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visite o stand 31 da Eurobrás na 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

Nos quase 30 anos de existência da SET, a 
união de engenheiros de empresas concor-
rentes, aliada à parceria com centros de 

pesquisa, produziu resultados importantes para 
a televisão brasileira. A contribuição decisiva 
da SET à definição do SBTVD, com o acompa-
nhamento do padrão pela grande maioria dos  
países da América Latina, mostrou liderança, tra-
zendo reconhecimento e respeito internacional  
à nossa comunidade.
Mas, e a partir de agora, o que faremos na SET? 
Embora a interiorização da TV digital no Brasil 
ainda seja um enorme desafio, que a SET conti-
nuará acompanhando, a digitalização da cadeia 
completa de televisão aberta é apenas um pas-
so na convergência de mídias, num mundo cha-
coalhado pela revolução digital. São inúmeras 
as incertezas tecnológicas nesse ambiente em 
transformação. Qualidade de áudio e vídeo será 
o carro chefe da próxima geração de serviços au-
diovisuais? Como produzir e trafegar vídeos em 
ambientes multiplataforma? É, mesmo, impres-
cindível usar estruturas IP? Como implantá-las 
de forma confiável? Em que situações vale ope-
rar na nuvem? Novos players iniciam negócios 
e os mais tradicionais buscam complementar 
ofertas lineares com conteúdos customizados. 

Expressões como “big data”, com seus algoriti-
mos de otimização, agregam-se ao vocabulário.  
Quais os impactos da internet das coisas na ca-
deia audiovisual, nas diversas mídias? De que 
forma as técnicas de inteligência artificial pode-
rão contribuir para dar soluções? A realidade vir-
tual veio para ficar?
A lista de dúvidas é quase infinita... Mas há que 
encarar esse mundo em transformação e a SET 
continua a ser o ponto de encontro ideal para 
profissionais e empresas de nosso país que 
acreditam na tecnologia como combustível pro-
pulsor dos negócios de mídia, que se disponham 
a identificar e a equacionar desafios para fortale-
cer os serviços audiovisuais, em quaisquer telas 
de exibição.  
No SET Expo 2017, a feira de equipamentos e 
serviços traz novidades mil e propostas de solu-
ções para velhos e novos problemas. Já as ses-
sões do Congresso levantam as principais ques-
tões e tendências. Aproveite!

Boa leitura!

Liliana Nakonechnyj
Presidente da SET

N
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Fórum UHDTV-Brasil é rebatizado 
de Projeto UHD-Brasil

O
Projeto UHD – Brasil, an-
teriormente chamado de 
Fórum UHDTV- Brasil, reu-
niu-se dia 12 de julho, em 

São Paulo, para o primeiro encontro 
oficial com os indicados pelas diver-
sas entidades apoiadoras para inte-
grar os comitês de trabalho formados.  
O primeiro ponto discutido foi relati-
vo ao nome do projeto. Os membros 
debateram como seria a melhor forma 
de identificar o amplo escopo do tra-
balho voluntário que farão em prol da 
introdução da nova geração de ser-
viços audiovisuais nas várias mídias. 
O nome “Fórum” foi descartado 

para não causar confusão com o já 
estabelecido Fórum SBTVD. A deno-
minação “Grupo Multissetorial” foi 
considerada formal demais. Foram 
apresentadas sugestões de nomen-

clatura (NexTV, TV do Futuro, TV do 
Amanhã) e, a partir de sugestão do 
representante da ABINEE, definiu-se 
pelo nome Projeto UHD – Brasil, con-
siderando-se que o termo “ projeto” 
reflete bem a natureza do trabalho 
multissetorial e a palavra UHD (Ultra 
High Definition) contempla o concei-
to de próxima geração.
Na segunda parte da reunião, os no-

vos integrantes se apresentaram aos 
membros antigos, especificando suas 
associações de origem e comitês para 
os quais foram designados no Projeto 
UHD – Brasil. Foi feito um breve histó-
rico sobre a ideia original do projeto, 
seus objetivos e entidades apoiado-
ras (ABERT, ABRATEL, ABTA, ABINEE, 
BRAVI, ELETROS, e SET).
“Gostaria de enfatizar que aqui es-

tamos fazendo um esforço em be-
nefício da cadeia 
audiovisual. Este 
grupo é para ter-
mos uma visão 
ampla do merca-
do tecnológico, 
que irá ajudar os 
negócios. Não se-
rão trazidas para 
cá nenhuma par-
ticularidade de 
entidade, pois 

não existe um ‘dono’ do grupo. Esta-
mos aqui para proporcionar a harmo-
nização do setor no Brasil, em bene-
fício de todos os envolvidos”, explica 
a presidente da SET, Liliana Nakone-
chnyj, que conduziu a reunião.

 Comitês de trabalho
Foi apresentada a sequência inicial 

dos trabalhos a serem realizados 
(equalização de conhecimento, defi-
nição de estado da arte do setor e 
proposição de atividades ao comitê 
coordenador). Sugeriu-se a inclusão 
de empresas do GAFA (Google, Ama-
zon, Facebook e Apple – esta última já 
faz parte da Abinee), Twitter e Netflix.
Após o final da reunião, os mem-

bros presentes de cada comitê ele-
geram coordenadores provisórios e 
estabeleceu-se o compromisso de 
uma conferecence call com cada co-
mitê na primeira semana de agosto 
para apresentação do planejamento 
dos trabalhos. A definição ficou as-
sim: Coordenadores: Hábitos de con-
sumo, Negócios e Visão Sistêmica 
– Leonardo Chaves (ABERT); Qualida-
de Imagem e Som – Leandro Pena 
(ABERT); Distribuição/ Harmonização 
– José Antônio Garcia (SET); Seguran-
ça: Antônio Salles (ABTA); Comunica-
ção/ Marketing – Carla Bartz (SET). n

Novo nome do grupo multissetorial que trata da próxima geração audiovisual 
nas diversas mídias foi lançado em julho na SET
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Maior evento direcionado para profissionais e estudiosos da área 
de broadcast e audiovisual da América Latina discute questões 
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as novidades de um mercado em constante transformação
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O
evento, que acontece dos 
dias 21 a 24 de agosto, no 
Pavilhão Vermelho do Expo 
Center Norte, é o maior en-

contro de negócios e de tecnologia 
de produção e distribuição de con-
teúdo audiovisual da América Latina, 
e um dos maiores do mundo. Este 
ano, 15 mil visitantes de diversos 
países devem passar pela feira para 
conferir as novidades das 150 empre-
sas expositoras e suas mais de 400 
marcas nacionais e internacionais.
O avanço da tecnologia tem re-

volucionado a forma como as pes-
soas consomem informação e en-

tretenimento ao redor do mundo, 
e esse movimento tem impactado 
diretamente o setor de broadcast 
e audiovisual. Diante deste cenário 
de intensas mudanças e constante 
adaptação, o SET Expo reúne profis-
sionais vindos de todas as partes do 
mundo para discutir os desafios en-
frentados pelo segmento.
“O setor audiovisual está no meio 

de uma revolução tecnológica e o 
SET Expo é, no Brasil, a melhor vi-
trine sobre os impactos que essas 
inovações trazem na forma de pro-
duzir, comercializar e consumir con-
teúdo audiovisual. Na Feira, teremos 

os principais fabricantes globais e 
nacionais que exibirão os seus lan-
çamentos e, no Congresso, estarão 
executivos da linha de frente no de-
senvolvimento e uso dessas tecnolo-
gias, como, por exemplo, o Google e 
a Amazon”, explicou Liliana Nakone-
chyj, presidente da SET.
Este ano a feira também terá o 

pavilhão Set Innovation Zone, de-
senvolvido especialmente para dar 
visibilidade aos projetos de startups 
que atuam no setor de audiovisual, 
buscando quebrar paradigmas co-
merciais e tecnológicos em qualquer 
etapa da cadeia de produção.
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Relação dos países participantes:
África do Sul
Argentina
Austrália
Bangladesh
Bélgica
Bolívia
Brasil
Canadá

Chile
China
Colômbia
Costa Rica
Equador
Espanha
Estados  
Unidos

Filipinas
Finlândia
França
Gana
Guatemala
Honduras
Índia
Israel

Itália
Japão
México
Nicarágua
Panamá
Paquistão
Paraguai
Peru

Portugal
Reino  
Unido
Romênia
Suécia
Taiwan
Uruguai
Venezuela



Prévia SET EXPO 2017

Dados da edição 2016
Um estudo demográfico realizado 

pela SET no SET Expo 2016 mos-
trou que a maior parte do público 
da Feira é composta por profissio-
nais denominados C-level (CEO, CIO, 
CFO, COO), ou seja, empresários to-
madores de decisão na cadeia do 
broadcast, desde a produção de 
equipamentos à transmissão multi-
plataforma.

Dentre as áreas de interesse do 
público, destacam-se a produção 
(39,7%), seguida da transmissão 
(26,1%) e do setor de captação 
(19,5%). O Demographics mostrou 
também que houve visitantes de 
todos os estados brasileiros, sem 
exceção, e confirmou a atuação da 
SET em territórios internacionais, re-
gistrando a presença de 38 países, 
sendo Estados Unidos, Argentina e 

Chile os que mais enviaram partici-
pantes.

Parcerias da SET
Além dos 26 anos de parceria com 

o NAB Show, maior evento da catego-
ria, neste ano a SET foi reconduzida 
à nova configuração do IBC Council, 
órgão consultivo composto por altos 
executivos seniores das áreas de mí-
dia, entretenimento e tecnologia.
A SET mantém ainda acordos de 

cooperação e de parceria com cer-
ca de 20 entidades nacionais e ou-
tras 11 internacionais que atuam no 
mercado de mídia eletrônica e de 
radiodifusão, são elas a SMPTE, nos 
Estados Unidos; Caper, na Argentina; 
Expotec, no Peru; Amitra (Broadcast 
México), no México; InterBEE, no Ja-
pão; Broadcast India Show e as as-
sociações AES, AIR-IAB, IABM e W3C 
Brasil. Além de universidades e insti-
tuições de pesquisa no Brasil.

Um pouco de historia
O evento é realizado de forma in-

tegral pela Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão (SET), fun-
dada em 25 de março de 1988, uma 
associação técnico-científica sem fins 
lucrativos, formada por empresas e 
profissionais de tecnologia e opera-
ção. Seu principal objetivo é desen-
volver o conhecimento técnico em 
toda a cadeia da mídia eletrônica, 
da produção à entrega. Constitui o 
maior fórum de discussão de pa-
drões e tendências para o mercado 
de criação, gestão e distribuição de 
conteúdo eletrônico no Brasil.
Com o objetivo de ser um órgão 

de profissionais de TV, em 1988 a 
SET iniciou seus trabalhos no Rio de 
Janeiro. No mesmo ano, foi realizado 
em São Paulo o primeiro Seminário 
de Tecnologia da SET, que hoje está 
integrado ao maior evento de Bro-
adcast e Novas Mídias da América 
Latina, o SET Expo. Em 1989, foi lan-
çada a primeira Revista da SET que 
trazia, entre seus destaques, uma 
matéria sobre a norma PAL-M e ou-
tra sobre a elaboração do logotipo 
da SET. n
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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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Enensys, designer e fabricante de tecnologias de 
transmissão de TV digital, exibirá suas mais re-
centes tecnologias de otimização e monetização 

de rede para DTT e cabo. Destaques para o AdsEdge e 
para o Campaign Manager, além do OneBeam ISDB-T/Tb 
e do DTTCaster.
O AdsEdge, para redes de cabo e DTT, é um servi-

dor e um splicer de vídeo combinado e é colocado 
na borda das redes (sites TX, cabo POP) para forne-
cer uma inserção de conteúdo direcionado com base 
na localização geográfica — geralmente notícias, clima 
e anúncios locais. O Campaign Manager da Enensys 
oferece integração com sistemas de automação (re-
cepção de listas de reprodução), integração com os 
provedores de conteúdo e publicidade (agências pu-
blicitárias) e integração com o AdsEdge para garantir 
que o conteúdo certo seja recebido corretamente e 
seja distribuído aos splicers no prazo determinado.  
O Campaign Manager estabelece as conexões neces-
sárias entre todos os elementos da cadeia de entrega.
Também será apresentado o OneBeam ISDB-T/Tb da 

Enensys, que abrange a codificação/multiplexação e 
transmissão. O sistema é composto pelo produto Tb-

Gateway no headend e pelo TbEdge, que gera o sinal 
de BTS nos locais de transmissão.
OneBeam aborda questões fundamentais relaciona-

das com a natureza específica do stream de transpor-
te de broadcast (BTS) em ISDB-T/Tb, necessário para 
transmitir sinais de ISDB-T/TB. O BTS é composto de 
pacotes de stream de transporte MPEG-2 de 204 bytes 
— o que exige adaptação a fim de transmiti-lo através 
da rede de distribuição — mas também requer uma 
largura de banda de stream de 32 Mbit/s, independen-
temente do número de canais ou serviços incluídos, o 
que torna caro entregar conteúdo via satélite para he-
adends de DTT. OneBeam ISDB-T/Tb permite usar um 
stream de transporte (MPEG-2) padrão dentro da rede 
de distribuição, sem necessidade de equipamento pro-
prietário para entregar e receber o stream BTS. Isto 
também significa que os operadores podem facilmente 
monitorar serviços em toda a rede de distribuição gra-
ças ao sinal MPEG padronizado.
No SET Expo, a Enensys também vai exibir o recente-

mente lançado DTTCaster, que permite retransmitir um 
sinal ISDB-T/Tb fora do ar através de ASI e IP. Isto é 
projetado para fornecer retransmissões altamente ren-

táveis de redes de DTT em instalações de 
transmissão regional/local, onde o IP (mi-
cro-ondas, fibra, etc.) ou a conectividade 
por satélite não é possível ou é um custo 
proibitivo. O DTTCaster permite a recepção 
do conteúdo de rede usando uma antena 
simples, e em seguida, gera novamente 
esse conteúdo em outra frequência. Isto 
proporciona a retransmissão de baixo cus-
to e alta qualidade de uma rede. n
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A SM Facilities é especializada em soluções para 
telecomunicações e radiodifusão, com experti-
se em televisão. Presta serviços com foco na 

área de engenharia, desde site 
acquisition e site survey, projetos 
e construção de sites, instalação 
e manutenção de equipamentos, 
além de treinamento e consulto-
ria em gerenciamento de proje-
tos. 
A empresa informa que conta 

com profissionais das mais di-
versas habilidades e com equipa-

mentos e softwares dos mais avançados, como medi-
dores de campo Narda e software de predição Progira. 
Oferece soluções Turn Key para implantação e O&M 

para redes de retransmissão.
Durante o SET Expo um dos fo-

cos da empresa serão os visitan-
tes que estão “procurando redu-
ção de custo para a implantação 
da TV Digital” com “novidades 
que reduzem o custo de implan-
tação e de operação”, afirmaram 
à Revista da SET os responsáveis 
da empresa. n
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Prévia SET EXPO 2017     Parte II

se em televisão. Presta serviços com foco na 
site 

, projetos 
e construção de sites, instalação 
e manutenção de equipamentos, 

A empresa informa que conta 

Oferece soluções Turn Key para implantação e O&M 

DTTCaster estão alojadas em um chassis HDc 
da Enensys com um máximo de seis unidades 
DTTCaster em 1U, permitindo 
a recepção de 24 sinais de RF
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Enensys, designer e fabricante de tecnologias de 
transmissão de TV digital, exibirá suas mais re-
centes tecnologias de otimização e monetização 

de rede para DTT e cabo. Destaques para o AdsEdge e 
para o Campaign Manager, além do OneBeam ISDB-T/Tb 
e do DTTCaster.
O AdsEdge, para redes de cabo e DTT, é um servi-

dor e um splicer de vídeo combinado e é colocado 
na borda das redes (sites TX, cabo POP) para forne-
cer uma inserção de conteúdo direcionado com base 
na localização geográfica — geralmente notícias, clima 
e anúncios locais. O Campaign Manager da Enensys 
oferece integração com sistemas de automação (re-
cepção de listas de reprodução), integração com os 
provedores de conteúdo e publicidade (agências pu-
blicitárias) e integração com o AdsEdge para garantir 
que o conteúdo certo seja recebido corretamente e 
seja distribuído aos splicers no prazo determinado.  
O Campaign Manager estabelece as conexões neces-
sárias entre todos os elementos da cadeia de entrega.
Também será apresentado o OneBeam ISDB-T/Tb da 

Enensys, que abrange a codificação/multiplexação e 
transmissão. O sistema é composto pelo produto Tb-

Gateway no headend e pelo TbEdge, que gera o sinal 
de BTS nos locais de transmissão.
OneBeam aborda questões fundamentais relaciona-

das com a natureza específica do stream de transpor-
te de broadcast (BTS) em ISDB-T/Tb, necessário para 
transmitir sinais de ISDB-T/TB. O BTS é composto de 
pacotes de stream de transporte MPEG-2 de 204 bytes 
— o que exige adaptação a fim de transmiti-lo através 
da rede de distribuição — mas também requer uma 
largura de banda de stream de 32 Mbit/s, independen-
temente do número de canais ou serviços incluídos, o 
que torna caro entregar conteúdo via satélite para he-
adends de DTT. OneBeam ISDB-T/Tb permite usar um 
stream de transporte (MPEG-2) padrão dentro da rede 
de distribuição, sem necessidade de equipamento pro-
prietário para entregar e receber o stream BTS. Isto 
também significa que os operadores podem facilmente 
monitorar serviços em toda a rede de distribuição gra-
ças ao sinal MPEG padronizado.
No SET Expo, a Enensys também vai exibir o recente-

mente lançado DTTCaster, que permite retransmitir um 
sinal ISDB-T/Tb fora do ar através de ASI e IP. Isto é 
projetado para fornecer retransmissões altamente ren-

táveis de redes de DTT em instalações de 
transmissão regional/local, onde o IP (mi-
cro-ondas, fibra, etc.) ou a conectividade 
por satélite não é possível ou é um custo 
proibitivo. O DTTCaster permite a recepção 
do conteúdo de rede usando uma antena 
simples, e em seguida, gera novamente 
esse conteúdo em outra frequência. Isto 
proporciona a retransmissão de baixo cus-
to e alta qualidade de uma rede. n
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A SM Facilities é especializada em soluções para 
telecomunicações e radiodifusão, com experti-
se em televisão. Presta serviços com foco na 

área de engenharia, desde site 
acquisition e site survey, projetos 
e construção de sites, instalação 
e manutenção de equipamentos, 
além de treinamento e consulto-
ria em gerenciamento de proje-
tos. 
A empresa informa que conta 

com profissionais das mais di-
versas habilidades e com equipa-

mentos e softwares dos mais avançados, como medi-
dores de campo Narda e software de predição Progira. 
Oferece soluções Turn Key para implantação e O&M 

para redes de retransmissão.
Durante o SET Expo um dos fo-

cos da empresa serão os visitan-
tes que estão “procurando redu-
ção de custo para a implantação 
da TV Digital” com “novidades 
que reduzem o custo de implan-
tação e de operação”, afirmaram 
à Revista da SET os responsáveis 
da empresa. n
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DTTCaster estão alojadas em um chassis HDc 
da Enensys com um máximo de seis unidades 
DTTCaster em 1U, permitindo 
a recepção de 24 sinais de RF
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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

SAM. Straight Talking:

Sirius 800 Series Routers

Super flexível.

