha 
(SBT). Fini iniciou o debate a�rmando que as emissoras 
paranaenses devem discutir o que farão de 2018 até 2023, 
após o switch-o�. “Muito se tem falado sobre o modelo de 
transição da TV analógica para a TV digital. Foram realiza-
das campanhas de comunicação intensas, distribuição de 
kits para a população, formação de pro�ssionais, a criação 
de uma empresa (a EAD) e a utilização de muitos recursos 
durante a transição dos primeiros grupos de cidades, de 
maneira que se atingisse o cronograma o�cial de migra-
ção, mas muito pouco se tem debatido sobre o pós switch
-over”, provocou o moderador.

Ivan Miranda a�rmou que no Estado do Paraná a meta 
é uma taxa de conversão de 100%, mas a�rmou que 
“estará bom” se chegarem aos 97%. “O nosso questio-
namento deve ser se podemos deixar um percentual de 
10% de cobertura de fora como está acontecendo em 
Goiânia. Acreditamos que não podemos”, disse. 

Fronza e Cunha concordaram e a�rmaram que um dos 
desa�os é mostrar às empresas que, talvez, a única for-

ma de chegar aos pequenos municípios seja o compar-
tilhamento de equipamentos. “A nossa meta vai muito 
além de chegar aos 100% de cobertura digital, o desa-
�o passa por como chegaremos à população”, destacou 
Cunha. Fini reforçou e disse que “as emissoras estão de-
vendo à população”.

Para Cunha, o maior desa�o em termos de digitaliza-
ção é como entregar o sinal e que rotas usar para chegar 
ao telespectador. “Pode ser �bra, rede ótica, satélite, por-
que o maior meio de comunicação continua sendo a TV 
aberta. Hoje, o mais difícil é manter o sinal e entregá-lo. 
A TV digital tem de ser pensada como o cronograma de 
implantação da TV analógica, a diferença é que na TV 
analógica tivemos anos de preparação e, agora, estamos 
em cima da hora”. Miranda re�etiu sobre o processo de 
migração e disse que o custo operacional é um desa�o 
e depende da linha corte de população que haverá para 
desligar o sinal analógico, e se as empresas têm ou não 
orçamento para investir. 

“Teremos de pensar em postergar ao máximo o pro-
cesso para que a obsolescência tecnológica dos televi-
sores faça com que os telespectadores tenham TVs que 

Um dos principais temas do SET SUL foi o desligamento analógico e as suas consequências após a implantação. 
O Ginga não é uma aposta das emissoras do sul do país
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possam captar diretamente o sinal. Pela complexidade 
do processo, o apagão total será o mais tarde possível, 
de alguma forma temos de administrar isso para que 
seja em 2023 ou talvez algo mais. A minha pergunta é, a 
partir do que o Governo Federal não deu suporte, como 
�ca essa população que não terá direitos de receber in-
formação”, questionou Miranda. 

Outro dos temas debatidos no painel foi a TV Híbrida e 
como ela está sendo estudada e trabalhada no exterior. 
Fini a�rmou que já existe uma disputa de como chega o 

conteúdo à TV das pessoas. “Nós que somos a engenha-
ria não fomos muito competentes em juntar esses dois 
caminhos de entrega de conteúdos”, disse. Clézio Cunha 
a�rmou que “o acesso broadcast é bem menor e a inter-
net chegou bem antes que a TV aberta a alguns locais. 
Nós estamos nos adequando a isso e, pouco a pouco, 
estamos �cando mais perto do público com conteúdos 
pela internet. Hoje, o custo de entrega de banda larga 
em cidades menores é cada vez menor e isso nos ofe-
rece um novo desa�o, porque nós precisamos entregar 
os nossos conteúdos nos dois suportes, o do broadcast 
e o broadband, e estamos trabalhando nisso. O nosso in-
teresse é estar presente no maior número de suportes 
possíveis para assim aumentar a nossa cobertura. Mas 
hoje a cobertura de internet está chegando mais rápido 
que a digitalização da TV aberta. Nos pequenos municí-
pios, a internet chega mais rápido que a TV aberta por-
que os custos são mais baixos”, lembrou.

Miranda questionou sobre o papel do broadcast nes-
se processo e disse que “talvez a TV aberta precise in-
vestir e assim ter maior capilaridade de cobertura, mas 
nos municípios pequenos e remotos, o DTH pode ser a 
forma mais simples em termos tecnológicos para que 
o sinal chegue a eles. No último ano a TV paga perdeu 
mais de um milhão de assinantes, mas a opção é o DTH 
porque não há outras opções”. 

Outros dos pontos debatidos foi o futuro do mid-
dleware Ginga para TV Digital aberta. Nesse ponto, o 
consenso foi total. “A tecnologia Ginga passou. Como ra-
diodifusores, não temos expectativa nenhuma para ela. 
Está superada”, a�rmou Miranda. n

Ivan Miranda (RPC TV/SET) a�rmou que no Estado do 
Paraná “as emissoras �zeram um alinhamento estratégico 
para que a população soubesse que acontecerá  
o desligamento analógico e como devem proceder  
para não �carem sem sinal de TV aberta gratuita” 

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra

Para Carlos Fini (RBS TV/SET), “o Ginga perdeu tempo de mercado, perdeu o time-to-market, demorou muito em ser 
desenvolvido e hoje foi superado”
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que a digitalização da TV aberta. Nos pequenos municí-
pios, a internet chega mais rápido que a TV aberta por-
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vestir e assim ter maior capilaridade de cobertura, mas 
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dleware Ginga para TV Digital aberta. Nesse ponto, o 
consenso foi total. “A tecnologia Ginga passou. Como ra-
diodifusores, não temos expectativa nenhuma para ela. 
Está superada”, a�rmou Miranda. n
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Paraná “as emissoras �zeram um alinhamento estratégico 
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Para Carlos Fini (RBS TV/SET), “o Ginga perdeu tempo de mercado, perdeu o time-to-market, demorou muito em ser 
desenvolvido e hoje foi superado”
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