IBC 
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A Sony Brasil apresenta no SET Expo 2017 ino-
vações para todo o mercado Audiovisual, entre 
elas soluções de produção de estúdio, jorna-

lismo e cinema, equipamentos de áudio profissional 
e câmeras compactas. Além de soluções wireless, 
soluções para produções ao vivo em HD, 4K, HDR e 
monitoração de referência, bem como opções para ar-
quivamento de conteúdo. 
No estande da Sony estará exposta uma unidade 

móvel de produção, em parceria com a produ-
tora Broadcasting TV, além de uma unidade 
móvel compacta, em parceira com o distri-
buidor Merlin Vídeo. O intuito é mostrar os 
produtos profissionais em suas mais diver-
sas aplicações, com foco nas mais variadas 
produções ao vivo, afirma a empresa.
Em termos de câmeras compactas e pro-

dução de eventos, a empresa aposta na portabilida-
de e produção de conteúdo. Destaque para a câmera 
HXR-N-X5R, um equipamento NXCAM com três sensores 
CMOS que é uma evolução da antiga HXR-NX5. Oferece 
avanços em qualidade de imagem e, em comparação 
com os modelos NX3 e NX5, também inclui um terminal 
3G-SDI que suporta saída Full HD 60p.
Outro destaque é um switcher compacto, o MCX-500, 

de fácil operação com foco nos mais variados segmen-
tos que conta com 9x entradas de vídeo (incluindo 
3G-SDI, HDMI e Composto), efeitos de Transição (CUT/
MIX/WIPE) além de funções avançadas como gravação 
de PGM em codec AVCHD, mixer de áudio de 5x Canais 
integrado e capacidade de realizar stream de vídeo ao 
vivo para plataforma USTREAM.
Em câmeras de estúdio destaque para a HXC-FB75, câ-

meras HD da Sony que contam com 3 sensores CMOS 
FULL HD de 2/3 de polegadas e interface de fibra padrão 
Neutrik em distâncias de até 350 metros, bem como 
a opção de suporte a fibras no padrão SMPTE. Ainda  
será apresentada a HDC-4300, câmera que faz uso de 

três sensores de 2/3 de polegadas 4K, com suporte as 
mesmas lentes B4-mount. A câmera é capaz de operar 
em 4K/HD, com 2x, 3x, Super Slow e altas velocidades 
de 4x, 6x e 8x, para produzir replays de alta qualidade e 
efeitos. E, a HSC-100R, câmera que faz uso de três sen-
sores CCD de 2/3 de polegadas HD, e que permite flexi-
bilidade de opções e aplicações por oferecer suporte a 
sistemas de transmissão por Fibra ou Triax, alcançando 
longas distâncias, ideal para ambientes de estúdios ou 
produções de eventos e unidades móveis.
Ainda, a PXW-FS5, uma câmera 35mm ultra-compac-

ta para ser usada em qualquer lugar nas condições 
mais exigentes. Com peso de apenas 0,8kg, é possível 
filmar praticamente em qualquer lugar. A operação ma-
nual é simplesmente excepcional, pois o corpo balan-
ceado de alta qualidade é facilmente configurado para 
capturar desde ângulos altos quanto baixos graças a 
um apoio giratório flexível e um visor LCD que pode 
ser montado em nove posições diferentes. Possui sen-
sor Exmor CMOS 4K de Super 35 mm e suporte para 
filmagens em 30p ou Full HD com altas taxas de qua-
dros de até 240 fps. 
Durante o SET Expo será dado destaque para o moni-
tor OLED 4K BVM-X300 master de 30 polegadas. Esse 

monitor Oled Trimaster EL de alto desempenho 
inclui desempenho de contraste inigualável, 
reprodução de cores, resposta rápida de pixels 
e ângulos de visualização amplos líder do se-
tor. Além disso, o BVM-X300 é compatível com 

o modo High Dynamic Range (HDR) e com uma 
ampla gama de cores em conformidade com DCI-P3 e 

com a maioria dos padrões ITU-R BT.2020. Com esses 
recursos e essas qualidades incríveis, esse monitor é 
uma ferramenta ideal para uma ampla gama de aplica-
ções, como ajuste de cores e CQ (controle de qualida-
de) no fluxo de trabalho de produção 4K. n
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A HXC-FB75 
permite conexões 
de longa distância utilizando 
�bras ópticas monomodo em até 10km

Switcher MCX-500 
conta com 9x entradas 

de vídeo (incluindo 
3G-SDI, HDMI 
e Composto)
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tora Broadcasting TV, além de uma unidade 
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produções ao vivo, afirma a empresa.
Em termos de câmeras compactas e pro-

dução de eventos, a empresa aposta na portabilida-
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HXR-N-X5R, um equipamento NXCAM com três sensores 
CMOS que é uma evolução da antiga HXR-NX5. Oferece 
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a opção de suporte a fibras no padrão SMPTE. Ainda  
será apresentada a HDC-4300, câmera que faz uso de 

três sensores de 2/3 de polegadas 4K, com suporte as 
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de 4x, 6x e 8x, para produzir replays de alta qualidade e 
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sistemas de transmissão por Fibra ou Triax, alcançando 
longas distâncias, ideal para ambientes de estúdios ou 
produções de eventos e unidades móveis.
Ainda, a PXW-FS5, uma câmera 35mm ultra-compac-

ta para ser usada em qualquer lugar nas condições 
mais exigentes. Com peso de apenas 0,8kg, é possível 
filmar praticamente em qualquer lugar. A operação ma-
nual é simplesmente excepcional, pois o corpo balan-
ceado de alta qualidade é facilmente configurado para 
capturar desde ângulos altos quanto baixos graças a 
um apoio giratório flexível e um visor LCD que pode 
ser montado em nove posições diferentes. Possui sen-
sor Exmor CMOS 4K de Super 35 mm e suporte para 
filmagens em 30p ou Full HD com altas taxas de qua-
dros de até 240 fps. 
Durante o SET Expo será dado destaque para o moni-
tor OLED 4K BVM-X300 master de 30 polegadas. Esse 

monitor Oled Trimaster EL de alto desempenho 
inclui desempenho de contraste inigualável, 
reprodução de cores, resposta rápida de pixels 
e ângulos de visualização amplos líder do se-
tor. Além disso, o BVM-X300 é compatível com 

o modo High Dynamic Range (HDR) e com uma 
ampla gama de cores em conformidade com DCI-P3 e 

com a maioria dos padrões ITU-R BT.2020. Com esses 
recursos e essas qualidades incríveis, esse monitor é 
uma ferramenta ideal para uma ampla gama de aplica-
ções, como ajuste de cores e CQ (controle de qualida-
de) no fluxo de trabalho de produção 4K. n

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

© Fo
to:

 Di
vu

lga
ção

Prévia SET EXPO 2017     Parte II

A HXC-FB75 
permite conexões 
de longa distância utilizando 
�bras ópticas monomodo em até 10km

Switcher MCX-500 
conta com 9x entradas 

de vídeo (incluindo 
3G-SDI, HDMI 
e Composto)

16   REVISTA DA SET|Especial SET EXPO 2017

www.rossvideo.com/graphite

GC Real
Mixer de áudio real

| Plataforma All-in-one para Produções Ao Vivo.
Imagine um Sistema de Produção all-in-one que combina a performance de um grande switcher com o 
impacto visual de gráficos em 3D, acesso imediato a servidores de vídeo e alta qualidade de áudio – 
com a confiabilidade e a estabilidade de equipamentos independentes.

Switcher Real

CARBONITE | O switcher de produção é o 
coração de qualquer produção ao vivo. 
Graphite inclui o poder de produção de um 
Carbonite – o switcher de médio porte 
mais popular do mundo – construído em 
um hardware dedicado (PCIExpress Card).

XPRESSION | Gráficos podem transformar uma 
produção e Graphite vem equipado com o melhor. 
Xpression, sistema de grafismo da Ross, é utiliza-
do pelas maiores produções de Hollywood, Insta-
lações Esportivas e redes de tv. Graphite também 
inclui XPression Clips – ferramenta que adiciona a 
funcionalidade de um vídeo servidor ao XPression.

RAVE | Vídeos incríveis necessitam de 
áudios tão bons quanto. Graphite vem 
com com mixer de áudio digital de 28 
canais com painel de conexão, opcio-
nal, tanto para linha quanto microfone 
com especificações muito interes-
santes e baixo nível de distorção.

www.rossvideo.com/graphite
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Tecsys do Brasil chega ao Expo Center Norte 
com as suas soluções para geração, transmis-
são e monitoramento broadcast. A companhia 

se uniu à Tredess e à Gsertel para oferecer uma solu-
ção ISDB-Tb com recepção DVBS/S2 e ISDBT. Os equi-
pamentos são fabricados no Brasil com a garantia e 
o suporte local da Tecsys. As novidades na linha de 
transmissores digitais da companhia são o TS 6200 e 
o TS 8200, de 10W a 2KW e Ultra Wide Band Doherty 
de 350 a 2KW. Na parte de monitoramento, destaque 
para o medidor portátil multistandard de alta precisão 
Hexylon e para a solução de monitoramento remoto 
em tempo real RCS.
A Tecsys do Brasil tem o objetivo de “atender seus 

clientes com muita rapidez, seja aqui [no Brasil] ou em 
qualquer parte do mundo”, tanto na venda de seus 
produtos, na reposição de partes e de peças e no 
recebimento de matéria-prima de seus fornecedores. 
“Com todos os departamentos integrados graças a um 
sistema on-line de gestão, a Tecsys possui eficiência e 
agilidade para entregar seus pedidos no menor prazo 
possível, destacando-se por sua postura, conceito de 

produto e atendimento com qualidade”, afirma a com-
panhia localizada em São José dos Campos, interior de 
São Paulo. n
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A SNEWS chega ao SET Expo 2017 prometendo 
revolucionar o fluxo de trabalho das emisso-
ras com o seu conjunto de soluções integradas. 

“Através dos protocolos MOS, Intelligent Interface e 
Web Service, a SNEWS está integrando os seus softwa-
res de jornalismo, teleprompter, gerador de caracteres, 
MAM e playout, oferecendo ao cliente soluções-chave 
para o funcionamento da redação”, afirma a compa-
nhia mineira, via assessoria.
O sistema de jornalismo ANEWS, que permite que o 

jornalista construa uma reportagem via Web ou por um 
aplicativo móvel, será um dos destaques da empresa no 
Expo Center Norte. “Com o software ANEWS, qualquer 

alteração feita no espelho do seu programa é automa-
ticamente disponibilizada no sistema de telepromp-
ter TPNEWS, eliminando qualquer falha de sincronia.  
O TPNEWS funciona de forma sincronizada ou off-line, 
permitindo edições também diretamente no telem-
prompter”, explicam os desenvolvedores da solução.
“A sincronia ocorre em todas as áreas envolvidas na 

programação, pois, sem precisar sair do sistema de jor-
nalismo, o usuário pode inserir os créditos diretamente 
nas laudas e, através do sistema GCNEWS – atualmente 
o único Gerador de Caracteres no mercado que já vem 
dentro do próprio NRCS – escolher em que momento 
exibi-los”, acrescentam os executivos da SNews. n
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produtos, na reposição de partes e de peças e no 
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“Com todos os departamentos integrados graças a um 
sistema on-line de gestão, a Tecsys possui eficiência e 
agilidade para entregar seus pedidos no menor prazo 
possível, destacando-se por sua postura, conceito de 

produto e atendimento com qualidade”, afirma a com-
panhia localizada em São José dos Campos, interior de 
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A SNEWS chega ao SET Expo 2017 prometendo 
revolucionar o fluxo de trabalho das emisso-
ras com o seu conjunto de soluções integradas. 

“Através dos protocolos MOS, Intelligent Interface e 
Web Service, a SNEWS está integrando os seus softwa-
res de jornalismo, teleprompter, gerador de caracteres, 
MAM e playout, oferecendo ao cliente soluções-chave 
para o funcionamento da redação”, afirma a compa-
nhia mineira, via assessoria.
O sistema de jornalismo ANEWS, que permite que o 

jornalista construa uma reportagem via Web ou por um 
aplicativo móvel, será um dos destaques da empresa no 
Expo Center Norte. “Com o software ANEWS, qualquer 

alteração feita no espelho do seu programa é automa-
ticamente disponibilizada no sistema de telepromp-
ter TPNEWS, eliminando qualquer falha de sincronia.  
O TPNEWS funciona de forma sincronizada ou off-line, 
permitindo edições também diretamente no telem-
prompter”, explicam os desenvolvedores da solução.
“A sincronia ocorre em todas as áreas envolvidas na 

programação, pois, sem precisar sair do sistema de jor-
nalismo, o usuário pode inserir os créditos diretamente 
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Kathrein apresenta a sua mais nova linha de 
antenas no SET Expo 2017, a Cavity Slot An-
tenna 75010402, uma família de produtos UHF 

plug-and-play, de polarização horizontal, com diagra-
ma cardioide “slim” e feixe de potência de 150°. Se-
gundo os desenvolvedores da Kathrein, as vantagens 
da linha são o peso e a carga de vento reduzidos, a 
facilidade de instalação, a impossibilidade de erros de 
cabeamento e o shape HPR Smooth.
A Cavity Slot Antenna 75010402 é indicada se houver 

um local Tx nos arredores da cidade, se não houver 
muita área a cobrir atrás do Tx, se os preços dos terre-
nos para instalar a antena na cidade forem altos e se 
não houver espaço ou permissão para construir uma 
torre na zona urbana. A montagem das antenas pode 
ser de tubo em tubo, montagem lateral ou baseadas 
e sustentadas por divisores. “Como uma empresa de 
capital próprio, estamos sempre um passo à frente, 
trabalhando nas tecnologias do futuro desde 1919. Or-
gulhamo-nos de nossos funcionários dedicados e de 
nossa paixão pelos clientes e pela qualidade”, afir-
mam os alemães, em comunicado à imprensa.

Outro dos destaques da marca são os produtos da li-
nha SIRA, empresa que pertence  ao Grupo Kathrein, e 
que atua há mais de 35 anos em transmissões, proje-
tando, fabricando  e instalando antenas (FM, UHF, VHF, 
GSM, UMTS, Wireless, WLAN e WiMAX), interruptores 
manuais, filtros combinadores , filtros de passagem de 
banda e unidades de comutação destinadas ao merca-
do de rádio, TV e telecomunicações, com os mais altos 
padrões de qualidade e confiabilidade. n
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A Biquad é uma empresa de base tecnológica, que 
desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos 
e acessórios para Broadcast. A novidade para o 

mercado brasileiro será a linha de móveis modulares 
MStudio, lançada na  edição de 2017 da NAB Show. 
Com previsão de chegada ao mercado no final de 2017, 
a linha criada especificamente para o mercado broad-
cast pode ser composta por diversos tipos de módulos, 
que se unem de variadas maneiras a fim de se adequa-
rem a qualquer tipo e tamanho de estúdio. “As peças 
possuem geometrias que possibilitam infinitas disposi-
ções de forma a se adaptar às necessidades distintas”, 
afirmam os responsáveis da Biquad.
A linha é, segundo os seus desenvolvedores, fruto 

de longas pesquisas e testes. A tecnologia aplicada ao 
mobiliário modular estimula novas sensações e experi-

ências por parte do usuário, criando uma relação entre 
ele, o móvel e o ambiente. Com linhas mais modernas, 
texturas atuais e design diferenciado, a linha MStudio 
da Biquad se apresenta como uma solução diferenciada.
No segmento de processamento de áudio, o destaque 

fica por conta do DAP Uno, processador digital para 
emissoras de FM. Este processador proporciona um áu-
dio extremamente poderoso sem artefatos, limpo, claro 
e definido, possibilitando à emissora uma qualidade 
superior no ar com um custo muito competitivo. Com 
um AGC inteligente de entrada, além de um Enhancer 
que maximiza e evidencia os detalhes das gravações 
originais, possui ainda 5 bandas independentes de pro-
cessamento com algoritmos sofisticados de mascara-
mento de distorções. O DAP Uno ainda possui cartões 
opcionais para AOIP e STREAM, além de contar com 
uma interface MPX over AES 24bits/192Kbps.
Atualmente, a Biquad possui contatos estratégicos 

em todos os continentes do planeta, garantindo dis-
tribuição e suporte técnico para mais de 40 países. Os 
Dealers, como são chamados, atuam individualmente 
em determinadas regiões do globo, a fim de levarem a 
tecnologia Biquad para emissoras e estúdios dos mais 
variados tamanhos. Nos países da América Latina até 
então, a distribuição da linha de produtos é realizada 
por 2 parceiros: FS24 (Argentina) e Sercom (Chile), nos 
quais cada um detém exclusividade em seu mercado 
respectivamente. n
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Kathrein apresenta a sua mais nova linha de 
antenas no SET Expo 2017, a Cavity Slot An-
tenna 75010402, uma família de produtos UHF 

plug-and-play, de polarização horizontal, com diagra-
ma cardioide “slim” e feixe de potência de 150°. Se-
gundo os desenvolvedores da Kathrein, as vantagens 
da linha são o peso e a carga de vento reduzidos, a 
facilidade de instalação, a impossibilidade de erros de 
cabeamento e o shape HPR Smooth.
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ser de tubo em tubo, montagem lateral ou baseadas 
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capital próprio, estamos sempre um passo à frente, 
trabalhando nas tecnologias do futuro desde 1919. Or-
gulhamo-nos de nossos funcionários dedicados e de 
nossa paixão pelos clientes e pela qualidade”, afir-
mam os alemães, em comunicado à imprensa.
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nha SIRA, empresa que pertence  ao Grupo Kathrein, e 
que atua há mais de 35 anos em transmissões, proje-
tando, fabricando  e instalando antenas (FM, UHF, VHF, 
GSM, UMTS, Wireless, WLAN e WiMAX), interruptores 
manuais, filtros combinadores , filtros de passagem de 
banda e unidades de comutação destinadas ao merca-
do de rádio, TV e telecomunicações, com os mais altos 
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MStudio, lançada na  edição de 2017 da NAB Show. 
Com previsão de chegada ao mercado no final de 2017, 
a linha criada especificamente para o mercado broad-
cast pode ser composta por diversos tipos de módulos, 
que se unem de variadas maneiras a fim de se adequa-
rem a qualquer tipo e tamanho de estúdio. “As peças 
possuem geometrias que possibilitam infinitas disposi-
ções de forma a se adaptar às necessidades distintas”, 
afirmam os responsáveis da Biquad.
A linha é, segundo os seus desenvolvedores, fruto 

de longas pesquisas e testes. A tecnologia aplicada ao 
mobiliário modular estimula novas sensações e experi-

ências por parte do usuário, criando uma relação entre 
ele, o móvel e o ambiente. Com linhas mais modernas, 
texturas atuais e design diferenciado, a linha MStudio 
da Biquad se apresenta como uma solução diferenciada.
No segmento de processamento de áudio, o destaque 

fica por conta do DAP Uno, processador digital para 
emissoras de FM. Este processador proporciona um áu-
dio extremamente poderoso sem artefatos, limpo, claro 
e definido, possibilitando à emissora uma qualidade 
superior no ar com um custo muito competitivo. Com 
um AGC inteligente de entrada, além de um Enhancer 
que maximiza e evidencia os detalhes das gravações 
originais, possui ainda 5 bandas independentes de pro-
cessamento com algoritmos sofisticados de mascara-
mento de distorções. O DAP Uno ainda possui cartões 
opcionais para AOIP e STREAM, além de contar com 
uma interface MPX over AES 24bits/192Kbps.
Atualmente, a Biquad possui contatos estratégicos 

em todos os continentes do planeta, garantindo dis-
tribuição e suporte técnico para mais de 40 países. Os 
Dealers, como são chamados, atuam individualmente 
em determinadas regiões do globo, a fim de levarem a 
tecnologia Biquad para emissoras e estúdios dos mais 
variados tamanhos. Nos países da América Latina até 
então, a distribuição da linha de produtos é realizada 
por 2 parceiros: FS24 (Argentina) e Sercom (Chile), nos 
quais cada um detém exclusividade em seu mercado 
respectivamente. n
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PHASE Engenharia apresenta no SET Expo 2017 
novidades de infraestrutura, com destaque 
para as soluções IP, que oferecem flexibilidade 

e capacidade sem precedentes para um mercado de 
conteúdo em rápida evolução.  A integradora afirma 
que uma das grandes vantagens oferecidas pela tecno-
logia IP é a otimização de recursos. Por exemplo, atra-
vés da virtualização do workflow tradicional, permite 
que equipamentos comecem a ser substituídos por mi-
croserviços dinâmicos e sob demanda – recursos como 

frame sync e conversão, entre muitos outros, podem 
ser adquiridos individualmente e até como licenças 
periódicas.  
O Playout na nuvem é outra solução trazida pela tec-

nologia IP que tem inúmeras vantagens. Como desta-
que, permite que emissoras e programadoras ampliem 
sua distribuição e multipliquem seus canais de forma 
muito mais dinâmica. 
A tecnologia 4K também será um dos focos da  

PHASE Engenharia na exposição. Além de soluções para 
produção em UHD, a 
empresa também con-
ta com os monitores 
nesta resolução.  O 
controle de qualidade 
seja para conteúdo, 
transmissão linear, ou 
OTT, ganhará ainda 
mais espaço no es-
tande da PHASE, as-
sim como ganhou na 
indústria de entreteni-
mento. Com diversas 
ferramentas em seu 
portfólio, a integra-
dora fornece soluções 
híbridas e automati-
zadas para garantir 
a entrega perfeita de 
conteúdo, indepen-
dente do formato, ou 
da forma de distribui-
ção. n
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A AWS Elemental é uma empresa da Amazon Web 
Services que combina profunda expertise em 
vídeo com o poder e a escala da nuvem para 

proporcionar soluções flexíveis e inteligentes de pro-
cessamento e entrega de vídeo baseado em software. 
Com a AWS Elemental, os clientes podem aproveitar a 
elasticidade da nuvem quando necessário, on demand 
e com serviços pay as you go. 
A empresa afirma que as suas soluções permitem 

que a transmissão de TV e de vídeo em múltiplas telas 
seja customizada, gerada e monetizada em escala glo-

bal, oferecendo aos clientes a capacidade de escalar 
e otimizar operações de vídeo de forma rápida, fácil e 
economicamente vantajosa para focar no que importa: 
transformar ideias em conteúdo envolvente que cative 
os espectadores. 
Assim, os executivos da empresa afirmam que “fran-

chises globais de mídia, operadoras de TV, programado-
res de conteúdo, emissoras, agências governamentais e 
clientes corporativos contam com a tecnologia da AWS 
Elemental para criar workflows de vídeo que são ágeis, 
escaláveis e seguros, dando vida ao conteúdo”. n
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PHASE Engenharia apresenta no SET Expo 2017 
novidades de infraestrutura, com destaque 
para as soluções IP, que oferecem flexibilidade 

e capacidade sem precedentes para um mercado de 
conteúdo em rápida evolução.  A integradora afirma 
que uma das grandes vantagens oferecidas pela tecno-
logia IP é a otimização de recursos. Por exemplo, atra-
vés da virtualização do workflow tradicional, permite 
que equipamentos comecem a ser substituídos por mi-
croserviços dinâmicos e sob demanda – recursos como 

frame sync e conversão, entre muitos outros, podem 
ser adquiridos individualmente e até como licenças 
periódicas.  
O Playout na nuvem é outra solução trazida pela tec-

nologia IP que tem inúmeras vantagens. Como desta-
que, permite que emissoras e programadoras ampliem 
sua distribuição e multipliquem seus canais de forma 
muito mais dinâmica. 
A tecnologia 4K também será um dos focos da  

PHASE Engenharia na exposição. Além de soluções para 
produção em UHD, a 
empresa também con-
ta com os monitores 
nesta resolução.  O 
controle de qualidade 
seja para conteúdo, 
transmissão linear, ou 
OTT, ganhará ainda 
mais espaço no es-
tande da PHASE, as-
sim como ganhou na 
indústria de entreteni-
mento. Com diversas 
ferramentas em seu 
portfólio, a integra-
dora fornece soluções 
híbridas e automati-
zadas para garantir 
a entrega perfeita de 
conteúdo, indepen-
dente do formato, ou 
da forma de distribui-
ção. n

A

W
S 

EL
EM

EN
TA

L

A AWS Elemental é uma empresa da Amazon Web 
Services que combina profunda expertise em 
vídeo com o poder e a escala da nuvem para 

proporcionar soluções flexíveis e inteligentes de pro-
cessamento e entrega de vídeo baseado em software. 
Com a AWS Elemental, os clientes podem aproveitar a 
elasticidade da nuvem quando necessário, on demand 
e com serviços pay as you go. 
A empresa afirma que as suas soluções permitem 

que a transmissão de TV e de vídeo em múltiplas telas 
seja customizada, gerada e monetizada em escala glo-

bal, oferecendo aos clientes a capacidade de escalar 
e otimizar operações de vídeo de forma rápida, fácil e 
economicamente vantajosa para focar no que importa: 
transformar ideias em conteúdo envolvente que cative 
os espectadores. 
Assim, os executivos da empresa afirmam que “fran-

chises globais de mídia, operadoras de TV, programado-
res de conteúdo, emissoras, agências governamentais e 
clientes corporativos contam com a tecnologia da AWS 
Elemental para criar workflows de vídeo que são ágeis, 
escaláveis e seguros, dando vida ao conteúdo”. n
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Showcase PRO chega ao SET Expo com um 
vasto conjunto de produtos e serviços que fo-
cam na experiência do usuário aliando a cria-

ção com tecnologia, para entregar soluções de alto 
nível e confiabilidade.
Os executivos da empresa brasileira afirmam que por 

possuir produtos de ponta e profissionais capacita-

dos, “a empresa se tornou referência na produção de 
legendas ocultas (closed caption), audiodescrição e 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), atuando em diver-
sas emissoras em escala nacional. Software embarca-
do, interatividade, TV Digital, reconhecimento de fala 
e aprendizado de máquina também fazem parte da 
cartela de produtos e serviços”.
Na feira, a ShowCase divulgará novas tecnologias, 

mostrando seus serviços e produtos como o IFN100, 
XON75 e XDA13, por exemplo.  O estande para de-
monstração terá cerca de 63m2, e contará com uma 
unidade móvel onde os visitantes poderão acompa-
nhar produções de closed caption e audiodescrição 
ao vivo. n
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L A Syes, empresa da indústria broadcast italiana 
a mais de 40 anos no mercado, abre as portas 
no Brasil. A empresa fará a sua estreia no SET 

Expo com a sua linha completa de transmissores de 
TV e de FM com “as melhores performances do mer-
cado e com o melhor custo benefício”, comentaram 
os seus desenvolvedores à reportagem da Revista da 
SET.
A companhia apresentará a sua estrutura operacio-

nal já pronta no Brasil, com a qual “garante aos seus 
clientes o melhor suporte local e rápidos tempos de 
entrega”. n
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A Eutelsat apresenta o Eutel-
sat 65 West A, satélite de 
alta capacidade para múl-

tiplas aplicações, localizado a 65° 
oeste, uma posição orbital privi-
legiada para serviços de vídeo no 
Brasil, e otimizado para o merca-
do local de DTH.
“O satélite EUTELSAT 65 West 

A combina potência, flexibilida-
de e eficiência, e agora está em 
serviço”, celebra a empresa, que 
também oferece um novo canal 
de atendimento em português 
para o mercado brasileiro. “Este 
satélite é a escolha certa para a 
transmissão de TV digital no Bra-
sil”, avalia.
Estabelecida em 1977, a em-

presa mantém uma frota de 39 satélites e atende 
clientes que incluem radiodifusores (TV aberta), ope-

radoras de TV paga, provedores 
de serviços de Internet, dados e 
vídeos, empresas e agências go-
vernamentais.
Os satélites da Eutelsat têm co-

bertura total na Europa, Orien-
te Médio, África, Ásia e Pacífico 
e nas Américas, permitindo que 
comunicações de vídeo, dados, 
banda larga e de governos sejam 
realizadas de modo independente 
por seus próprios usuários. Se-
diada em Paris, com escritórios 
e centrais de telecomunicação ao 
redor do mundo, a Eutelsat tem 
uma força de trabalho formada 
por mais de 1.000 pessoas de  
37 países que são especialistas 
em suas áreas e que trabalham 

com seus clientes para fornecer a mais alta qualidade 
de serviço. n
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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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Media Portal – empresa brasileira que desen-
volve soluções para arquivamento e gestão de 
grandes acervos digitais – apresenta no SET 

Expo 2017 a solução Cloudlink, um novo sistema híbri-
do que agrega uma infraestrutura local de alta capaci-
dade para edição de vídeos, com o melhor dos recur-
sos oferecidos pela computação em nuvem, tais como, 
elasticidade, resiliência e escalabilidade. Lançando na 
edição 2017 da NAB, “o Cloudlink foi sucesso em seu 
lançamento”, afirmou Fábio Tsuzuki, CEO da empresa, 
à reportagem da Revista da SET.

O CloudLink disponibiliza dois fluxos base: “o fluxo 
de material editado e o fluxo de material bruto. Ambos 
os fluxos operam de forma integrada com a nuvem e 
procuram oferecer o que a nuvem tem de melhor: se-
gurança, custo pelo uso, algoritmos de análise e trans-
crição inteligentes”, finaliza.
A empresa demonstra, ainda, a suite de aplicações 

para MAM (Media Asset Management) e MPW (Me-
dia Processing Workflow), composta pelo modelador 
de fluxos de arquivos, o BuildIT, o gerenciador de 
processos e requisições (MonitorIT) e o sistema para 

navegação sobre o 
acervo gerenciado, 
o ExplorIT. 
Tsuzuki disse que 

demonstrarão pro-
cessos inteligentes 
para geração au-
tomática de meta-
dados tais como: 
sistema de decupa-
gem automática e a 
transcrição de voz 
para texto. n
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Seal Broadcast&Content participa pelo tercei-
ro ano consecutivo no SET Expo. Nesta edi-
ção, a integradora de sistemas e provedora 

de soluções para mídia e entretenimento apresen-
ta uma série de novidades desenvolvidas para 
suprir as necessidades de indústrias que atuam 
diretamente com a produção e distribuição de con- 
teúdo audiovisual.
Em seu estande, informa a empresa, a Seal demons-

trará “soluções inovadoras em seu estado da arte, 
como os fluxos de trabalho de edição, produção e 
pós-produção local e remota, além das tecnologias 
empregadas na centralização do controle mestre de 
diversas praças de um único ponto (CentralCast). No-
vas soluções de cabeças robóticas agnósticas relacio-
nadas aos modelos de câmeras digitais (camcorders) 
e suportes e controles servo para lentes e tally”.
A fim de descartar infraestruturas de TI pesadas 

e reduzir custos, a integradora conta com uma so-
lução de Playout na nuvem, “a qual é conside-
rada tendência para os canais televisivos distri- 
buírem conteúdo, garantindo um novo leque de pos-

sibilidades para acessarem conteúdos descentraliza-
dos e facilitando a troca de dados entre emissoras e 
as próprias afiliadas”. 
A empresa é uma divisão da Seal Telecom — inte-

gradora de soluções customizáveis, que agrega tec-
nologias inovadoras para o desenvolvimento de pro-
jetos eficientes e viáveis economicamente. n
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 Capture momentos e compartilhe-os com milhões de fãs de
esportes em todo o mundo. Os principais eventos esportivos - 
como as Olimpíadas, a Copa das Nações Africanas, a Copa das 
Confederações da FIFA ou ligas de futebol locais - unem fãs 
para torcer por seus times passando por momentos de tensão, 
objetivos impressionantes, problemas inesperados e vitórias
espetaculares. 

Amplie seu alcance para novos públicos com a frota de mais de 
50 satélites da SES e mergulhe em imperdíveis transmissões 
ao vivo de eventos esportivos. As emissoras contam com nossa
rede global e experiência comprovada para trazer os jogos  
mais emocionantes para os espectadores, onde quer que estejam. 

Eleve a qualidade da experiência de televisão para seu
público transmitindo seu conteúdo em HD ou Ultra-HD. 
Com soluções de conectividade �exíveis e con�áveis 
adaptadas às suas necessidades especí�cas, nós o ajudamos 
a compartilhar aqueles momentos de�nitivos com audiências 
no mundo todo.

Saiba mais em www.ses.com/ou
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Wimobilis chega ao SET Expo 2017 
com o foco na expansão da TV 
Digital. A companhia afirma que 

“oferece soluções visando a simplificação 
de implantação e operação do headend, 
economia de espaço e economia de ener-
gia” e traz ao Expo Center Norte duas de 
suas principais soluções: as plataformas  
WM-OneTV e WM-OneTV série L.
A WM-OneTV é uma plataforma que inte-

gra as funcionalidades necessárias de um 
headend ISDB-T: um codificador de áudio 
e vídeo H.264 que opera simultaneamente com dois 
codificadores para os serviços HD/SD e 1-Seg; um mul-
tiplexador e remultiplexador ISDB-T; um gerador de 
funções do ISDB-T internacional; e um gerador de Guia 
Eletrônico de Programação (EPG). Além disso, a so-
lução integra um transcodificador de Closed Caption; 
um servidor de interatividade para aplicações Ginga; 
um software Update (OAD); um gerador de RSS; e, por 
fim, um servidor EWBS. A WM-OneTV série L é a versão 
modular da plataforma, que parte da versão básica – 
multiplexador e encoder – e permite a adição posterior 

das demais funcionalidades através de atualizações de 
firmware. 
“Uma das grandes vantagens da solução OneTV é 

a drástica redução dos custos de implantação de um 
canal de TV Digital, pelo fato de agregar em um único 
equipamento as funcionalidades de ao menos 4 equi-
pamentos distintos: multiplexador, encoder HD, enco-
der 1Seg e implementador de funções. Com interface 
intuitiva, é de fácil instalação, operação e supervisão. 
Dessa forma, simplifica processos antes complexos, 
tornando-a uma solução única em seu segmento”, des-
taca a Wimobilis. n
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Odestaque da YoungArts no SET Expo 2017 fi-
cará por conta do exibidor Videoworks Playout 
SD/HD, um sistema que, de acordo com os 

seus desenvolvedores, “oferece integração entre o 
playout e o departamento comercial e financeiro” de 
uma emissora, sendo capaz de realizar o controle de 
veiculações comerciais e faturamento, incluindo im-
pressão fiscal. Outras duas novidades da companhia 

para o SET Expo são o switcher VideoLive, de quatro 
ou oito canais, capaz de realizar streaming de vídeo 
para Facebook e Youtube, e o WhatsTV, um exibidor de 
mensagens do WhatsApp para a TV.
Fundada em 2001, em Joinville, Santa Catarina, a You-

ngArts oferece soluções de automação e gestão de 
emissoras de rádio e televisão para mais de 400 clien-
tes no Brasil. Nos últimos 10 anos, a empresa afirma 

que a sua taxa de 
perda de clientes 
não chegou a 1%. 
“Em contraparti-
da, no mesmo pe-
ríodo, crescemos 
em média 20% 
ao ano, números 
que estimulam a 
investir cada vez 
mais em tecnolo-
gia e mão de obra 
especia l izada”, 
destaca a Young- 
Arts. n
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Grass Valley, apresenta soluções avançadas 
que permitem que os broadcasters criem, con-
trolem e conectem “conteúdo onde desejem, 

mas pensando como este será consumido”. A empre-
sa afirma que em um momento em que o conteúdo 
define tão claramente o mercado de transmissão,  
“a Grass Valley pretende mostrar aos broadcasters, 
profissionais de pro-
dução, criadores de 
conteúdo e outros 
profissionais do setor 
como assumir o con-
trole desse conteúdo 
para ganhar mais di-
nheiro na entrega aos espectadores que estão assis-
tindo em muitos lugares”.
A empresa chega a São Paulo pensando em “como 

ajudar os clientes a serem mais eficientes e rentáveis 
na produção ao vivo, notícias, entrega de conteúdo e 
redes com um portfolio de soluções integradas que 
trabalha especificamente o movimento para captura 
HDR e 4K UHD, bem como infraestrutura IP e virtuali-
zação”, afirmam os executivos da empresa.

No estande, os visitantes poderão encontrar soluções 
de produção ao vivo que incluem a câmera LDX 86N  
Native HD/3G/4K/High-Speed System Camera lançada 
na NAB 2017; a câmera Focus 75 Live; a LDX C82 Se-
ries Compact com controle de telemetria robótico, e o 
novo switcher 3RU K-Frame V-series Video Production 
com painel GV Korona, e o K2 Dyno Replay System.

O sistema de pro-
dução e gerencia-
mento de conteúdo 
do GV Stratus - um 
conjunto completo de 
ferramentas de pro-
dução, também será 

exibido junto com soluções de rede como o GV Node,  
a primeira plataforma de processamento e roteamento 
de IP em tempo real, e os frames Densité 3.
Outro dos destaques será a plataforma de reprodu-

ção integrada iTX, que “oferece excelente flexibilidade 
e escalabilidade de formato IP/SDI, juntamente com fer-
ramentas de fluxo de trabalho end-to-end para maior 
automação de processos e investimentos menores em 
OPEX”; e o EDIUS, programa de edição não linear. n
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Youcast como integradora e distribuidora de 
soluções para os mercados broadcast, IPTV e 
Pay TV tem estado muito atenta em relação às 

novas demandas por versatilidade e eficiência em suas 
necessidades de geração, contribuição e distribuição 
de conteúdos.
A integradora chega ao SET Expo para apresentar 

uma série de soluções de importantes players do mer-
cado, como a Ateme, que é parceira da Youcast para o 
atendimento destas necessidades eminentes do mer-
cado por eficiência. Com sua família de soluções Titan, 
a empresa francesa garante escalabilidade e econo-

mia. “Mesmo para aplicações em que se mantenha o 
padrão de encoder utilizado, pode-se observar uma 
redução de banda na ordem de 25% na eficiência de 
seus codecs, ou seja, redução de Opex. Isto, associado 
a sua de licença única por ‘input’ e padrões multi-for-
matos de saída que garantem a esperada economia de 
Capex, em uma solução a prova do futuro”, afirmam os 
executivos da integradora.
A demanda por conteúdos em todo lugar e a qualquer 

momento ou “anytime, anywhere” é outra constante, 
afirmam, já que “os telespectadores vêm mudando 
de hábito e utilizando diferentes plataformas para 

estar em constante contato com 
sua programação preferencial.  
Desta forma provedores de con-
teúdos, sejam emissoras de TV, 
rádios, produtores cinematográfi-
cos, igrejas e templos necessitam 
cada vez mais de soluções que 
viabilizem e facilitem a visualiza-
ção e distribuição deste material 
interativo. A Youcast por meio de 
plataformas como a Ucast busca 
viabilizar a gestão e distribuição 
de conteúdos via WEB através de 
serviços Live Stream, Portais, TV 
Interativa ou OTTs”. n
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Newtec chega a São Paulo para mostrar aos 
seus clientes no SET Expo a solução Newtec 
Dialog, uma plataforma de comunicação sateli-

tal multisserviço, escalável e flexível que permite que 
os provedores de serviços de satélite criem e adaptem 
sua rede facilmente à medida que seus negócios cres-
cem.
A plataforma é escalonada para todo tipo de rede de 

satélites, indo de pequenas redes, com cinco contro-
les remotos, até as maiores redes, com centenas de 
milhares de controles remotos, desde cobertura única 
até redes de alto débito de satélite de alto nível (HTS).
Newtec Dialog é projetado para fornecer a modula-

ção mais adequada e otimizar a banda ocupada no 
satélite, independentemente da aplicação. Além das 
conhecidas tecnologias MF-TDMA e SCPC, os engenhei-
ros da Newtec desenvolveram uma nova tecnologia de 
canal retorno chamada Mx-DMA que significa Multiple 
Access Cross-Dimensional e garante alta disponibilida-
de de serviço, mesmo sob condições de atenuação de 
chuva. “Isso faz o Mx-DMA ideal para as contribuições 
ao vivo em banda Ku e Ka”, afirmam os seus desen-
volvedores. n
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Youcast como integradora e distribuidora de 
soluções para os mercados broadcast, IPTV e 
Pay TV tem estado muito atenta em relação às 

novas demandas por versatilidade e eficiência em suas 
necessidades de geração, contribuição e distribuição 
de conteúdos.
A integradora chega ao SET Expo para apresentar 

uma série de soluções de importantes players do mer-
cado, como a Ateme, que é parceira da Youcast para o 
atendimento destas necessidades eminentes do mer-
cado por eficiência. Com sua família de soluções Titan, 
a empresa francesa garante escalabilidade e econo-

mia. “Mesmo para aplicações em que se mantenha o 
padrão de encoder utilizado, pode-se observar uma 
redução de banda na ordem de 25% na eficiência de 
seus codecs, ou seja, redução de Opex. Isto, associado 
a sua de licença única por ‘input’ e padrões multi-for-
matos de saída que garantem a esperada economia de 
Capex, em uma solução a prova do futuro”, afirmam os 
executivos da integradora.
A demanda por conteúdos em todo lugar e a qualquer 

momento ou “anytime, anywhere” é outra constante, 
afirmam, já que “os telespectadores vêm mudando 
de hábito e utilizando diferentes plataformas para 

estar em constante contato com 
sua programação preferencial.  
Desta forma provedores de con-
teúdos, sejam emissoras de TV, 
rádios, produtores cinematográfi-
cos, igrejas e templos necessitam 
cada vez mais de soluções que 
viabilizem e facilitem a visualiza-
ção e distribuição deste material 
interativo. A Youcast por meio de 
plataformas como a Ucast busca 
viabilizar a gestão e distribuição 
de conteúdos via WEB através de 
serviços Live Stream, Portais, TV 
Interativa ou OTTs”. n
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Newtec chega a São Paulo para mostrar aos 
seus clientes no SET Expo a solução Newtec 
Dialog, uma plataforma de comunicação sateli-

tal multisserviço, escalável e flexível que permite que 
os provedores de serviços de satélite criem e adaptem 
sua rede facilmente à medida que seus negócios cres-
cem.
A plataforma é escalonada para todo tipo de rede de 

satélites, indo de pequenas redes, com cinco contro-
les remotos, até as maiores redes, com centenas de 
milhares de controles remotos, desde cobertura única 
até redes de alto débito de satélite de alto nível (HTS).
Newtec Dialog é projetado para fornecer a modula-

ção mais adequada e otimizar a banda ocupada no 
satélite, independentemente da aplicação. Além das 
conhecidas tecnologias MF-TDMA e SCPC, os engenhei-
ros da Newtec desenvolveram uma nova tecnologia de 
canal retorno chamada Mx-DMA que significa Multiple 
Access Cross-Dimensional e garante alta disponibilida-
de de serviço, mesmo sob condições de atenuação de 
chuva. “Isso faz o Mx-DMA ideal para as contribuições 
ao vivo em banda Ku e Ka”, afirmam os seus desen-
volvedores. n
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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. 
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A JVC Professional Products, divisão da JVCKe-
nwood USA Corporation, destaca este ano so-
luções baseadas em sistemas de produção ao 

vivo e jornalismo. A nova linha ProHD Bridge combina 
a tecnologia Wi-Fi Profissional, 4G LTE e antenas de 
alto ganho para transportar o sinal ao vivo à emissora 
sem perdas nem atrasos. 
A empresa afirma que as câmeras de ombro GY-HM850/

HM890 ganham a função de retorno de áudio IFB du-
rante streaming ao vivo. As camcorders com função de 
conectividade integram a versão de estúdio econômica 
sendo controladas por rede IP pelo controlador remoto 
RM-LP100 que terá todas as funcionalidades de um RCP 
e levará também o sinal de “Tally” até o viewfinder, bem 
como o retorno de áudio IFB. A câmera PTZ KY-PZ100 
também tem total compatibilidade com esse sistema.
Apresentará também uma série de atualizações. Na li-

nha de câmeras 4K CAM, a GY-LS300 com sensor Super 
35 ganha nova versão 4.0 que é capaz de gravar sinal 
4:2:2 4k 30p/25p/24p diretamente no cartão de me-
mória e ainda ser controlada remotamente e a imagem 
visualizada via IP. No modo Ultra HD 50p/60p o sinal 
fica disponível na saída HDMI e quando conectada ao 
monitor/gravador externo Ninja Inferno ou Shogun In-
ferno do parceiro Atomos, o comando de pausa de gra-
vação da câmera atua também no gravador externo.

A novidade na linha de monitores de vídeo é a sé-
rie DT-VG2 de grau 1, que consiste de quatro mode-
los, DT-V17G2Z (16,5”), DT-V17G25Z (painel 16,5” e 10 
bits), DT-V21G2Z (21,5”) e DT-V24G2Z (painel 24” e 10 
bits). A série incorpora monitor de forma de onda, ve-
torscópio, histograma, zebra, indicação de time code, 
múltiplos marcadores de área e aspecto, medidor de 
nível de áudio digital de 16 canais e um novo medidor 
Lissajous para visualização do campo estéreo e erro 
de fase. n
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A Intelsat chega ao SET 
Expo afirmando que o 
Brasil é um mercado sig-

nificativo, onde existem oportu-
nidades de expansão e de trans-
formação do modelo de negócios 
de seus clientes. “A Intelsat é o 
maior distribuidor de mídia na 
América Latina e expande a dis-
ponibilidade para transmissões 
em alta definição (HDTV) e 4K 
ultra alta definição (UHDTV) para as audiências. Os sa-
télites da Intelsat abrigam na sua comunidade de trans-
missão de vídeo 77 dos principais canais na região, 
distribui sinais de mais canais na América Latina que 
qualquer outro operador de satélite, incluindo 114 ca-
nais em alta definição (HD)”, afirma o diretor comercial 
da Intelsat no Brasil, Marcio Brasil.
O executivo disse que na feira um dos destaques 

será mostrar os desenvolvimentos do satélite Intel-
sat 14 para distribuir sinais em alta definição, que se 
“tornará o quarto satélite da frota para atender este 
segmento na América Latina. Um olhar a frente mostra 
a expansão das operações no Brasil, com ampliação 

da ocupação da capacidade do 
Intelsat 29e que está otimizado 
para atender as aplicações nos 
segmentos de infraestrutura wi-
reless, mídia, corporações, mo-
bilidade aeronáutica e marítima 
e serviços governamentais”.
O próximo lançamento progra-

mado da empresa é o satélite In-
telsat 37e, o quinto da frota Intel-
sat EpicNG de alto desempenho. 

O satélite da nova geração tecnológica está previsto 
para lançamento no final de agosto e ficará posicionado 
a 342 graus Leste, substituindo o Intelsat 901 que atu-
almente ocupa a posição orbital. “Com sistema digital 
avançado, o Intelsat 37e tem a maior taxa de desem-
penho de transmissão na frota da EpicNG da Intelsat. 
Realiza interconectividades em banda C, Ku e Ka com 
melhorias nos sistemas de energia e flexibilidade de 
cobertura. A nova tecnologia de compartilhamento de 
energia permite direcionamento para as aplicações com 
maior demanda, criando melhorias de eficiência para 
as aplicações de mobilidade e serviços governamentais 
nas Américas, África e Europa”, finalizou. n
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SUA RÁDIO ESTÁ PRONTA 
PARA A MIGRAÇÃO?

MGEbr.com.br /MGEBroadcastBrasil 11 2952-0000

MAIS DE 1.000 TRANSMISSORES FM NO AR

Transmissor MGE, verdadeiramente robusto, eficiente e confiável.
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destaque no estande da Floripa no SET Expo 
2017 é a nova versão da mesa Signa, com seus 
novos módulos de playout, gerador de carac-

teres, mixer de áudio, e processador de Loudness.  
A empresa afirma que estes módulos são controla-
dos remotamente a partir de qualquer PC, e o usuário 
pode controlar independentemente playlists de vídeo, 
inserções gráficas, e geradores de caracteres, para 
cada saída da mesa e ainda controlar um mixer de 
áudio com 16 canais.
O Signa Playout permite a exibição de playlists de 

vídeos a partir do hardware da própria mesa Signa 
como um vídeo servidor independente que pode ser 
utilizado para exibir arquivos HD e SD, sendo compa-
tível com MOV, MXF, MP4 e AVI.
O playlist também possui controles que podem ser 

utilizados em teclas da mesa, como play, stop, pause 

e next vídeo. “Toda a manipulação de playlists acon-
tece em um software cliente que roda em um PC auxi-
liar, onde é possível gerar sequências, criar e importar 
os roteiros de exibição. A exibição do Signa Playout 
não ocupa uma entrada física da mesa, podendo ser 
utilizada em conjunto com todas as entradas SDI dis-
poníveis.
O Signa GC é um gerador de caracteres completo 

com até 4 canais independentes com controle de ca-
madas, geração de logos estáticos e animados, reló-
gios, cronômetros, tarjas animadas e estáticas, texto 
em roll e crawl. O Signa Mixer é uma mesa mixer de 
áudio virtual de 16 canais, que permite controle indivi-
dual do nível de áudio de cada um dos 16 canais, além 
de exibir VUs bargraph para todos eles. É possível 
escolher grupos de entradas que utilizarão o áudio 
deste mixer, complementando o corte de câmeras em 

estúdios pequenos e mé-
dios, explicaram os res-
ponsáveis da empresa à 
Revista da SET.

Além da Signa, a em-
presa exibirá o vídeo 
servidor SpotWare, sis-
temas de time delay e 
ajuste de programação 
ShiftWare, o gerador 
de caracteres CGWare, 
entre outros produtos 
de marcas que a em-
presa é revendedora 
autorizada como  JVC, 
Panasonic, Blackma-
gic Design, COBALT, 
AJA, Weelav/Sencore, 
Newtek, Leader, Ma-
trox, PTZ Optics. n
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A Seja Digital, a EAD — Entidade Administradora de Processo de Redis-
tribuição e Digitalização de Canais TV e RTV é uma organização não-
governamental e sem fins lucrativos responsável por operacionalizar a 

migração do sinal analógico para digital da televisão aberta no Brasil. Tam-
bém tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os 
canais nas frequências e garantir a convivência sem as possíveis interferência 
dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal de TV analógico. n
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utilizados em teclas da mesa, como play, stop, pause deste mixer, complementando o corte de câmeras em 
estúdios pequenos e mé
dios, explicaram os res
ponsáveis da empresa à 
Revista da SET.

Além da Signa, a em
presa exibirá o vídeo 
servidor SpotWare, sis
temas de time delay
ajuste de programação 
ShiftWare, o gerador 
de caracteres CGWare, 
entre outros produtos 
de marcas que a em
presa é revendedora 
autorizada como  JVC, 
Panasonic, Blackma
gic Design, COBALT, 
AJA, Weelav/Sencore, 
Newtek, Leader, Ma
trox, PTZ Optics. 
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Congresso SET      Prévia SET EXPO 2015

Congresso de Tecnologia 
foca em IP, desafios 
do mercado e UHDTV

Congresso SET                                   

por Redação

Neste ano, a 29ª edição do Congresso de Tecnologia do SET Expo 
2017 terá como carro chefe a tecnologia para mídia e assuntos 
regulatórios brasileiros. Também estarão em evidência os desafios 
para o setor de negócios com a mudança do comportamento 
do espectador da televisão aberta

O
Congresso SET Expo reú-
ne há três décadas mode-
radores e palestrantes de 
referência no mercado e 

na academia, tanto nacional como 
internacional, para discutir, analisar 
e debater a indústria audiovisual 
brasileira e mundial. Cada ano, o 
Congresso é essencial para muitos 
engenheiros e profissionais pela 
elevada geração de conhecimento 
e pela hipótese de estes encontra-
rem soluções nas diversas áreas de 
comunicação geradas pelas qualifi-

cadas apresentações e cases ofere-
cidos pelos painelistas.
O 29º Congresso de Tecnologia — 

que se realiza de 21 a 24 de agos-
to, no Pavilhão Vermelho do Expo  
Center Norte — reunirá cerca de 1.500 
participantes e 200 palestrantes para 
discutir as principais tendências 
tecnológicas para toda a cadeia de  
broadcast e audiovisual.
“A importância do SET Expo está 

consolidada por ser um mix brasi-
leiro dos grandes tópicos que estão 
presentes nas feiras de tecnolo-

gia mundial. Para que eles tenham 
uma maior correspondência com o 
mercado brasileiro, nós na SET os 
adaptamos para que não deixem de 
atender às necessidades nacionais, 
mas incluímos também os principais 
assuntos de tecnologia, como ATSC 
3.0, transmissão em 4/8K e novida-
des como drones, realidade virtual 
e aumentada”, explica o Diretor de 
Tecnologia da SET, Carlos Fini.
O coordenador da Grade de Pro-

gramação do Congresso, Celso Ha-
tori explicou à Revista da SET que 
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por Redação
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O DLine é um streamer de vídeo SDI ponta-a-ponta via IP
de baixa latência e com qualidade Broadcast.

R E D U Ç ÃO  D E  C U STO S
Não é preciso a locação de um IP fixo e/ou de servidores intermediários, oferecendo um ótimo 
custo-benefício ao cliente. 

CO N E XÃO  P E R S I ST E N T E
O DLine é capaz de se manter conectado por tempo indeterminado e garante uma recuperação rápida 
aos tradicionais problemas de rede, fornecimento de energia, ou mesmo a inesperada troca de IP do 
equipamento.

T R A N S M I SSÃO  AO  V I VO  PA R A  R E D E S  S O C I A I S
Além de transmitir ponta-a-ponta, o nosso streamer de vídeo oferece uma transmissão simultânea para as 
redes sociais, como Facebook e Youtube. 

CO N T R O L E  AVA N Ç A D O  D E  B A N DA
O DLine possui uma estratégia própria para obter o máximo de banda entre as pontas de conexão, 
ajustando individualmente cada frame de vídeo para que se adeque a realidade da rede.

SW I TC H E R  N A  W E B
O DLine é controlado pela Web e oferece uma interface onde o usuário pode navegar entre as diversas 
fontes de vídeo e selecionar qual conteúdo irá ao ar. E para garantir ainda mais mobilidade ao usuário, é 
possível transmitir um sinal ao vivo por meio do smartphone sem a necessidade de aplicativos específicos.

Direct
Streaming

www.snews.tv +55 61 3044 7878 /snewsbroadcast

Venha nos visitar na SET EXPO no Estande #99 Rua B-6
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“o que há de diferente hoje é que a 
TV está com uma preocupação muito 
maior com o espectador, que pas-
sou a ser também usuário de outros 
serviços de mídia audiovisual. E ele 
não é apenas um consumidor, mas 
também interage com a programação 
oferecida. Os conteúdos que há pou-
cos anos atrás só chegavam pela TV 
aberta ou à cabo chegam hoje por ‘n’ 
maneiras (celular, smartv, streaming, 
download etc.), gerando um merca-
do muito competitivo”.
Para montar a grade de programa-

ção, ao longo do ano a diretoria da 
SET visita as mais importantes feiras 
nacionais e internacionais em busca 
de tópicos que estão nos maiores 
congressos mundiais. Na grade pre-
liminar desta edição, constam tracks 
existentes em Congressos como IBC, 
NAB, CES, MEDIA STREAMING.
“Por outro lado, o SET Expo en-

globa os assuntos do momento no 
mercado nacional. Para o 29º Con-
gresso de Tecnologia, selecionamos 
assuntos de padrões técnicos, entre-
ga de conteúdo digitalmente (OTT, 

streaming on demand), switch-off, 
migração do rádio AM/FM, acessibili-
dade, e toda abordagem no enfoque 
mais moderno possível existente no 
mercado”, aposta Hatori.

Produção em IP
Os engenheiros de TV terão que 

aderir a esse mundo de tecnologia 
da informação, que não só facilita 
a produção em si como barateia os 
custos. “A tecnologia permite que se 
use equipamentos de prateleira para 
montar a estrutura de produção e edi-
ção a um custo mais barato e de mui-
ta eficiência. Entretanto é um mundo 
pouco conhecido e, no nível que a TV 
exige, precisa ter um controle de qua-
lidade muito bom”, explica Hatori.
O painel “Novas plataformas e In-

fraestrutura. Melhores Práticas e No-
vas Fronteiras do Vídeo OTT”, anali-
sará como entre 2010 e 2017, mais 
de 200 plataformas de vídeo OTT 
foram lançadas na América Latina e 
no Brasil, que já ocupa o 7º lugar em 
visualização de vídeos online e se 
tornou  um dos principais mercados. 

O painel debaterá o status atual de 
desenvolvimento, as melhores práti-
cas e as novas fronteiras tecnológi-
cas, como a computação cognitiva. 
“A maturidade do uso de OTT aponta 
para a necessidade de serviços que 
vão muito além da oferta de VOD, de 
Catchup TV e de streaming ao vivo”, 
explica o moderador Salustiano Fa-
gundes, CEO da HXD OTT Solutions.
Haverá também um workshop so-

bre a tecnologia onde o evangelista 
(nome dado ao profissional de TI 
que defende uma ideia ou novidade 
tecnológica) da empresa multina-
cional Grass Valley, Robert Erickson, 
ministrará “Teoria IP: da produção 
à prática”.  Ainda, o gerente de en-
genharia da EBC, José Antônio de 
Souza Garcia, será o moderador do 
painel “Produção ao Vivo IP: Status, 
Evolução e Melhores Práticas”, onde 
trará o debate sobre como a enge-
nharia da televisão pode traçar um 
caminho para a transição da atual 
tecnologia SDI em direção ao futuro 
do fluxo de trabalho totalmente em 
tecnologia IP.

A tradicional cerimônia de abertura esta marcada para a terça-feira, 22 de agosto às 9h
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Controle e qualidade 
em distribuição IP
A mesa moderada por GIlvani Mo-

letta (diretor técnico  da Fundação 
Padre Anchieta) abordará diferentes 
pontos da avaliação e controle de 
qualidade de distribuição por IP. “Em 
um cenário de inevitáveis mudanças 
tecnológicas que proporcionam sig-
nificativo período de transição, va-
mos explorar os desafios do controle 
de qualidade (Quality Control) nas 
mais diversas etapas de produção e 
também nas inúmeras formas de dis-
tribuições por IP”, explica.
O painel contará com três palestras. 

A primeira ministrada por Renan Ci-
zauskas, diretor executivo da Asccent 
do Brasil, falará sobre os desafios 
e soluções de segurança das redes 
aplicadas à televisão. A ideia é explo-
rar as melhores práticas e metodolo-
gias, protocolos e novos recursos, do 
design das redes para transporte de 
vídeo IP ao suporte técnico do dia 
a dia. 
Na sequência, Eliésio Silva Júnior 

(Regional Video Sales Leader para 
a América Latina da Tektronix) mi-
nistrará a palestra “Soluções de 

referência, testes, medições, moni-
toramento e controle de qualidade 
em IP”, na qual serão respondidos 
questionamentos como “Por que 
ainda usamos SDI?” e “Por que ví-
deo por IP?”. Finalizando o painel, 
Samuel Yuen (executivo da Akamai 
Technologies responsável pela mídia 
e entretenimento vertical na América 
Latina) apresentará tendências em 
TV ao vivo linear e seus desafios as-
sociados.

Cloud e virtualização 
– o que esperar?
Os serviços de cloud e a virtualiza-

ção de hardware têm evoluído nos 
últimos anos no mercado de mídia e 
entretenimento devido a uma inten-
sa busca por redução de custo e efi-
ciência operacional dentro das com-
panhias. No SET Expo 2017, o tema 
será tratado dentro do painel “Cloud 
e virtualização: realidade cada vez 
mais presente na operação das emis-
soras e produtoras”.
Alexandre Sano (vice-diretor de 

eventos da SET e gerente de engenha-
ria do SBT) será o moderador do pai-
nel, que contará com a presença de 

Washington Cabral (Client Technical 
Advisor for Media & Entertainment na 
IBM). Ele falará sobre como a trans-
formação digital no setor de mídia 
e entretenimento vem transformando 
a maneira com que fornecedores e  
broadcasters pensam, desenham e 
comercializam produtos e experiên-
cias.   
Felipe Domingues (Arquiteto de So-

luções na SAM), e Eduardo Rezende 
(Arquiteto de Soluções na AD Digital) 
também palestram na sessão. O pri-
meiro apresentará a palestra “Softwa-
re defined solutions”, na qual explica-
rá que a dinâmica do mercado trouxe 
incerteza para o setor de mídia, fa-
zendo com que as empresas precisem 
de sistemas ágeis que possam escalar 
para cima e para baixo de forma rápi-
da e econômica. Já Rezende fará uma 
provocação ao público, propondo que  
“A cloud irá matar metade de nós… e 
salvar o resto!”.

Segurança
Outro tema em evidência é a se-

gurança no mercado audiovisual.  
“É questão prioritária e que vem ga-
nhando espaço na parte de transmis-

A SET espera receber várias centenas 
de congressistas na 29ª edição 
do Congresso de Tecnologia 
do SET Expo 2017
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são audiovisual e broadcast, que usa 
a rede para enviar conteúdo”, explica 
Hatori.
O painel, “Novas plataformas e In-

fraestrutura. Cyber Security: Seguran-
ça da informação e privacidade dos 
dados para o mercado audiovisual”, 
é um dos destaques reunindo espe-
cialistas para discutir a segurança de 
dados e dos sistemas. 
“Depois da digitalização do merca-

do audiovisual, desenvolver correta-
mente as estratégias de segurança da 
informação e privacidade dos dados 

não é uma despesa e sim um investi-
mento obrigatório. Atualmente, arqui-
vos de áudio e vídeo são distribuídos 
em diferentes plataformas e dispositi-
vos, principalmente com o crescimen-
to da IoT. É um monitoramento cons-
tante de ameaças, vulnerabilidades, 
riscos e impactos”, descreve o mode-
rador Emerson Weirich, diretor da SET.

Produção
O mercado de produção tem se 

reinventado com as tecnologias UHD 
e HDR, que são relacionadas à pro-

dução de imagem. Muitas emissoras 
já estão fazendo produção neste 
formato e encontram desafios na 
qualidade de transmissão, que exige 
banda maior.
O painel “4K e 8K: estado de arte, 

casos de produção e mercado de 
exibição”, abordará as inovações e 
tecnologias que apontam para trans-
formações da semiosfera televisiva, 
incluindo produções audiovisuais em 
múltiplas plataformas, múltiplas te-
las, múltiplas janelas, múltiplos pro-
dutos e múltiplos serviços.

“Além do enfoque tecnológico de 
padronizações e sistemas, serão apre- 
sentados também ‘casos de produ-
ção’, com seu estado da arte, work-
flows e aspectos da discussão técni-
co/estética e da realidade do mercado 
brasileiro de exibição”, explica o mo-
derador do painel, Almir Almas, pro-
fessor da Universidade de São Paulo 
e vice-diretor de Cinema da SET.
Para o painel, foram convidados 

José Francisco da Silva Neto (DOT 
Cine), com a palestra “Workflow – 
tecnologia, realização e finalização”; 

Paulo Barcellos (O2 Filmes), que 
apresentará aspectos da produção e 
do uso da tecnologia de UHD; Clau-
dio Peralta (Conspiração Filmes), que 
falará sobre aspectos de workflows e 
efeitos visuais em diversos conteú-
dos; e Luiz Gonzaga de Luca (Cinépo-
lis), com o assunto “Estado da arte 
do mercado exibidor e o futuro tec-
nológico das salas”.

Inovação e tecnologia disruptiva
A realidade virtual e as novas tec-

nologias relacionadas às mídias so-

ciais também receberão destaque no 
congresso deste ano, em sessão que 
englobará a aproximação do merca-
do de tecnologia com os criadores 
de conteúdo. Outro painel relacio-
nado é o que discutirá “Inteligência 
Artificial e Entretenimento: fazendo a 
Realidade Virtual uma realidade”.

Tecnologia 5G
A Associação Brasileira de Emisso-

ras de Rádio e TV (ABERT) em uma 
das parcerias da SET, realizará uma 
palestra sobre o 5G. “Nos congres-
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sos de tecnologia em todo o mundo, 
o assunto tem atraído uma atenção 
especial dos participantes”, afirma o 
diretor de Televisão da ABERT, Paulo 
Ricardo Balduino, que vai conduzir o 
painel que terá a presença de exe-
cutivos de empresas mundiais que 
estão liderando as pesquisas e o de-
senvolvimento do 5G.
“Esperamos dar aos participantes 

um panorama bastante realístico do 
5G. Além disso, pela primeira vez, 
haverá o mesmo tempo dedicado 
para palestra e perguntas, o que vai 
permitir que os participantes tirem 
todas as dúvidas sobre a tecnolo-
gia”, diz Balduino.

Realidade virtual (VR)
Com o tema “Fazendo a Realidade 

Virtual (VR) uma Realidade!, a mesa 
reúne representantes do Google, 
Samsung e O2 Filmes com modera-
ção de Daniela Souza, diretora de 
Marketing da SET e SVP da AD Digi-
tal, para a qual “o desenvolvimento 
da tecnologia de VR deu vida a todos 
os nossos sonhos criativos. Criado-

res de conteúdo podem orientar um 
espectador através de uma experi-
ência imersiva com potencial quase 
ilimitado e transportar o consumidor 
para um lugar neste mundo ou qual-
quer outro”.
A ideia é que todas as etapas de 

produção da realidade virtual se-
jam contempladas. O equipamento 
(Samsung), o conteúdo (O2 Filmes) 
e a distribuição (Google). Alberto 
Menoni, Head of Broadcast, Media 
da Google Entertainment and Tele-
communications, explicará os mo-
delos de negócio e a relação com 
o consumidor na palestra “A visão 
do Google sobre o Ecossistema do 
VR”, nela o palestrante se questiona-
rá: “Onde estamos atualmente? Até 
onde chegamos e quais os desafios 
que a indústria de VR enfrentará an-
tes de realmente ser adotada pelas 
massas?”. O executivo acredita que 
“a indústria também está focada em 
resolver alguns dos desafios que a 
VR está enfrentando atualmente: au-
mentar a descoberta de conteúdo, 
diminuir a fragmentação da platafor-

ma e criar cada vez mais interesse 
entre os consumidores”.
Renato Citrini, Product Marketing 

Manager da Samsung, vai trazer o 
ponto de vista do fabricante na pa-
lestra “O que já é real na Realidade 
Virtual”. Entre os assuntos que serão 
tratados, estão os óculos de realida-
de virtual, as câmeras de 360° para 
o consumidor final, a capacidade de 
processamento dos smartphones e 
os conteúdos disponíveis nas plata-
formas Facebook e YouTube.
Por fim, o diretor da O2 Filmes 

Ricardo Laganaro mergulhará no 
universo das “Narrativas imersivas:  
o presente do storytelling”. O cine-
asta tem, entre seus projetos, o clipe  
O Farol, de Ivete Sangalo, o mais vis-
to no mundo no formato VR/360° em 
2016, além de peças publicitárias que 
já totalizaram mais de 60 milhões 
de visualizações. Seu documentário 
“Step to the line”, filmado em VR em 
prisões de segurança máxima dos 
EUA, fez parte da seleção oficial do 
Festival de Tribeca 2017 e foi compar-
tilhado até por Mark Zuckerberg. n

As conhecidas Hot Session atraem grande número de congressistas pela sua qualidade. Na edição 2017, destaque 
para “Destinos e evolução da TV” que será moderada por Fernando Bittencourt, diretor Internacional da SET, 
e terá como palestrantes a Lisa Hobbs, Commercial Portfolio Strategy - Compression Solution Area Media da Ericsson; 
Skip Pizzi, VP de Educação Tecnológica e Outreach da NAB;  Masayuki Sugawara, presidente DiBEG ( Digital Broadcasting 
Expert Group); e Simon Fell, director of Technology & Innovation  da EBU 
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CLALINHA

Disponível em 1.5 e 1.9 mm
Oferece formas côncavas, convexas e ondula-
das perfeitas
Gabinete leve, feito de fibra de carbono
Perfeito para instalações suspensas

CLILINHA

Disponível em 2.6, 3.9 e 5.2 mm
Gabinete leve, feito de fibra de carbono
Perfeito para instalações suspensas

TWSLINHA

Disponível em 0.9, 1.2, 1.5 e 1.8 mm
Excelente qualidade de imagem
Design avançado para confiabilidade e facili-
dade de instalação
Relação de aspecto 16: 9 para resoluções Full 
HD, 4K e 8K

TWALINHA

Disponível em 0.9, 1.2, 1.4, 1.8 e 2.5 mm
Eficiência energética
Oferece benefícios do design único de 54"
Design avançado para facilitar a instalação e 
uniformidade
Leyard LED MultiTouch disponível

DIRECTLIGHTLINHA

Disponível 0.9, 1.2, 1.5 e 1.8 mm
Instalação e manutenção frontais
DirectLight® Remote Power Supply (RPS)
Sistema de montagem Leyard® EasyAlign ™ 
incluído

São Paulo Expo | Stand 22
   A    DE AGOSTO

+55 (11) 4007-2363 | sales.brazil@leyardgroup.com
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 Vila São Francisco | São Paulo/SP
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SEGUNDA 21/08/2017

TERÇA 22/08/2017

QUARTA 23/08/2017

QUINTA 24/08/2017

09h00 – 11h00   INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS Aumentando a Audiência: Engajamento com Big Data & IA  
& IOT & MR – Interatividade Real ( demo CHATBOT) RODRIGO ARNAUT 
REGULATÓRIO E NORMATIZAÇÃO O Espectro e Serviços Futuros ANDRÉ TRINDADE

11h30 – 13h00  PRODUÇÃO DE CONTEÚDO Tecnologia em Jornalismo: Impactos na Produção e Publicação de Notícias  
RAIMUNDO LIMA • HOT SESSION Destinos e Evolução da TV FERNANDO BITTENCOURT 
WORKSHOP Produção IP: da Teoria à Prática – Grass Valley JOSÉ ANTÔNIO GARCIA / ROBERT ERICKSON

14h00 – 15h30  NOVAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUTURA Segurança da Informação e Privacidade dos Dados  
para o Mercado Audiovisual – Cyber Security EMERSON WEIRICH • TECNOLOGIA E NEGÓCIOS Startups  
do Audiovisual – Oportunidades e Novos Modelos de Negócios JOSÉ CARLOS ARONCHI 
WORKSHOP Produção IP: da Teoria à Prática – Grass Valley JOSÉ ANTÔNIO GARCIA / ROBERT ERICKSON

16h00 – 17h30  INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS Fazendo a Realidade Virtual (VR) uma Realidade!  
DANIELA SOUZA • TECNOLOGIA PARA TV E RÁDIO Evolução dos Padrões de TV CRISTIANO AKAMINE 
WORKSHOP Produção IP: da Teoria à Prática – Grass Valley JOSÉ ANTÔNIO GARCIA / ROBERT ERICKSON

09h00 – 11h00 CERIMÔNIA DE ABERTURA
11h30 – 13h00  REGULATÓRIO E NORMATIZAÇÃO Encontro com o MCTIC e a ANATEL TEREZA MONDINO 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS Como Alcançar as Novas Gerações de Audiência em um Mercado Competitivo? 
HUGO NASCIMENTO • NOVAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUTURA Melhores Práticas e Novas Fronteiras 
do Video OTT SALUSTIANO FAGUNDES • NOVAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUTURA Soluções de Próxima 
Geração para TVs, OTTs e VODs com IP Via Satélite J.R. CRISTÓVAM  

14h00 – 15h30  GERENCIAMENTO E WORKFLOW A Receita da Inovação DANIEL MONTEIRO • REGULATÓRIO 
E NORMATIZAÇÃO Segurança e Integridade de Direitos Autorais em Conteúdo UHD ANTONIO SALLES 
HOT SESSION Switch-o�: Lições Aprendidas e o que vem por aí FERNANDO FERREIRA 
TECNOLOGIA PARA TV E RÁDIO Dolby Atmos & Dolby Vision LUANA BRAVO, RAFAEL CASTRO

16h00 – 17h30  REGULATÓRIO E NORMATIZAÇÃO O Papel da Área de Tecnologia no Processo de Switch-o� Analógico  
e Início do 4G/LTE na faixa de 700 MHz RAFAEL LEAL • HOT SESSION Cases de Produção CELSO ARAÚJO 
TECNOLOGIA E NEGÓCIOS Mercado de Broadcasting: a Incerteza Frente ao Mundo Digital LUANA BRAVO, 
MÁRCIO VILLELA • TECNOLOGIA PARA TV E RÁDIO HDR Master Class – SMPTE PAULO HENRIQUE CASTRO

09h00 – 11h00  REGULATÓRIO E NORMATIZAÇÃO  Acessibilidade: Closed Caption, Libras, Audiodescrição e Atualização  
das Normas CAIO KLEIN • HOT SESSION Hábitos de Consumo e Futuro da Mídia ROBERTO FRANCO 
TECNOLOGIA E NEGÓCIOS Mercado de TV por Assinatura e OTT no Brasil CLAUDIO BORGO

11h30 – 13h00  GERENCIAMENTO E WORKFLOW Produção ao Vivo IP: Status, Evolução e Melhores Práticas JOSÉ ANTÔNIO 
GARCIA • TECNOLOGIA E NEGÓCIOS Internacionalização do ISDB-T FERNANDO MULLER, LUIZ FAUSTO DE 
SOUZA BRITO • TECNOLOGIA PARA TV E RÁDIO A Migração do Rádio AM e a Revisão do Regulamento 
Técnico EDUARDO CAPPIA • TECNOLOGIA E NEGÓCIOS TV por Assinatura / VoD e OTT MAURÍCIO DONATO

14h00 – 15h30   NOVAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUTURA Avaliação e Controle de Qualidade de Distribuição por IP 
GILVANI MOLETTA • REGULATÓRIO E NORMATIZAÇÃO Drones: voando Legal FELIPE FILGUEIRAS 
TECNOLOGIA PARA TV E RÁDIO O FM no Celular e o Rádio no Painel do Carro – Caminhos para o Futuro  
do Rádio MARCO TÚLIO NASCIMENTO • TECNOLOGIA E NEGÓCIOS Futuro da Monetização  
em TV Multiplataforma MARCELO SOUZA

16h00 – 17h30  NOVAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUTURA Cloud e Virtualização ALEXANDRE SANO • PRODUÇÃO  
DE CONTEÚDO Drones: voando Real EDUARDO BICUDO • TECNOLOGIA E NEGÓCIOS Migração do Rádio 
e o Mercado RODRIGO NEVES • NOVAS PLATAFORMAS E INFRAESTRUTURA Lives Broadcast (360 4K e 8K) 
em Mídias Sociais – economizando em SEO, Ads e Recursos (demo live 360 4K) RODRIGO ARNAUT

09h00 – 11h00  HOT SESSION Projeto UHD – Brasil: uma Ponte para o Futuro OLÍMPIO JOSÉ FRANCO 
TECNOLOGIA PARA TV E RÁDIO Teoria e Prática da Cobertura de TV Digital JOSÉ FREDERICO REHME 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS Games & Startup JOSÉ DIAS

11h30 – 13h00  PRODUÇÃO DE CONTEÚDO Ultra Alta De�nição e Super Ultra Alta De�nição em produções audiovisuais 
ALMIR ALMAS • INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 5G e o Futuro da Mobilidade PAULO RICARDO 
BALDUINO • TECNOLOGIA PARA TV E RÁDIO Inventando o Futuro – Pesquisa  
e Desenvolvimento P&D CRISTIANO AKAMINE 
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO Panorama do Áudio em Dramaturgia RODRIGO MEIRELLES

14h00 – 15h30  TECNOLOGIA PARA TV E RÁDIO O Desempenho de sua Estação: Compartilhamento de Infraestrutura   
& E�ciência Energética & Cobertura VALDEREZ DONZELLI • ACADÊMICO A Visão da Comunicação para o 
Futuro do Broadcasting e Novas Mídias FERNANDO MOURA • INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
Inovações e Atualidades dos Produtos Eletrônicos de Consumo ALBERTO SEDA PADUAN, JOSÉ FRANCISCO 
ALVARENGA • TECNOLOGIA PARA TV E RÁDIO Sistemas Avançados de Áudio NELSON FARIA

16h00 – 17h30   TECNOLOGIA E NEGÓCIOS Ultra HD – Produção e Impactos no Mercado Consumidor LEONARDO CHAVES 
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO Áudio para Shows em TV CARLOS RONCONI
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Novo ATEM Television Studio HD

O primeiro Switcher de produção ao vivo para
Broadcast e Pro-AV!

ATEM Television Studio HD

ATEM Television Studio PRO HD

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

www.blackmagicdesign.com/br
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Artigo

por Rodrigo Meirelles

Os autores sustentam neste artigo que a evolução da experiência 
sonora pode ser levada a todas as plataformas e com isto 
a um número maior de espectadores

F
alar em evolução sonora na perspectiva do espec-
tador é no mínimo controverso em televisão. Ao 
observamos os aparelhos de TV, percebemos na 
verdade uma involução no que diz respeito ao áu-

dio. Os alto-falantes, que no passado ocupavam uma 
área significativa à frente dos aparelhos, foram perden-
do espaço e atualmente, nas TVs HD e 4K, são locali-
zados muitas das vezes embaixo ou até mesmo atrás 
dos televisores. Sendo assim, no cenário atual, pode-
mos afirmar que para termos um áudio com mínima 
qualidade, precisamos assumir que o televisor não re-
solverá esse problema e apelar a dispositivos externos 
como home-theatres. Isso sem levar em conta as não 
raras reclamações de usuários no mundo inteiro relacio-
nadas à inteligibilidade do que é falado, fato discutido 
com frequência nos fóruns internacionais de engenharia 
de áudio como a AES (Audio Engineering Society).
Junto a essa questão dos aparelhos, a digitalização da 

TV no Brasil deu a possibilidade de produzir e transmitir 
áudio no formato 5.1. Na época, uma iminente evolução 
estava ao alcance dos produtores de conteúdo. Entre-
tanto, no próximo dia 2 de dezembro, completaremos 
10 anos da primeira transmissão comercial do Sistema 

Brasileiro de TV Digital (SBTVD) e já podemos concluir 
que o áudio 5.1, ao contrário da imagem em alta-defi-
nição, ainda é assistido por um número muito reduzido 
de espectadores e que, infelizmente, não há expectati-
vas de mudanças nesse cenário. 
O áudio Surround 5.1 na TV Digital como é conhecido 

hoje, no papel de caminho para levar uma evolução 
da experiência sonora a uma massa de espectado-
res, já pode ser considerado um fracasso. Se lembrar-
mos, ainda, que a experiência do espectador atual não 
se limita às salas de TV, acontecendo em qualquer lugar 
através de smartphones, tablets e dispositivos conec-
tados, com o áudio sendo reproduzido na maioria das 
vezes em fones de ouvido, deixamos a situação ainda 
mais crítica.
É justamente nesse contexto nada animador que as 

tecnologias conhecidas como “áudio imersivo”, “áu-
dio 3D” ou “áudio espacial”, apresentam-se como opção 
para revolucionar não só as maneiras de se produzir áu-
dio, mas também a experiência do espectador. É inte-
ressante refletir que desde o lançamento da TV estéreo, 
em meados dos anos 1980, não temos uma tecnologia 
que efetivamente leve a todos os telespectadores uma 

Áudio imersivo: Evolução 
da experiência sonora, 
viável e para todos
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Artigo

experiência sonora diferente. Isso porque toda e qual-
quer tecnologia de áudio que se apresenta como alter-
nativa de evolução em broadcasting tem que irremedia-
velmente atender às quatro premissas abaixo: 
1 .  Não depender de instalações complexas e equipa-

mentos de alto custo nas casas dos espectadores; 
2 .  Estar disponível em todas as plataformas consumíveis; 
3 .  Não implicar em considerável elevação do custo de 

produção de conteúdo; 
4 .  Fazer diferença na experiência do espectador quando 

comparada à tecnologia anterior.
Vamos entender ao decorrer deste artigo que o áudio 

imersivo atende às três premissas e, embora dê maio-
res possibilidades criativas e mais dimensões sonoras, 
é ao mesmo tempo mais simples e viável ao espectador, 
além de se adequar ao mundo multiplataforma em que 
vivemos. 

O Surround 5.1 e suas limitações
Para entender o valor do áudio imersivo, precisa-

mos expor primeiramente alguns dos pontos do 5.1. No 
que diz respeito à experiência de quem assiste ao 
conteúdo audiovisual, o Surround 5.1, como podemos 
observar na Figura 2, promove um envolvimento so-
noro através de 6 canais de reprodução, ou seja, permi-
te-nos ter sons vindos da frente e de trás do ouvinte. 
Além disso, há por meio de um canal central uma me-
lhor distribuição para sons que estão à frente do espec-
tador, geralmente diálogos, influenciando positivamente 
na inteligibilidade, e uma melhor percepção dos graves 
através de um canal dedicado a efeitos de frequências 
baixas (lfe - low frequency effects), reproduzidos junto 
a frequências baixas dos demais canais em um subwoo-
fer. Mesmo assim, não podemos classificar o 5.1 como 
áudio 3D, pois somente há duas dimensões de per-
cepção: a lateralidade e a distância. A terceira dimen-
são sonora, a elevação, não é contemplada nesse tipo 
de mixagem. Nesse sentido, o Surround, como a própria 
tradução literal revela, é apenas mais envolvente.

No entanto, o lado mais crítico disso é que, como já 
discutido, para levar essa experiência que apenas en-
volve espectador, necessitamos impreterivelmente 
de um home-theatre, que carrega em seu “pacote” uma 
instalação bastante complicada para o usuário, com 
caixas acústicas dispostas em pontos pré-determina-
dos de uma sala de TV. No SBTVD, temos mais um 
agravante. É necessário acessar o menu áudio do con-
trole remoto para alternar entre o conteúdo estéreo e 
o 5.1. Se há troca de canal, ao retornar ao anterior o 
áudio volta a ser estéreo e precisamos acessar nova-
mente o menu áudio para chavear outra vez para o 5.1. 
É preciso um esforço muito grande para um benefício 
questionável para a maioria usuários.

Características do áudio imersivo
A imersão é um conceito subjetivo. Deve-se ressaltar 

que, na prática, podemos construir uma experiência 
imersiva até mesmo com áudio mono. A imersão pode 
estar em diversos aspectos, como um roteiro bem 
desenvolvido, um evento ao vivo emocionante, uma 
edição dinâmica ou um desenho de som bem elabora-
do. Contudo, ao levarmos ao espectador uma experi-
ência sonora como a que descreveremos nos próximos 
parágrafos, temos maiores chances e ferramentas para 
atingir o objetivo da imersão. O nome “áudio imer-
sivo” vem, então, desse contexto, apenas sugerindo 
uma nomenclatura para as inovações tecnológicas e 
criativas que hoje se apresentam.
Tridimensionalidade e mixagem por objetos. É a 

partir dessas duas características que o áudio imer-
sivo se diferencia tecnicamente do atual Surrrou-
nd 5.1. Para broadcasting, as tecnologias proeminen-
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Figura 3. Áudio tridimensional

Figura 2. Con�guração de canais 5.1 
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tes são o Dolby Atmos Home e o MPEG-H 3D Audio. 
Trataremos, porém, de alguns conceitos gerais, primei-
ramente sem apego ao detalhamento técnico de cada 
uma.
A tridimensionalidade se dá porque a perspectiva 

da altura é contemplada através de canais elevados 
(height channels). Por isso, as tecnologias de áudio 
imersivo também são chamadas de áudio 3D. É como 
se houvesse uma esfera imaginária em torno do ou-
vinte e não somente sons vindos de frente e de trás.
Uma configuração bastante popular é a 22.2, propos-

ta pela emissora pública japonesa NHK como formato de 
áudio para o Super Hi-vision, cuja  imagem é 8K. Tra-
ta-se de 24 canais independentes, organizados em 
3 camadas sonoras: superior, intermediária e inferior.  
A disposição pode ser observada na Figura 4. 
A 22.2 proporciona uma incrível experiência sonora, 

porém, como já discutimos, trabalhar com 24 caixas 
acústicas nos remete ao cenário que descrevemos 
para a 5.1, no qual usamos apenas 6 e já temos diver-
sas limitações para o espectador. Até para ambientes 

profissionais de mixagem, uma configuração com essa 
quantidade de caixas acústicas encontra dificuldades 
na viabilidade. Sendo assim, outras configurações de 
canais surgiram como opções mais simples, apenas com 
canais elevados,  principalmente para esses ambien-
tes, como, por exemplo, 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4 e 9.1.4.  
O terceiro número é referente aos canais de altura.  
Na imagem abaixo, uma configuração 5.1.4.
Mesmo com essas configurações disponíveis, no 

ambiente doméstico continuamos não podendo es-
perar que todos tenham algo parecido. Por tal mo-
tivo, começaram a surgir nos últimos anos alter-
nativas para a experiência de áudio 3D em casa.  
A solução se deu com equipamentos que usam alto-
falantes apontados para o teto (up-fire speakers) em 
vez de caixas acústicas penduradas nas salas de TV.  O 
som emitido por esses alto-falantes reflete no teto e 
chega ao ouvinte como se viesse de cima (veja a Fi-
gura 6).

 
Entre os equipamentos com essa tecnologia, encon-

tramos soundbars 3D, caixas acústicas com falantes 
posicionados para frente e para cima, além de módu-
los de alto-falantes “up-fire” para serem posicionados 
em cima das caixas que o usuário já tem.
É possível, por exemplo, levar uma experiência 5.1.4 

ao ouvinte apenas com um soundbar. Isso contando, 
naturalmente, com as reflexões da sala do especta-
dor, cujas superfícies não podem absorver demasiada-
mente o som. Veja na imagem abaixo como acontece.
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Figura 4. Sistema multicanal 22.2 (NHK)

Figura 5. Con�guração de canais 5.1.4

Figura 6. Up-�re speaker

Figura 7. Soundbar 3D (Atmos enabled)
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Artigo

 As tecnologias de áudio imersivo também visam leva 
a tridimensionallidade aos headphones, sem preci-
sar de esforços direcionados a isso. Normalmente, o 
áudio 3D em fones de ouvido (binaural) é promovi-
do através de uma mixagem dedicada ou até mes-
mo uma produção e processamento a parte. O que 
é proposto hoje, todavia, é levar uma experiência bi-
naural baseada na mixagem original, sem um esforço 
dedicado. É como se pudéssemos optar por ouvir o 
mesmo conteúdo 3D adaptado para um home-thea-
tre, soundbar ou fones. 

Sendo assim, finalmente temos um cenário em que 
uma evolução da experiência sonora pode ser levada 
a todas as plataformas e a um número elevado de 
espectadores.
 
Os objetos
Além da tridimensionalidade, a mixagem por obje-

tos é conclusiva na construção da experiência imer-
siva. A ideia é não depender exclusivamente da loca-
lização dos alto-falantes do sistema de reprodução, 
mas sim estabelecer elementos sonoros com respec-
tivas informações de localização no espaço. Tal fonte 
sonora virtual é renderizada para o sistema de repro-
dução adotado, de acordo com a posição estabeleci-
da. Na mixagem por canais, o conteúdo, seja em pós
-produção ou ao vivo,  é entregue de forma que cada 
sinal de áudio finalizado seja referente a um canal de 
reprodução. Em estéreo, por exemplo, entregamos dois 
canais, esquerdo e direito, em 5.1, 6 canais e assim 

sucessivamente. Na abordagem por objetos, por sua 
vez, entregamos camas e objetos.
Camas são os canais tradicionais. Conceitualmente, 

no ponto de vista da narrativa, podemos imaginar 
que elas são os sons que nos circundam, fixos, sem 
movimentos muito específicos em torno do ouvinte, 
compondo uma base sonora. Os objetos, no entanto, 
são elementos que promovem uma percepção precisa 
de localização no espaço. As camas dão a sensação de 
ambiente e nos mantém geograficamente e temporal-
mente localizados na narrativa. Sabemos se é manhã 
ou noite, se estamos em um espaço aberto ou fechado, 
se o local é um parque em cidade grande, pequena, ou 
uma floresta. Os objetos, por sua vez, são mais espe-
cíficos, pois podemos localizá-los precisamente no es-
paço como, por exemplo, o canto de um determinado 
pássaro, uma aeronave passando no céu, passos de 
alguém chegando ou um elemento sonoro cuja locali-
zação em algum ponto específico em torno do ouvinte 
seja importante para contar aquela estória. 
Tecnicamente, a entrega das camas se dá da maneira 

tradicional, em canais, incluindo a elevação. Os obje-
tos são entregues separadamente, em arquivos ou fe-
eds isolados, junto às informações de suas localizações 
ou trajetórias no espaço através de metadados. Após o 
processo de codificação, a reprodução é feita de acor-
do com a o sistema de áudio da plataforma adotada, 
isto é, as camas são reproduzidas nos seus respectivos 
canais e os objetos são renderizados de forma que 
ocupem a localização especificada da melhor forma na 
configuração do ouvinte. Essa configuração pode ser 

Figura 8. Camas e objetos na composição do áudio imersivo
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desde multicanais como 22.2, ou 7.1.4, passando pelo 
5.1 e estéreo, até um par de fones de ouvido em uma 
experiência binaural. 
Os objetos, por serem entregues separadamente por 

quem produz o conteúdo, também podem ser utiliza-
dos criativamente para a interatividade ou personali-
zação de conteúdo. Tal personalização pode ir desde 
a escolha, em um musical, por volumes ou posições 
de instrumentos no espaço de acordo com o gosto do 
espectador, até escolher em uma partida de futebol 
entre um comentarista neutro ou que torça para o seu 
time.  Além disso, uma chance poderosa de persona-
lização que aparece é deixar disponível ao espectador 
algum controle do nível dos diálogos. Isso minimizaria 
significativamente as recorrentes questões de inteligi-
bilidade.
 
Ambisonics
Ambisonics é um sistema para captura e reprodução 

de campos sonoros e ambientes, muito eficiente na 
representação de espaços tridimensionais. Não é uma 
novidade na área de áudio, mas vem se tornando bas-
tante popular com o avanço das tecnologias de áudio 
imersivo e áudio 360º para realidade virtual. O moti-
vo do sucesso é que o Ambisonics parte da premissa 
de que sinais são capturados em um microfone desen-
volvido para a técnica e são decodificados, a partir de 
coeficientes conhecidos da sua construção, compondo o 
espaço sonoro de acordo com a configuração de canais 
especificada. Resumidamente, o sinal gravado guarda 
informações que podem ser “renderizadas” de acordo 
com o sistema de reprodução adotado, seja estéreo, 
5.1 ou multicanal. Total afinidade com a ideia que des-
crevemos para o áudio imersivo. No entanto, por ser 
um microfone capturando um campo sonoro, sua utili-
zação nesse contexto faz mais sentido para ambientes 
e paisagens sonoras. Para o posicionamento específico 
de determinado elemento no espaço em uma mixagem 
imersiva, os objetos e suas coordenadas geométri-
cas continuam sendo a técnica mais indicada.

As tecnologias
Como mencionamos anteriormente, as tecnologias 

que se destacam no cenário atual quando se trata 
de broadcasting, incluindo codificação e iniciativas 

de padronização, são Dolby Atmos Home e MPEG-H 
3D Audio. O padrão ATSC 3.0, por exemplo, prevê su-
porte para os formatos de compressão Dolby AC-4, que 
inclui o Atmos, e o MPEG-H 3D Audio.
Dolby Atmos é uma tecnologia já popular nas salas 

de cinema, com mais de 2800 pelo mundo, sendo 
26 no Brasil, e mais de 700 filmes produzidos. A ex-
periência nas salas de cinema se dá pelo aumento do 
número de caixas acústicas, em um máximo de 64, in-
cluindo caixas no teto. Além desse espaço tridimensio-
nal, os objetos permitem a localização precisa dentro 
da sala de até 118 objetos caso uma cama de 10 canais 
seja utilizada (7.1.2). Quanto maior for a quantidade 
de caixas na sala, melhor será a definição de localiza-
ção e movimento dos objetos.  
Para o ambiente doméstico, em 2014 a Dolby Labo-

ratories anunciou o lançamento da versão Home. Com 
compatibilidade com os formatos de compressão Dolby 
Digital Plus (EC-3) e Dolby TrueHD, já presentes em gran-
de parte dos dispositivos atuais, a tecnologia hoje já 
está disponível em serviços de streaming como Ne-
tflix e Vudu, e sendo adotada pelos grandes estúdios de 
produção de conteúdo norte-americanos e europeus. 
Do lado dos aparelhos eletrodomésticos, algumas cai-
xas up-fire já são lançadas como “Atmos enabled  
speakers” e há cerca de 10 modelos de Soundbars  
“Atmos enabled” com suporte ao formato no merca-
do. Em relação aos fabricantes de home-theatres, já 
são 12 fabricantes com equipamentos compatíveis 
com Dolby Atmos Home. Em termos de ferramen-
tas produção de conteúdo, destaque para o lançamen-
to feito em junho deste ano pela Avid da integração de 
sua popular estação de trabalho Pro Tools, que em sua 
versão 12.8 conta com mixagem nativa em Atmos, in-
cluindo suporte à parte de autoração de metadados e 
interface com a unidade de renderização e masteriza-
ção no formato.
MPEG-H 3D Audio, parte do padrão MPEG-H, que in-

clui a parte de vídeo, nasce já voltado para aplicações 
em broadcast. Desenvolvido pela MPEG-H Audio Allian-
ce (Fraunhofer, Technicolor e Qualcomm), também parte 
da premissa do uso de objetos e camas no sentido 
de renderizar uma experiência 3D para home-theatres,  
soundbars ou binaural. Um ponto significativo é que 
a tecnologia prima pelo uso de Ambisonics (HOA, hi-
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gher order ambisonics), usando a nomenclatura “ce-
nas” para tal. Desse modo, a composição do áudio 3D 
proposto se dá por canais (camas), objetos e cenas.  
O formato suporta até 64 canais de reprodução e 128 
áudios simultâneos, podendo esses serem distribuí-
dos em camas, cenas e objetos.  
Embora ainda não haja equipamentos no mercado 

doméstico com suporte a MPEG-H 3D Audio, na Coréia 
do Sul a Telecommunications Technology Associa-
tion (TTA) publicou em 2016 o seu padrão para trans-
missão e recepção de TV terrestre em UHD, baseado 
no padrão ATSC 3.0, e conta com o MPEG-H 3D Au-
dio como o seu codec de áudio para TV 4K.
 
Conclusões
Vivemos hoje a possibilidade de um grande salto na 

experiência sonora levada ao espectador. O áudio, 
que veio avançando timidamente nas últimas décadas 

quando comparado ao vídeo, sofrendo até involuções 
na reprodução final nos lares brasileiros se não levar-
mos os raros home-theatres em conta, encontra fô-
lego para uma inovação que não acontece desde o 
formato estéreo da década de 1980. Poder levar uma 
experiência sonora tridimensional, independente de 
configuração de alto-falantes, com elementos posicio-
nados precisamente no espaço e personalizável a to-
das as plataformas é uma incrível oportunidade para 
todos os envolvidos no processo criativo, não só os 
profissionais de áudio. O poder do som no audiovi-
sual é amplamente reconhecido, porém muitas vezes 
o deixamos de lado ao lembrarmo-nos das precárias 
condições em que ele é consumido  pelo espectador.  
O áudio imersivo se apresenta também, nesse senti-
do, como oportunidade de resgate da vocação do som 
como um dos protagonistas na experiência audiovi- 
sual. Que venham os próximos passos! n

Figura 9. Autoração de objetos na interface do Pro Tools. Mixagem Atmos nativa
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por Sergio Eduardo Di Santoro Bruzetti

Neste artigo o autor explica as principais funções do formato e como 
ele pode ser aproveitado na dublagem de conteúdos audiovisuais

I
magine que a sua produção audiovisual foi vendida 
para exibição no cinema, televisão, numa companhia 
aérea ou para uma plataforma de OTT, e também, com 
alguma sorte, pois já que o conteúdo é de grande in-

teresse, exportada para um sistema de exibição de outro 
país. Qual seria a próxima tarefa? Com absoluta certeza, 
será a necessário adequar o seu formato mestre para to-
das estas plataformas. Ou seja, para cada situação, seria 
necessária a adequação deste arquivo para as diferentes 
características de codecs, resolução, legendas, dublagem, 
frame rates, etc.
E se houvesse um sistema que permitisse manter o con-

teúdo original e fosse acrescido de complementos que se 
adequassem de forma automática às características de 
seu destino de exibição?
Bem, já há uma iniciativa neste sentido, desde 

2008, que é o IMF – Interoperable Master Format, ou 
em tradução livre, o Formato Mestre Interoperável. O 
IMF é uma evolução da arquitetura DCP – Digital Ci-
nema Package, que fornece uma completa unidade 
de intercâmbio de arquivos ao canal de distribuição.   
Ou seja, é uma preocupação da indústria cinematográfi-
ca, que visa a economia de sua distribuição, e que, pas-

sou a ser também das empresas de produção voltadas e 
envolvidas com o fluxo de trabalho do audiovisual.

Principais premissas do IMF
1 – Tem que ser um formato master de arquivo único 

e intercambiável
2 – Deve minimizar o tamanho do armazenamento, 

pelo uso de um nível de compressão mezanino, e ar-
mazenar somente as diferenças entre arquivo original 
e o arquivo de versão. Adicionalmente, o manuseio do 
versionamento deve ser flexível.
O IMF não é feito de um único arquivo. É um padrão 

que especifica componentes individuais que juntos criam 
um pacote IMF completo, com a seguinte estrutura:
•  Essência envolta em Arquivos de Trilhas

- Essência (Vídeo & áudio)
-  Essência de Dados (Legendas & Closed Captioning)
-  Metadado dinâmico  
(Metadado que muda através do tempo)

•   Composições e Listas de Reprodução  
de Composição (Composition Play Lists – CPL) 
(Atua como uma lista de reprodução do conteúdo 
como um Edit Decision List – EDL faria)

IMF - Interoperable
Master Format
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Exemplo 
de versionamento 
– Dublagem 
Espanhol

- Cria o versionamento
-  Hierarquia flexível para combinar e sincronizar  
os Arquivos Trilhas

•    Listas de Perfil de Saída (Output Profile Lists)  
(parâmetros de saída global, que contém instruções 
para uma transcodificação futura)
- Parâmetros de transcodificação

•   Pacotes (Lista de pacote para o inventário  
de pacotes de conteúdo)

•   Segurança

Versionamento
Uma das vantagens do IMF é a habilidade de gerenciar 

o versionamento e pacotes suplementares, especial-
mente se eles não são masterizados ao mesmo tempo 
que a versão original.
Como um Interoperable Master Package contém múl-

tiplos CPLs (versão original e versões de diferentes lín-
guas), ou uma única versão do CPL, contendo somente 
o que é diferente e referindo-se a outro IMP incluso na 
versão original.
Digamos que temos um audiovisual em português 

como se pode ver abaixo.
Se tivermos que acrescentar uma dublagem em espa-

nhol, basta acrescentar as diferenças (em laranja) ao 
IMP Português.

Pacote Master Interoperável 
(Interoperable Master Package - IMP)
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Exemplo 
de versionamento 
– Português
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O IMF foi uma criação da Hollywood Professional As-
sociation, inicialmente como um grupo cujo trabalho foi 
normalizado através da SMPTE – Society of Motion Pic-
ture & Television Engineers, conforme a estrutura acima.

Conclusão
A padronização proposta pelo SMPTE (SMPTE ST 

2067) é de um sistema modular, baseada numa Estru-
tura Central, fixando as restrições de encapsulamento 
e os parâmetros gerais, nas quais diferentes aplicações 
permitem que funcionalidades específicas possam ser 
utilizadas.

Em resumo, o IMF permite que se tenha um arquivo 
master final de alta qualidade, com seus diferentes 
cortes/versões, incluindo todas as versões de lingua-
gens, com aplicação business to business, de maneira 
a simplificar a troca de conteúdo entre produtores e 
exibidores. n

Referências 
http://www.imfforum.com/IMF_Forum/index.html
https://www.smpte.org/PDA_On-demand/IMF
https://www.smpte.org/news-events/news-releases/smpte-and-dpp-
partner-develop-imf-specification-broadcast-and-online
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Aplicações IMF atualmente padronizadas pelo SMPTE

*ACES – The Academy Color Encoding System
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A YoungArts é referência nacional em softwares para 
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por Dalcio Diógenes de Lima Ribas e Tom Jones Moreira de Assis

Em um momento em que muitas 
emissoras brasileiras de pequeno 
porte ainda procuram soluções 
de digitalização das suas redes 
de distribuição, este trabalho 
descreve um método de geração 
de BTS a partir de um sinal de 
RF ISDB-T para operação em SFN. 
A viabilidade consiste 
na preservação do TS IIP do BTS 
gerado pelo Remux origem

I
ntrodução
O texto aqui apresentado complementa textos de 

compressores de BTS, sendo este tema aqui tratado 
de forma superficial. A implementação de uma rede 

de SFN implica numa distribuição geográfica de trans-
missores, recebendo BTS gerado por um Remux origem. 
A área de cobertura de um transmissor que intercepta 
a área de outro, deve estar dentro de atrasos de sinal 
que obedecem a parâmetro denominado de intervalo de 
guarda. Caso isto não seja observado, um sinal torna-se 
interferente ao outro.
A distribuição de BTS normalmente emprega meios fí-

sicos tais como redes de fibra ótica, link de microondas 
ou link de satélite que agregam um custo operacional.  
A utilização do próprio sinal de RF de um transmissor 
para alimentar outro transmissor, hoje é utilizado remul-
tiplexando o sinal, ou seja, passando por outro Remux 
local, não permitindo sincronismo com outros transmis-
sores, inviabilizando a criação de uma rede SFN a partir 
desse sinal origem. 

A proposta descrita neste trabalho é endereçada a apli-
cações onde exista uma rede SFN (ou apenas um trans-
missor configurado como SFN), irradiando em um canal 
físico X. Este sinal de RF alimentará vários outros trans-
missores, numa rede de SFN, irradiando em um canal 
físico Y. Uma emissora que possua a licença para operar 
em dois canais físicos poderá expandir o alcance do seu 
sinal sem o custo operacional das outras soluções. 
As figuras 1 e 2, ilustram o diagrama de operação.
No diagrama podemos ver que o sinal do TX X (canal 

virtual 10) não precisa chegar até a próxima cidade (TX 
Y), pois pode ser recebido por uma antena direcional de 
alto desempenho. Este sinal será entrega a um IRD que 
será o responsável por recuperar a IIP e remontar um 
novo BTS, configurando assim uma SFN 2, com canal 
virtual diferente da anterior (ex CV 20) não se tornando 
assim um sinal interferente.
O canal X pode até ser igual ao Y, porém, isto implica 

que a isolação entre a antena receptora e transmissora 
deve ser aumentada. Outra implicação é que o sinal ori-

Geração de BTS a partir 
de um sinal de RF ISDB-T 
para operação em SFN

PALAVRAS CHAVE: BTS (Broadcast Transport Stream), ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial), 
SFN (Single Frequency Network), IIP (ISDB-T Information Packet), TS (Transport Stream)
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• Funcionamento 24/7 e em tempo real
• Reconhecimento da fala de qualquer orador
• Atualização automática de vocabulário
• Modelos acústicos para as várias regiões do Brasil
• Reutilização de legendas para VOD
• Cumprimento com requisitos legais
• Sem necessidade de intervenção humana
• Precisão mais elevada ≥ 95%

info@voiceinteraction.com.br
www.voiceinteraction.com.br
Avenida Paulista, 2300, andar P, 01310-300, São Paulo, Brasil

CARACTERÍSTICAS DO 
AUDIMUS.MEDIA V5

AUDIMUS.MEDIA:
o software de Closed Captioning 
que você precisa conhecer.

O sistema produz legendas de  
forma automática e em tempo real 
para programas ao vivo, com elevada 
precisão sobre os conteúdos. 
Com uma tecnologia avançada de 
reconhecimento de fala e extenso 
vocabulário (+200.000 palavras),  
o AUDIMUS.MEDIA é ideal para 
emissoras de TV e canais de internet.

CAPTURA PROCESSAMENTO LEGENDAGEM
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gem e a rede SFN serão interferentes. Deve-se garantir 
pelo menos 15db de diferença de nível nas regiões onde 
as coberturas se interceptarem.
Atualmente as emissoras operam em modo três (3). 

Os intervalos de guarda podem ser: 1/4 (75km), 1/8 
(37.5 km), 1/16 (18.5 km) ou 1/32 (9.3 km). Cada vez é 
maior o número de emissoras que operam em 1/4, di-
minuindo a complexidade e necessidade de ajustes em 
suas redes. Com isso se reduz a necessidade de se ma-
pear parâmetros individualizados para cada transmissor, 

aumentando-se a capacidade do número de transmisso-
res, já que muitos terão parâmetros iguais.

Descrição da solução proposta
A compressão consiste na transmissão do BTS com 

188 bytes e sem a presença dos TS´s de camadas não 
válidas, com exceção do TS IIP.
Na descompressão o TS IIP é fundamental, pois a par-

tir dele inicia-se o multiplex-frame, nele encontram-se 
as informações de configuração de modulação e SFN. 

Figura 3: Multiplex frame BTS

Figura 3-3: Exemplo de Re-Multiplexed Transport Stream (mode 3, Guard Interval de 1/8)

CONCEITO DE GERAÇÃO DO BTS
A PARTIR DE UM SINAL RF ISDBT

Figuras 1 e 2: Diagrama de operação para montar SFN a partir de um sinal ISDBT RF
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Como o TS IIP não pertence a camadas válidas é retira-
do na transmissão. 
A solução proposta deve obedecer a dois requisitos a 

serem implementados no Remux:

•  O primeiro TS válido do multiplex-frame deve ser 
um nulo.

•  Copia-se o conteúdo do TS IIP neste TS nulo, à exce-
ção do cabeçalho principal.

Tx locado em SFN

Figura 4: Equipamentos utilizados

Figura 5: Tx digital e Receptor ISDBT gerando BTS com sincronização em SFN
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Na recepção de um sinal de RF ISDB-T procura-se por 
um TS nulo que contenha informações do TS IIP. Reinse-
re-se o TS IIP no fluxo, retiram-se os nulos não perten-
centes a camadas válidas e aplica-se o fluxo resultante 
ao descompressor já conhecido. O compartilhamento 
dessa solução visa torná-la não proprietária permitindo 
que outros fabricantes venham a adotá-la.

Testes práticos da solução
Foram realizados testes em bancada com um Remux, 

que implementa a solução proposta, alimentando um 
transmissor. O RF desse transmissor alimentou dois des-
compressores que alimentaram outros dois transmis-
sores. Os RF´s desses transmissores foram mixados e 
alimentaram equipamento de medida de SFN e uma TV 
digital. Os dois transmissores mantiveram-se em SFN, 
bem como a TV continuou sintonizando o canal.

Conclusão
A cópia do TS IIP no primeiro TS das camadas válidas 

preservou o conteúdo do TS IIP e marcou a posição 
dentro do multiplex-frame que ele ocupa no BTS ori-
gem, embora o cabeçalho principal seja de um TS nulo. 
A partir daí chega-se a uma solução conhecida que é a 
descompressão de BTS, sem restauro de PCR. n
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4s.com.br
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4S Informática é uma empresa brasileira, loca-
lizada na paradisíaca cidade de Florianópolis. 
Há 35 anos no mercado a 4S foi a pioneira no 
desenvolvimento de soluções para exibição de 
conteúdos em servidores. Durante todo esse 
tempo a 4S conseguiu uma clientela de mais de 
600 clientes espalhados pelo Brasil. Reconheci-
da pela sua característica inovadora, hoje a 4S 
tem em seu portfólio uma gama enorme de 
soluções entre eles podemos destacar: Servi-
dores de exibição comercial e de programação, 
Time Delay, Gerador de caracteres, Playout para 
jornalismo, Controle mestre, Matrizes, Comuta-
dores, Distribuidores, Conversores e Frame syn-
chronizer. As soluções da 4S são utilizadas em 
emissoras de TV, Igrejas, Universidades, Orgãos 
públicos, produtoras, provedores de conteúdo. 
Esse ano a 4S vai lançar na feira uma solução 
inovadora, o MAGO, trata-se de um Sistema de 
Exibição e Produção que incorpora ferramen-
tas fundamentais para sistemas de Exibição e 
Produção. O MAGO pode ser con�gurado em 
dois módulos, o de Exibição e o de Produção.
No módulo de Exibição podemos ter Switcher 
Master, Multiviewer, Exibidor comercial e de 
programação, Clip Store, Ingest, Time Delay e 
Gerador de caracteres.
No módulo Produção pode vir con�gurado 
com Switcher Produção, Multiviewer, Playout 
de jornalismo, Clip Store, Gra�smo 2D/ 3D e 
realidade aumentada, Chroma Key e Cenário 
Virtual. O MAGO é multiplataforma (Windows, 
MAC e Linux ), trabalha com áudio 16 canais e 
deixa passar o closed caption.
Você poderá ver todas essas inovações no 
stand da 4S. Aguardaremos sua visita.
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e prestação de serviços, sendo, atualmente, um dos 
grandes nomes do mercado de mídia brasileiro.
Na prática, a AD Digital atende o mercado com 
soluções taylor-made, por entender que cada ne-
gócio é único e merece abordagens diferentes, in-
dependentemente de seu nível de complexidade 
ou porte. Assim, extrai o melhor de cada solução, 
proporcionando sinergia entre várias marcas e 
otimização dos investimentos. Além da Integra-
ção de Sistemas e Gerência de Projetos, a empre-
sa também presta diversos serviços voltados ao 
negócio de seus clientes, contando sempre com 
pro�ssionais quali�cados e certi�cados.
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Advantech Wireless supports the critical need 
for High Throughput Satellite Communications 
in a rapidly expanding digital environment. Our 
proven, low-cost, and highly reliable system so-
lutions are meeting the ever-increasing need for 
high-bandwidth communications. World Leading 
GaN technology based SSPAs/BUCs, ASAT II Sys-
tem VSAT Hubs and Terminals, Microwave Radios, 
Satellite Modems, Fixed and Mobile Antennas.
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+55 81 3421-4893
A ALFRED desenvolve produtos inovadores para 

o processamento, gerenciamento e arquivamento 
de mídia digital. São servidores, storages, arquivos, 
redes, estações de ingest, edição e exibição. Har-
dware e software. Tudo para seu work�ow baseado 
em arquivo (�le-based). Alfred: A seu serviço!

ATEME | #37
ateme.com
ATEME is a global leader in HEVC, H264, MPEG2 
video compression solutions for broadcast, cable, 
DTH, IPTV and OTT, servicing the world greatest 
content and service providers. ATEME headquarters 
are Vélizy-Paris, with worldwide support and R&D 
o�ces in Rennes, Denver, Sao-Paulo and Singapore. 
Ultra Low-Latency, HEVC, DVB-S2X, ARQ. Boundless 
Quality, OTT to UHD HDR, Linear, VOD, Ad-Insertion, 
Mux, Statmux, Management System. 

AUDIO-TECHNICA | #43
audio-technica.com
pridemusic.com.br/audiotechnica/
+11 2975-2711
Audio-Technica - Empresa inovadora e líder na 
tecnologia de transdutores por mais de 50 anos, 
renomada pelo projeto e fabricação de microfones, 
microfones sem �o, fones de ouvido, mixers e dis-
positivos eletrônicos para a indústria do áudio.
Pride Music - Fundada em 1992, a Pride Music pos-
sui forte compromisso com a excelência em ven-
das, marketing, serviços, logística e suporte técnico, 
mantendo sua posição como o principal distribui-
dor brasileiro de marcas Premuim e seus produtos.

AVBB CORP | #85
avbbcorp.com
+1 214 935-9800
AudioVideo BrandBuilder Corporation is a US
-based company with the sole purpose of re-
presenting well-known foreign brands in the 
broadcast industry, as their exclusive master 
distributor, and help them establish their pro-
ducts and name in the US and the Americas. 
AVBB provides marketing, sales, and customer 
support as well as logistics services, as needed 
by the client. Currently, AudioVideo BrandBuil-
der Corporation successfully represents the 
PHABRIX and CINEDECK brands in the US, Ca-
nada, and Latin America. 

AVICOM ENGENHARIA | #56
contato@avicomengenharia.com
+12 3322-2918 
A Avicom Engenharia é uma empresa de repre-
sentação comercial e estará expondo na SET as 
soluções de suas representadas: Ericsson, Bridge-
tech e Viacast.
“Ericsson: Encoder e Decoder de vídeo.
Bridgetech: Probes de monitoração IP, RF, ASI e 
Análise de Rede SFN.
Viacast: Mochilink.

AVP | #53
jack�elds.com
World wide supplier of Audio, Video, Bulkhead Pa-
nels, SMPTE connectors, cable and pre terminated 
Fiber Cables.

BARCO | #43
barco.com
+11 3513-1000
A Barco projeta a tecnologia para permitir resulta-
dos brilhantes em todo o mundo. Vendo além da 
imagem, nos desenvolvemos soluções de visualiza-
ção, som e compartilhamos de soluções para ajudá
-lo a trabalhar em conjunto, compartilhando ideias. 
Nosso foco está em três mercados principais: Enter-

prise (salas de reunião e controle para espaços cor-
porativos), Healthcare (departamento de radiologia 
para a sala de operações) e Entretenimento (desde 
salas de cinema a eventos ao vivo e atrações). Em 
2016, realizamos vendas de 1,102 bilhões de euros. 
Temos uma equipe de 3.500 funcionários, locali-
zados em 90 países, cuja paixão pela tecnologia é 
capturada em 400 patentes concedidas.
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BenQ.com.br
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Direcionada por uma �loso�a única “Because it 
matters”, a BenQ se compromete em proporcio-
nar melhor qualidade de vida a todos por meio de 
inovações e tecnologias que incrementam as ex-
periências do dia-a-dia em casa, no trabalho e no 
ambiente de aprendizado. A equipe está focada 
no desenvolvimento de produtos, modelos de ne-
gócios, parcerias e cultura corporativa que aper-
feiçoem as práticas diárias em âmbito mundial.
Because it matters, a BenQ utiliza os recursos 
substanciais e promove uma experiência compro-
vada em design de produto, apresentação visual, 
soluções portáteis e convergências tecnológicas 
com o propósito de encantar o mundo e oferecer 
uma ampla linha de produtos, serviços e soluções 
que englobam projetores, monitores, telas intera-
tivas, imagens, dispositivos móveis e LED.

BIQUAD BROADCAST | #63
biquad.com.br 
+35 34716399
“Biquad é uma empresa de base tecnológica, que 
desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos 
e acessórios para Broadcast.
Em nossa linha de produtos você encontra o que 
há de mais moderno em: Consoles, Processado-
res, RDS, Codecs, Híbridas, Acessórios e muito 
mais!” Linha de móveis MStudio. Composta por 
módulos, que se unem de várias maneiras a �m 
de se adequarem a qualquer tamanho de estúdio.

BRASVIDEO | #126
brasvideo.com
+55 11 3151-5093
A Brasvideo é uma empresa 100% brasileira, forma-
da por pro�ssionais consagrados no mercado e re-
conhecida pela sua competência e pro�ssionalismo.
A Brasvideo, muito além de simplesmente repre-
sentar as melhores marcas no Brasil, faz com que 
todo o equipamento por ela comercializado fun-
cione em sua emissora de maneira plena e contí-
nua. Planejamento, consultoria, projetos, vendas, 
instalações, suporte técnico.
Tudo é resolvido com a rapidez e inteligência de 
quem conhece broadcast profundamente.

BROADCAST INDIA | #07 
broadcastindiashow.com
+91 22 62165313   
The 27th Broadcast India Show is the Indian sub-
continents premier destination for broadcast, �lm, 
audio, radio from its content creation to its manage-
ment & delivery. 20000 visitors, 590+ participants. 
The 2-day Conference has industry leaders conduct 
presentations, promotions and discussions. 
Exhibition: 25-27 Oct/18; Conference: 25-26 Oct/18; 
Bombay Exhibition Centre, Mumbai, India

CANON | #48
canon.com.br   
+11 4950-5388
Apresentação da linha de câmeras e lentes de ci-
nema e broadcast por meio de disponibilização 
dos produtos que poderão ser testados na hora, 

expositores



4S | #132a
4s.com.br
+55 48 3234-0445
4S Informática é uma empresa brasileira, loca-
lizada na paradisíaca cidade de Florianópolis. 
Há 35 anos no mercado a 4S foi a pioneira no 
desenvolvimento de soluções para exibição de 
conteúdos em servidores. Durante todo esse 
tempo a 4S conseguiu uma clientela de mais de 
600 clientes espalhados pelo Brasil. Reconheci-
da pela sua característica inovadora, hoje a 4S 
tem em seu portfólio uma gama enorme de 
soluções entre eles podemos destacar: Servi-
dores de exibição comercial e de programação, 
Time Delay, Gerador de caracteres, Playout para 
jornalismo, Controle mestre, Matrizes, Comuta-
dores, Distribuidores, Conversores e Frame syn-
chronizer. As soluções da 4S são utilizadas em 
emissoras de TV, Igrejas, Universidades, Orgãos 
públicos, produtoras, provedores de conteúdo. 
Esse ano a 4S vai lançar na feira uma solução 
inovadora, o MAGO, trata-se de um Sistema de 
Exibição e Produção que incorpora ferramen-
tas fundamentais para sistemas de Exibição e 
Produção. O MAGO pode ser con�gurado em 
dois módulos, o de Exibição e o de Produção.
No módulo de Exibição podemos ter Switcher 
Master, Multiviewer, Exibidor comercial e de 
programação, Clip Store, Ingest, Time Delay e 
Gerador de caracteres.
No módulo Produção pode vir con�gurado 
com Switcher Produção, Multiviewer, Playout 
de jornalismo, Clip Store, Gra�smo 2D/ 3D e 
realidade aumentada, Chroma Key e Cenário 
Virtual. O MAGO é multiplataforma (Windows, 
MAC e Linux ), trabalha com áudio 16 canais e 
deixa passar o closed caption.
Você poderá ver todas essas inovações no 
stand da 4S. Aguardaremos sua visita.

AD DIGITAL | #51
ad-digitaltecnologia.com.br
+55 11 3467-3353
Em novembro de 1994, Daniela Souza fundou a AD 
Digital. No decorrer dessas mais de duas décadas, a 
empresa se especializou na integração de sistemas 
e prestação de serviços, sendo, atualmente, um dos 
grandes nomes do mercado de mídia brasileiro.
Na prática, a AD Digital atende o mercado com 
soluções taylor-made, por entender que cada ne-
gócio é único e merece abordagens diferentes, in-
dependentemente de seu nível de complexidade 
ou porte. Assim, extrai o melhor de cada solução, 
proporcionando sinergia entre várias marcas e 
otimização dos investimentos. Além da Integra-
ção de Sistemas e Gerência de Projetos, a empre-
sa também presta diversos serviços voltados ao 
negócio de seus clientes, contando sempre com 
pro�ssionais quali�cados e certi�cados.

ADVANTECH WIRELESS | #62
advantechwireless.com
Advantech Wireless supports the critical need 
for High Throughput Satellite Communications 
in a rapidly expanding digital environment. Our 
proven, low-cost, and highly reliable system so-
lutions are meeting the ever-increasing need for 
high-bandwidth communications. World Leading 
GaN technology based SSPAs/BUCs, ASAT II Sys-
tem VSAT Hubs and Terminals, Microwave Radios, 
Satellite Modems, Fixed and Mobile Antennas.

ALFRED | #80
alfred.tv.br
+55 81 3421-4893
A ALFRED desenvolve produtos inovadores para 

o processamento, gerenciamento e arquivamento 
de mídia digital. São servidores, storages, arquivos, 
redes, estações de ingest, edição e exibição. Har-
dware e software. Tudo para seu work�ow baseado 
em arquivo (�le-based). Alfred: A seu serviço!

ATEME | #37
ateme.com
ATEME is a global leader in HEVC, H264, MPEG2 
video compression solutions for broadcast, cable, 
DTH, IPTV and OTT, servicing the world greatest 
content and service providers. ATEME headquarters 
are Vélizy-Paris, with worldwide support and R&D 
o�ces in Rennes, Denver, Sao-Paulo and Singapore. 
Ultra Low-Latency, HEVC, DVB-S2X, ARQ. Boundless 
Quality, OTT to UHD HDR, Linear, VOD, Ad-Insertion, 
Mux, Statmux, Management System. 

AUDIO-TECHNICA | #43
audio-technica.com
pridemusic.com.br/audiotechnica/
+11 2975-2711
Audio-Technica - Empresa inovadora e líder na 
tecnologia de transdutores por mais de 50 anos, 
renomada pelo projeto e fabricação de microfones, 
microfones sem �o, fones de ouvido, mixers e dis-
positivos eletrônicos para a indústria do áudio.
Pride Music - Fundada em 1992, a Pride Music pos-
sui forte compromisso com a excelência em ven-
das, marketing, serviços, logística e suporte técnico, 
mantendo sua posição como o principal distribui-
dor brasileiro de marcas Premuim e seus produtos.

AVBB CORP | #85
avbbcorp.com
+1 214 935-9800
AudioVideo BrandBuilder Corporation is a US
-based company with the sole purpose of re-
presenting well-known foreign brands in the 
broadcast industry, as their exclusive master 
distributor, and help them establish their pro-
ducts and name in the US and the Americas. 
AVBB provides marketing, sales, and customer 
support as well as logistics services, as needed 
by the client. Currently, AudioVideo BrandBuil-
der Corporation successfully represents the 
PHABRIX and CINEDECK brands in the US, Ca-
nada, and Latin America. 

AVICOM ENGENHARIA | #56
contato@avicomengenharia.com
+12 3322-2918 
A Avicom Engenharia é uma empresa de repre-
sentação comercial e estará expondo na SET as 
soluções de suas representadas: Ericsson, Bridge-
tech e Viacast.
“Ericsson: Encoder e Decoder de vídeo.
Bridgetech: Probes de monitoração IP, RF, ASI e 
Análise de Rede SFN.
Viacast: Mochilink.

AVP | #53
jack�elds.com
World wide supplier of Audio, Video, Bulkhead Pa-
nels, SMPTE connectors, cable and pre terminated 
Fiber Cables.

BARCO | #43
barco.com
+11 3513-1000
A Barco projeta a tecnologia para permitir resulta-
dos brilhantes em todo o mundo. Vendo além da 
imagem, nos desenvolvemos soluções de visualiza-
ção, som e compartilhamos de soluções para ajudá
-lo a trabalhar em conjunto, compartilhando ideias. 
Nosso foco está em três mercados principais: Enter-

prise (salas de reunião e controle para espaços cor-
porativos), Healthcare (departamento de radiologia 
para a sala de operações) e Entretenimento (desde 
salas de cinema a eventos ao vivo e atrações). Em 
2016, realizamos vendas de 1,102 bilhões de euros. 
Temos uma equipe de 3.500 funcionários, locali-
zados em 90 países, cuja paixão pela tecnologia é 
capturada em 400 patentes concedidas.

BENQ | #43
BenQ.com.br
+11 2787-0253
Direcionada por uma �loso�a única “Because it 
matters”, a BenQ se compromete em proporcio-
nar melhor qualidade de vida a todos por meio de 
inovações e tecnologias que incrementam as ex-
periências do dia-a-dia em casa, no trabalho e no 
ambiente de aprendizado. A equipe está focada 
no desenvolvimento de produtos, modelos de ne-
gócios, parcerias e cultura corporativa que aper-
feiçoem as práticas diárias em âmbito mundial.
Because it matters, a BenQ utiliza os recursos 
substanciais e promove uma experiência compro-
vada em design de produto, apresentação visual, 
soluções portáteis e convergências tecnológicas 
com o propósito de encantar o mundo e oferecer 
uma ampla linha de produtos, serviços e soluções 
que englobam projetores, monitores, telas intera-
tivas, imagens, dispositivos móveis e LED.

BIQUAD BROADCAST | #63
biquad.com.br 
+35 34716399
“Biquad é uma empresa de base tecnológica, que 
desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos 
e acessórios para Broadcast.
Em nossa linha de produtos você encontra o que 
há de mais moderno em: Consoles, Processado-
res, RDS, Codecs, Híbridas, Acessórios e muito 
mais!” Linha de móveis MStudio. Composta por 
módulos, que se unem de várias maneiras a �m 
de se adequarem a qualquer tamanho de estúdio.

BRASVIDEO | #126
brasvideo.com
+55 11 3151-5093
A Brasvideo é uma empresa 100% brasileira, forma-
da por pro�ssionais consagrados no mercado e re-
conhecida pela sua competência e pro�ssionalismo.
A Brasvideo, muito além de simplesmente repre-
sentar as melhores marcas no Brasil, faz com que 
todo o equipamento por ela comercializado fun-
cione em sua emissora de maneira plena e contí-
nua. Planejamento, consultoria, projetos, vendas, 
instalações, suporte técnico.
Tudo é resolvido com a rapidez e inteligência de 
quem conhece broadcast profundamente.

BROADCAST INDIA | #07 
broadcastindiashow.com
+91 22 62165313   
The 27th Broadcast India Show is the Indian sub-
continents premier destination for broadcast, �lm, 
audio, radio from its content creation to its manage-
ment & delivery. 20000 visitors, 590+ participants. 
The 2-day Conference has industry leaders conduct 
presentations, promotions and discussions. 
Exhibition: 25-27 Oct/18; Conference: 25-26 Oct/18; 
Bombay Exhibition Centre, Mumbai, India

CANON | #48
canon.com.br   
+11 4950-5388
Apresentação da linha de câmeras e lentes de ci-
nema e broadcast por meio de disponibilização 
dos produtos que poderão ser testados na hora, 

expositores expositores

permitindo mostrar as imagens do cenário no 
momento em que estão sendo gravadas. Have-
rá também o espaço para mostrar nosso serviço 
de suporte técnico. Câmeras e lentes de cinema 
e broadcast. Destaque: EOS C200: câmera de pro-
dução “ready-to-go” que pode gravar 4K RAW in-
terno sem comprometer detalhes. 

CAPER | #05
Caper.org
+54 11 4374-9715

CASTPAL | #36
castpal.com    
Castpal has been focusing on providing di�erentia-
ted and professional solutions for global pay TV ope-
rators. With a mission of making life colorful through 
technical innovation, Castpal attaches great impor-
tance to digital TV technology development, CAS 
providers, SOC suppliers, Middleware vendors.
“DVB- S2/T2/C HD set top box, IPTV/OTT and Broad- 
band Terminals, Home Gateway products”. 

CERAGON | #57
ceragon.com
+11 4689-4800

CHANGHONG | #15
changhong.com
+86 816 2418764
Sichuan Changhong Network Technologies Co. 
Ltd. Is one of the largest home network products 
suppliers. Changhong Network is willing to provi-
de professional R&D, manufacturing, ODM service 
to our partners worldwide. Set-top-box & Broa-
dband products.

COM-TECH XICOM | #87
xicomtech.com
+1 408 213-3000

CONTROLE NET | #125
controle.net
+11 3475-5000
Distribuidor de Equipamentos para Armaze-
namento de Dados (Storages) com conexão 
Thunderbolt, NAS, SAS e Fibre Channel (FC) 
com capacidade de armazenamento entre 1TB 
e 2.400TB (2,4PB). A Controle Net representa 
grandes marcas como Seagate, LaCie, Qnap, 
Synology, Areca, Avermedia, Proavio, Infor-
trend e Tandberg. A Controle Net completa 30 
anos em 2.017, buscando excelência no atendi-
mento de seus clientes, fornecendo qualidade 
nos serviços de pós venda, pois sabemos o valor 
dos dados de nossos clientes. 
Temos Storages para todas as necessidades, Ba-
ckup, Armazenamento, alta performance, alta 
disponibilidade com diversas capacidades e 
Hard Disks corretos para cada tipo de aplicação. 
Todos os equipamentos são com distribuição 
o�cial, a garantia e suporte técnico são presta-
dos pela Controle Net.

COSHIP | #103
coship.com   
+86 135 10862056
COSHIP Electronics Co., Ltd, founded in 1994, is 
a stock listed, well-known Hi-tech enterprise in 
digital video and audio industry in China. With 
an experienced R&D team, professional labs, 
COSHIP provides global operators with a variety 
of state-of-the-arts STBs. COSHIP is specializing 
in Satellite / Cable / Terrestrial digital TV receivers, 
professional head-end IRD, IP STB, OTT STB, Cable 
modem, iDTV / Smart TV.

DALET | #110
dalet.com
+21 3942 5777
Os produtos Dalet são construídos em três plata-
formas distintas que, quando combinadas, formam 
soluções de negócio versáteis que geram �uxos 
de trabalho end-to-end para News, esportes, pre-
paração de programas, produção, archive e rádio. 
Individualmente, as plataformas e os produtos 
Dalet oferecem aplicações especí�cas com recur-
sos-chave para abordar as funções críticas do �uxo 
de trabalho de mídia, tais como Ingest, QC, Edição, 
Transcoding e Distribuição Multiplataforma.
A base para as soluções Dalet que melhoram a pro-
dutividade em seu �uxo de trabalho, é a platafor-
ma Dalet Galaxy, uma MAM e NRCS enterprise level 
que uni�ca a cadeia de conteúdo gerenciando re-
cursos, metadados, �uxos de trabalho e processos 
em vários e diversos sistemas de produção e distri-
buição. Especialmente desenvolvida para �uxos de 
trabalho envolvendo News e mídia, a plataforma 
Dalet Galaxy ajuda emissoras e pro�ssionais de mí-
dia a aumentarem sua produtividade, proporcio-
nando visibilidade operacional e comercial.

DATAVIDEO | # 1
datavideo.com
+11 95557-8200
Com sede em Taipei, Datavideo, projeta e fábrica 
uma vasta gama de tecnologias inovadoras para 
o uso em ambientes de transmissão, AV, eventos 
ao vivo e produção . Datavideo fábrica switchers 
de vídeo, gravadores, câmeras PTZ, conversores, 
sistemas de intercomunicação e tally, soluções de 
streaming, geradores de caracteres e interfaces, 
monitores LCD, e muito mais.
Datavideo traz as características do produto de 
ponta para clientes que desejam soluções de bai-
xo custo, desempenho e qualidade de transmis-
são com con�abilidade sendo líder na sua classe. 
Em um mercado em rápida mudança com as de-
mandas cada vez maiores, soluções inovadoras 
soluções Datavideo permitir aos usuários investir 
em tecnologia de ponta a preços acessíveis.

DEVISER INSTRUMENTS | #132
deviserinstruments.com
+21 98842-1680
Sediada em San Jose, Califórnia, a Deviser Instru-
ments traz um extenso portfólio de soluções de 
teste e medição inovadoras, de alta qualidade 
para provedores de serviços de comunicações e 
fabricantes de equipamentos em todo o mundo. 
Durante mais de 25 anos, os provedores de ser-
viços de comunicação basearam-se nos produtos 
da Deviser para oferecer serviços de TV a cabo, 
Wireless, Satélite, Terrestre, de Fibra Optica e de 
Telecomunicações de alto desempenho aos seus 
clientes. Nos últimos 12 anos, a Deviser tem sido 
um importante fornecedor de equipamentos de 
teste para provedores de serviços de comunica-
ções de nível 1 na América do Norte e do Sul.

DIGILAB | # 5
digilab.com.br
+48 3234-4041
Hoje, presente em grandes emissoras de TV, pro-
gramadoras e operadoras, a DIGILAB adquiriu um 
grande know-how para desenvolver soluções e 
softwares voltados à gestão, transcodi�cação, dis-
tribuição e exibição de conteúdo audiovisual em 
todos os meios.
PlayManager: Solução para Gestão, Transcodi�-
cação, e distribuição de mídias para canais de TV, 
plataformas VOD e OTT; Playout na Nuvem. 

DVPRO | #131
+31 3284-3521
http://www.dvpro.com.br/
Contato: Laurindo Almeida
E-mail: laurindo@dvpro.com.br

EITV | # 3a
eitv.com.br
+19 3579-0744
A EiTV surgiu com a TV digital brasileira em 2005 
e até hoje respira o clima “startup”, sempre se rein-
ventando. É a empresa brasileira que mais inova 
em soluções para TV Digital, Streaming e TV On-
line, tendo sido premiada seis vezes no Prêmio 
FINEP de Inovação. Encoder Dual Channel, alerta 
do switch o� analógico, gravador de censura,ge-
ração de Closed Caption, CATV ISDB-T e Platafor-
ma de Streaming e TV Online. 

EKOTECH | # 0
ekotech.com.br
+11 2614-8087

ELEMENTAL TECHNOLOGIES | #60
elemental.com 
+1 503-222-3212 
AWS Elemental is an Amazon Web Services com-
pany that combines deep video expertise with 
the power and scale of the cloud.
Solutions from AWS Elemental allow broadcast TV 
and multiscreen video to be customized, origina-
ted and monetized at global scale. 

EMOTION SYSTEMS | #27
emotion-systems.com

ENENSYS | #74
enensys.com 
+33 1 70 72 51 70 
ENENSYS Technologies projeta e fabrica soluções 
inovadoras de hardware e software pro�ssional 
que facilitam a distribuição e�ciente de vídeo em 
redes de broadcast e telecomunicações. Os seus 
produtos abrangem a codi�cação/multiplexação 
e transmissão, facilitando a distribuição de sinais 
em uma ampla variedade de redes.  

ENGENHARIA DO RÁDIO | #63
engenhariadoradio.com.br
+21 2558-0502
A ENGENHARIA DO RÁDIO é uma empresa com 
sede no Rio de Janeiro especializada em estudos, 
projetos e consultoria para emissoras de rádio e 
televisão de todo o Brasil. Através de sua equipe 
multidisciplinar fornece assessoria técnico-legal 
perante aos órgãos Anatel e Ministério das Comu-
nicações e também atua na Engenharia de Segu-
rança do Trabalho nas telecomunicações.

EPSON | #43
epson.com.br
+11 3956-6859
A Epson do Brasil é subsidiária do grupo japonês 
Seiko-Epson Corporation, líder mundial em produ-
tos de imagem e alta precisão. O grupo possui mais 
de 75 mil colaboradores em 97 empresas localiza-
das em todo o mundo. Por conta de suas tecnolo-
gias proprietárias, mundialmente, está entre as 10 
companhias que mais registram patentes.
No Brasil, a Epson iniciou suas operações em 1982, 
em 1997 inaugurou sua fábrica em Barueri (Gran-
de São Paulo), ocupando uma área de 19 mil m², 
certi�cada internacionalmente pela ISO 14001 
e em 2014 ampliou a produção de produtos no 
Brasil, instalando uma fábrica no Polo Industrial 
de Manaus.



Pioneira no desenvolvimento de impressoras tan-
que de tinta EcoTank; a subsidiária brasileira tem 
como estratégia fortalecer também sua atuação 
no mercado B2B, por meio de seus produtos pro�s-
sionais, entre eles, projetores de alto brilho, para os 
mercados de eventos, locações e grandes projeções.

EUROBRÁS | #31
+21 22403399
eurobrastv.com.br
No stand da Eurobrás você encontra os últimos 
lançamentos dos fabricantes: Angenieux, Anton/
Bauer, ARRI, Canon, Cartoni, Chrosziel, Cineo, dop 
Choice, Kino Flo, K-Tek, Neumann, Litepanels, 
Oconnor, Panther, Porta Brace, Rycote, Sachtler, 
Signum, Sound Devices, Ti�en, Transvideo, Video 
Devices “Re�etor ARRI SkyPanel 120, Gravador Mi-
xPre Sound Devices, Sennheiser MKE2 para GoPro, 
Re�etor Astra 6x LitePanels, Tripé FSB10 Sachtler, 
Signum SigiStudi”. 

EUROCAB | #61
eurocab.com.br
+11 4492 5808 
A Eurocab situa-se em Jundiaí, localizada a 60 km 
de São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. Nos-
sa fábrica conta com equipamentos de última 
geração com o que há de mais moderno para fa-
bricação de gabinetes e partes metálicas em geral. 
Possui know-how para trabalhar o metal plano em 
todas as suas variantes mais relevantes: carbono, 
galvanizado, aço inox e alumínio. A Eurocab, conta 
com uma equipe de engenharia, design, produto 
e produção com mais de 13 anos de experiência 
em fabricação de racks e partes metálicas. Na sua 
linha de produtos, destacam-se racks e gabinetes 
em aço e alumínio, projetados para atender a uma 
vasta gama de aplicações, tais como: Cabeamento 
lógico; Servidores; Automação; Distribuição e mo-
nitoramento de energia; Sistemas de energia DC.

EUTELSAT | #16
eutelsatamericas.com
+21 2524-0894 
A Eutelsat é uma das operadoras mais experientes 
em satélites de comunicação com liderança mun-
dial. A empresa disponibiliza 39 satélites a clientes 
que incluem radiodifusores e associações de radiodi-
fusão, operadoras de TV paga, provedores de servi-
ços de Internet, dados e vídeos, empresas e agências.  
O EUTELSAT 65 West A, Satélite de alta capacidade 
para múltiplas aplicações localizado a 65° Oeste, uma 
posição privilegiada para serviços de vídeo. 

EVS | #24
evs.com

FICAEL | #113
�cael.com.br
+11 3201-2001

FLORIPA TECNOLOGIA | #6
�oripatec.com.br
 +48 2108-9000
A Floripa Tecnologia Indústria e Comercio Ltda é 
uma empresa voltada ao desenvolvimento de pro-
dutos e softwares. Nosso foco está no broadcasting 
para TV e produtoras com o objetivo de atender 
com qualidade as necessidades dos clientes.
Oferecemos produtos e serviços de alta perfor-
mance, baseados sempre nas últimas tendências 
tecnológicas a�m de aprimorar a qualidade das 
emissoras de televisão e o dia-a-dia dos seus pro-
�ssionais. Em atividade desde 1996, foi a primeira 
empresa nacional a desenvolver Vídeo Servidor 
totalmente digital com qualidade broadcast TV, 

consagrando-se no mercado de tecnologia do país.
As soluções apresentadas pela Floripa Tecnologia 
são completas e con�áveis, integrando a enge-
nharia de broadcast tradicional às mais avançadas 
tecnologias da informação (TI).
A marca FLORIPA TECNOLOGIA é lembrada em vá-
rios setores do mercado que utilizam seus produ-
tos e soluções. Nossa empresa tem como princí-
pio de sucesso o compromisso com seus clientes, 
oferecendo produtos e serviços com qualidade e 
excelência através do nosso suporte técnico.
A prova da liderança no mercado em broadcast & 
cable nacional, especialmente no segmento high 
end, está em possuir na carteira de clientes gran-
des nomes de emissoras de TV do Brasil.

FOCCUS DIGITAL | #46
foccusdigital.com 
+11 4153-7330 
A Foccus Digital fornece completa infraestrutura 
de captura, edição processamento e transmissão 
de sinais nas multi-plataformas IP e Radiodifusão 
RF, oferecendo con�abilidade, experiência e um re-
nomado portfólio de parceiros como Aviat, Belden, 
DTC, ERI, Gates Air, Grass Valley, Canon e Soliton. 
Como lançamento o menor codi�cador H.265 
para transmissão ao vivo do mundo; e produtos 
Canon, Aviat, Gates Air, Grass Valley, DTC, ERI e ca-
bos Belden. 

FOR-A | # 6
for-a.com
+11 9991-33751
A FOR-A é uma grande fabricante e distri-
buidora de soluções em áudio e vídeo para a 
produção, processamento e armazenamento 
para o mercado de vídeo pro�ssionais. Com 
mais de 45 anos no mercado a FOR-A tem sido 
pioneira no desenvolvimento e na comercia-
lização de switchers de vídeo, processadores, 
entre outros.
A FOR-A procura constantemente implementar 
inovação tecnológica mantendo contato com 
sua base de vendas e recolhendo as opiniões de 
seus clientes, antecipando assim, necessidades 
futuras a serem formuladas e implementadas. 
O objetivo da FOR-A é aumentar a satisfação do 
cliente através de desenvolvimentos so�stica-
dos, produtos de alta performance e de quali-
dade, com o melhor custo benefício. A FOR-A 
possui exclusivamente uma diversi�cada linha 
de produção no JAPÃO com 400 produtos di-
ferentes. Isto é possível graças a um dedicado 
grupo de especialistas que possuem uma me-
todologia de trabalho e�caz para alto volume 
de fabricação com diversas produções.
A FOR-A não se limita em comercializar os seus 
próprios produtos, mas pensa com cuidado 
sobre o que o cliente realmente precisa. Flexí-
veis em sugerir produtos de alta performance 
no Japão e no exterior, a�m de satisfazer a 
uma ampla gama de necessidades dos clien-
tes, a partir de produtos individuais para siste-
mas integrados. Além disso, com a implanta-
ção através de atividades de vendas em todo 
o mundo, empresas constituídas localmente e 
de uma rede de distribuidores internacionais.
Para maiores informações sobre a linha de pro-
dutos da FOR-A visite o nosso Website.

FÓRUM DO SISTEMA BRASILEIRO 
DE TV DIGITAL TERRESTRE | #11
dtv.org.br
+11 3284-4566 
O Fórum SBTVD é uma entidade sem �ns lucrati-
vos que contribui para o desenvolvimento da TV 

digital no Brasil, proporcionando maior qualidade 
de sinal, mobilidade e interatividade na vida dos 
brasileiros. 

FUJIFILM | #55
fuji�lmamericas.com.br
+11 5091-4022
A Divisão Ótica da Fuji�lm fornece lentes óticas para 
os mercados de transmissão, cinematogra�a, circui-
to fechado de televisão, videogra�a e industrial.
As lentes exclusivas são capazes de capturar ima-
gens com riqueza de detalhes, alto padrão de quali-
dade, nitidez, reprodução real das cores e zooms de 
alta potência. As novidades são ideais para grandes 
transmissões, produções de TV e cinema que neces-
sitam apresentar com primor cada detalhe, dentre 
elas, destacamos as lentes de Cinema MK e Cabrio 
assim como a crescente linha de lentes para o novo 
padrão 2/3” UHD Televisivo.
Com mais de 50 anos de experiência em ótica, a Fu-
ji�lm segue inovando e criando produtos de acordo 
com as mais distintas necessidades de qualidade e 
custo dos mercados de Televisão, Cinema, Seguran-
ça, entre outros. 

GALAXY INNOVATIONS | #86
galaxy-innovations.ru
+11 9 9113-4727
Galaxy Innovations é uma empresa inovadora 
dedicada ao estudo, inovação, desenvolvimento 
e distribuição de equipamentos e componentes 
para o mercado de televisão digital. Sempre apre-
sentando as melhores respostas as necessidades 
tecnológicas dos clientes, oferecendo-lhes solu-
ções e�cazes e com o melhor acompanhamento 
e serviços pós venda, o que permite o ganho de 
qualidade e competitividade nas atividades diá-
rias de seus negócios. Temos a certeza de que a 
tecnologia é um fator decisivo para o êxito empre-
sarial que oferecemos a todos os nossos clientes.

GECEN | #114
+86 756-3631088 
gecensat.com | gecen.cc
Zhuhai Gecen Electronic Co.,LTD, a leading com-
pany in manufacturing of SATV and CATV acces-
sories. With 20 years experience, now we have 
more than 600 sta�, including over 500 technical 
workers and about 130 o�ce clerks. We take the 
perfect quality as the aim and give our customer 
the best! Our main products include the newest 
SATV and CATV accessory to make people enjoy a 
higher quality life.

GOLDEN STAR | #127
goldenstarsz.com  
+86 18676666356  
Shenzhen golden star technology Ltd. is one of the 
leading professional manufacturer and export spe-
cialized in the business of tv box (ISDB-T,OTT, DVB-
T2,DVB-S2) product system. Including professional 
engineers HW&SW team, Our factory also have a 
strong team supporting entire production line. “IS-
DB-T: fully ISDB-T compliant, Convert box, etc.
Android tv box: O.S Android7.0 and support ten 
core technology (Quad core A53 CPU and Six core 
mali 450).

GOSPELL | #15a
gospell.com
+86 735 2666666

GOTECH | #108
gotechcn.cn 
+85 234262820
Gotech (Stock Code: 831284), a leading solution 

expositores



Pioneira no desenvolvimento de impressoras tan-
que de tinta EcoTank; a subsidiária brasileira tem 
como estratégia fortalecer também sua atuação 
no mercado B2B, por meio de seus produtos pro�s-
sionais, entre eles, projetores de alto brilho, para os 
mercados de eventos, locações e grandes projeções.

EUROBRÁS | #31
+21 22403399
eurobrastv.com.br
No stand da Eurobrás você encontra os últimos 
lançamentos dos fabricantes: Angenieux, Anton/
Bauer, ARRI, Canon, Cartoni, Chrosziel, Cineo, dop 
Choice, Kino Flo, K-Tek, Neumann, Litepanels, 
Oconnor, Panther, Porta Brace, Rycote, Sachtler, 
Signum, Sound Devices, Ti�en, Transvideo, Video 
Devices “Re�etor ARRI SkyPanel 120, Gravador Mi-
xPre Sound Devices, Sennheiser MKE2 para GoPro, 
Re�etor Astra 6x LitePanels, Tripé FSB10 Sachtler, 
Signum SigiStudi”. 

EUROCAB | #61
eurocab.com.br
+11 4492 5808 
A Eurocab situa-se em Jundiaí, localizada a 60 km 
de São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. Nos-
sa fábrica conta com equipamentos de última 
geração com o que há de mais moderno para fa-
bricação de gabinetes e partes metálicas em geral. 
Possui know-how para trabalhar o metal plano em 
todas as suas variantes mais relevantes: carbono, 
galvanizado, aço inox e alumínio. A Eurocab, conta 
com uma equipe de engenharia, design, produto 
e produção com mais de 13 anos de experiência 
em fabricação de racks e partes metálicas. Na sua 
linha de produtos, destacam-se racks e gabinetes 
em aço e alumínio, projetados para atender a uma 
vasta gama de aplicações, tais como: Cabeamento 
lógico; Servidores; Automação; Distribuição e mo-
nitoramento de energia; Sistemas de energia DC.

EUTELSAT | #16
eutelsatamericas.com
+21 2524-0894 
A Eutelsat é uma das operadoras mais experientes 
em satélites de comunicação com liderança mun-
dial. A empresa disponibiliza 39 satélites a clientes 
que incluem radiodifusores e associações de radiodi-
fusão, operadoras de TV paga, provedores de servi-
ços de Internet, dados e vídeos, empresas e agências.  
O EUTELSAT 65 West A, Satélite de alta capacidade 
para múltiplas aplicações localizado a 65° Oeste, uma 
posição privilegiada para serviços de vídeo. 

EVS | #24
evs.com

FICAEL | #113
�cael.com.br
+11 3201-2001

FLORIPA TECNOLOGIA | #6
�oripatec.com.br
 +48 2108-9000
A Floripa Tecnologia Indústria e Comercio Ltda é 
uma empresa voltada ao desenvolvimento de pro-
dutos e softwares. Nosso foco está no broadcasting 
para TV e produtoras com o objetivo de atender 
com qualidade as necessidades dos clientes.
Oferecemos produtos e serviços de alta perfor-
mance, baseados sempre nas últimas tendências 
tecnológicas a�m de aprimorar a qualidade das 
emissoras de televisão e o dia-a-dia dos seus pro-
�ssionais. Em atividade desde 1996, foi a primeira 
empresa nacional a desenvolver Vídeo Servidor 
totalmente digital com qualidade broadcast TV, 

consagrando-se no mercado de tecnologia do país.
As soluções apresentadas pela Floripa Tecnologia 
são completas e con�áveis, integrando a enge-
nharia de broadcast tradicional às mais avançadas 
tecnologias da informação (TI).
A marca FLORIPA TECNOLOGIA é lembrada em vá-
rios setores do mercado que utilizam seus produ-
tos e soluções. Nossa empresa tem como princí-
pio de sucesso o compromisso com seus clientes, 
oferecendo produtos e serviços com qualidade e 
excelência através do nosso suporte técnico.
A prova da liderança no mercado em broadcast & 
cable nacional, especialmente no segmento high 
end, está em possuir na carteira de clientes gran-
des nomes de emissoras de TV do Brasil.

FOCCUS DIGITAL | #46
foccusdigital.com 
+11 4153-7330 
A Foccus Digital fornece completa infraestrutura 
de captura, edição processamento e transmissão 
de sinais nas multi-plataformas IP e Radiodifusão 
RF, oferecendo con�abilidade, experiência e um re-
nomado portfólio de parceiros como Aviat, Belden, 
DTC, ERI, Gates Air, Grass Valley, Canon e Soliton. 
Como lançamento o menor codi�cador H.265 
para transmissão ao vivo do mundo; e produtos 
Canon, Aviat, Gates Air, Grass Valley, DTC, ERI e ca-
bos Belden. 

FOR-A | # 6
for-a.com
+11 9991-33751
A FOR-A é uma grande fabricante e distri-
buidora de soluções em áudio e vídeo para a 
produção, processamento e armazenamento 
para o mercado de vídeo pro�ssionais. Com 
mais de 45 anos no mercado a FOR-A tem sido 
pioneira no desenvolvimento e na comercia-
lização de switchers de vídeo, processadores, 
entre outros.
A FOR-A procura constantemente implementar 
inovação tecnológica mantendo contato com 
sua base de vendas e recolhendo as opiniões de 
seus clientes, antecipando assim, necessidades 
futuras a serem formuladas e implementadas. 
O objetivo da FOR-A é aumentar a satisfação do 
cliente através de desenvolvimentos so�stica-
dos, produtos de alta performance e de quali-
dade, com o melhor custo benefício. A FOR-A 
possui exclusivamente uma diversi�cada linha 
de produção no JAPÃO com 400 produtos di-
ferentes. Isto é possível graças a um dedicado 
grupo de especialistas que possuem uma me-
todologia de trabalho e�caz para alto volume 
de fabricação com diversas produções.
A FOR-A não se limita em comercializar os seus 
próprios produtos, mas pensa com cuidado 
sobre o que o cliente realmente precisa. Flexí-
veis em sugerir produtos de alta performance 
no Japão e no exterior, a�m de satisfazer a 
uma ampla gama de necessidades dos clien-
tes, a partir de produtos individuais para siste-
mas integrados. Além disso, com a implanta-
ção através de atividades de vendas em todo 
o mundo, empresas constituídas localmente e 
de uma rede de distribuidores internacionais.
Para maiores informações sobre a linha de pro-
dutos da FOR-A visite o nosso Website.

FÓRUM DO SISTEMA BRASILEIRO 
DE TV DIGITAL TERRESTRE | #11
dtv.org.br
+11 3284-4566 
O Fórum SBTVD é uma entidade sem �ns lucrati-
vos que contribui para o desenvolvimento da TV 

digital no Brasil, proporcionando maior qualidade 
de sinal, mobilidade e interatividade na vida dos 
brasileiros. 

FUJIFILM | #55
fuji�lmamericas.com.br
+11 5091-4022
A Divisão Ótica da Fuji�lm fornece lentes óticas para 
os mercados de transmissão, cinematogra�a, circui-
to fechado de televisão, videogra�a e industrial.
As lentes exclusivas são capazes de capturar ima-
gens com riqueza de detalhes, alto padrão de quali-
dade, nitidez, reprodução real das cores e zooms de 
alta potência. As novidades são ideais para grandes 
transmissões, produções de TV e cinema que neces-
sitam apresentar com primor cada detalhe, dentre 
elas, destacamos as lentes de Cinema MK e Cabrio 
assim como a crescente linha de lentes para o novo 
padrão 2/3” UHD Televisivo.
Com mais de 50 anos de experiência em ótica, a Fu-
ji�lm segue inovando e criando produtos de acordo 
com as mais distintas necessidades de qualidade e 
custo dos mercados de Televisão, Cinema, Seguran-
ça, entre outros. 

GALAXY INNOVATIONS | #86
galaxy-innovations.ru
+11 9 9113-4727
Galaxy Innovations é uma empresa inovadora 
dedicada ao estudo, inovação, desenvolvimento 
e distribuição de equipamentos e componentes 
para o mercado de televisão digital. Sempre apre-
sentando as melhores respostas as necessidades 
tecnológicas dos clientes, oferecendo-lhes solu-
ções e�cazes e com o melhor acompanhamento 
e serviços pós venda, o que permite o ganho de 
qualidade e competitividade nas atividades diá-
rias de seus negócios. Temos a certeza de que a 
tecnologia é um fator decisivo para o êxito empre-
sarial que oferecemos a todos os nossos clientes.

GECEN | #114
+86 756-3631088 
gecensat.com | gecen.cc
Zhuhai Gecen Electronic Co.,LTD, a leading com-
pany in manufacturing of SATV and CATV acces-
sories. With 20 years experience, now we have 
more than 600 sta�, including over 500 technical 
workers and about 130 o�ce clerks. We take the 
perfect quality as the aim and give our customer 
the best! Our main products include the newest 
SATV and CATV accessory to make people enjoy a 
higher quality life.

GOLDEN STAR | #127
goldenstarsz.com  
+86 18676666356  
Shenzhen golden star technology Ltd. is one of the 
leading professional manufacturer and export spe-
cialized in the business of tv box (ISDB-T,OTT, DVB-
T2,DVB-S2) product system. Including professional 
engineers HW&SW team, Our factory also have a 
strong team supporting entire production line. “IS-
DB-T: fully ISDB-T compliant, Convert box, etc.
Android tv box: O.S Android7.0 and support ten 
core technology (Quad core A53 CPU and Six core 
mali 450).

GOSPELL | #15a
gospell.com
+86 735 2666666

GOTECH | #108
gotechcn.cn 
+85 234262820
Gotech (Stock Code: 831284), a leading solution 

expositores expositores

provider for smart digital devices & technologies, is 
committed to lead the revolutionary of digital audio 
& video technologies. Gotech owns a 115 kilome-
ters production area which contributes a total capa-
bility of 35 million sets annually. Product launches 
Digital Set-Top Box, Smart Home Device, ICT Device, 
Digital Signal Meter, IPTV System Service.

GRASS VALLEY | #44
grassvalley.com
+11 4058-1515 
A Grass Valley conta com a mais ampla gama de 
soluções de broadcast da indústria e sua profunda 
experiência para fornecer liderança e orientação 
aos broadcasters, ajudando-os a construir um fu-
turo sólido, duradouro e rentável. No estande da 
Grass Valley serão destaque as suas novas solu-
ções para produção ao vivo, notícias e entrega de 
conteúdo, além de soluções de networking.

HBC TELECOM | #64
hbctelecom.com
+11 3283-1433

HD WORLD | #124

HISPAMAR | # 2
hispamar.com.br
+21 2555-4800
A HISPAMAR é uma empresa do Grupo HISPASAT 
- líder na difusão e distribuição de conteúdos em 
português e espanhol. Seus sistemas de satélites 
Amazonas e Hispasat oferecem conexão pan-ame- 
ricana e europeia com alta performance para 
transmissões audiovisuais em HD, 4K ou 8K nas 
bandas C e Ku.

HITACHI | #45
hitachi-linear.com.br
+11 3541-3244
Em operação desde 1977, a Hitachi Kokusai Linear 
é a principal fornecedora de soluções no Brasil e 
América do Sul com mais de 37 mil equipamentos 
em mais de 40 países. Contamos com uma equipe 
experiente que desenvolve, produz, instala e presta 
serviços em produtos e sistemas para todas as ne-
cessidades de transmissão, retransmissão, reforço 
de sinal, codi�cação, multiplexação, micro-ondas e 
rádio digital. Desde 2011, a empresa é uma impor-
tante base da Hitachi Kokusai Electric Inc. no seg-
mento de radiodifusão, uma companhia que desde 
1949 desenvolve produtos para os mercados de ra-
diodifusão, telecomunicação, controle e segurança.

IDEAL ANTENAS | # 3
+35 3449-9688
Há 29 anos, a IDEAL ANTENAS é uma empresa 
focada na transmissão e recepção de sinais de 
radiofrequência. A empresa possui um grande 
portfólio para atender grandes, médias e peque-
nas emissoras de rádio e televisão, provedores de 
serviços de internet e empresas móveis.
A IDEAL ANTENAS sempre se destacou no mer-
cado, enfatizando a qualidade de seus produtos 
através de seu corpo de engenharia que trabalha 
com projetos totalmente personalizados. Para 
isso, usa o melhor e mais atual software para o 
desenvolvimento de seus projetos, garantindo a 
e�ciência esperada.
Entre as áreas de atividade estão: antenas para 
meteorologia, antenas para aviação, antenas para 
�ns militares, antenas para redes de notícias rodo-
viárias e etc. Empresa Certi�cada ISO 9001

IF TELECOM | #8
iftelecom.com.br
+11 4117-0270

IF Telecom, possui pro�ssionais do mais alto ga-
barito técnico, com comprovada experiência em 
décadas de fabricação de antenas e componentes 
de Broadcast. A empresa possui o portfólio mais 
completo em sistemas e componentes de radio-
difusão de FM e TV, e conta com a parceria da Die-
lectric LLC.

INTELSAT | #50
intelsat.com
+21 2213-8900
Intelsat S.A. (NYSE: I) operates the world’s �rst Glo-
balized Network, delivering high-quality, cost-ef-
fective video and broadband services anywhere 
in the world. Intelsat’s Globalized Network com-
bines the world’s largest satellite backbone with 
terrestrial infrastructure, managed services and 
an open, interoperable architecture to enable cus-
tomers to drive revenue and reach through a new 
generation of network services. Thousands of or-
ganizations serving billions of people worldwide 
rely on Intelsat to provide ubiquitous broadband 
connectivity, multi-format video broadcasting, 
secure satellite communications and seamless 
mobility services. The end result is an entirely new 
world, one that allows us to envision the impos-
sible, connect without boundaries and transform 
the ways in which we live. For more information, 
visit www.intelsat.com.

INTHERCONNECT | #134
intherconnect.com.br
+16 3967-2930 

ITVX | #110a
itvx.com.br
+11 3037-7003 
Projetos de radiodifusão TV digital, Rádio, Saté-
lite Banda Ka e Internet. Atividades de campo 
como site survey, medições de sinais RF, com 
uso de drones. Avaliações com Sw e ferramentas 
de predição para avaliações de cobertura de RF 
com qualidade e e�ciência. Sistema de gestão 
de sites na nuvem com manchas de predição 
para melhoria da cobertura de RF, HDTV. Apli-
cativo pegatv para consumidores e antenistas.

JVC | # 6a  
+11 98457-0859
aishimaru@us.jvckenwood.com 
Com sede em Wayne, New Jersey, Estados Unidos, 
a JVC Broadcast & Professional é uma divisão da 
JVCKENWOOD USA Corporation, uma empresa 
subsidiária da japonesa JVCKENWOOD Corpora-
tion. A JVC oferece uma linha completa de equi-
pamentos pro�ssionais para o mercado broadcast 
e vídeo pro�ssional. Destaque: Soluções baseadas 
em sistemas de produção ao vivo e jornalismo. 
ProHD Bridge, Sistema de Estúdio Econômico, Câ-
mera Robótica PTZ e Monitores.

KATHREIN | #131
kathrein.de
+11 5525-4380
Kathrein is at home in this connected world. The de-
mands in the �eld of communication technologies 
are constantly rising. Global data consumption is 
growing exponentially. We have decades of commu-
nication technology experience and can thus meet 
the most complex requirements and challenges.

LEMO | #75
lemo.com
+19 3579-8780
“LEMO, Líder mundial na concepção e fabricação 

de soluções de conectividade customizadas de 
precisão, com mais de 70 anos, exibirá o seus mais 
recentes conectores, conversores de mídia e solu-
ções de cabos. A LEMO continua oferecendo so-
luções de conectividade de alta qualidade para o 
mercado de transmissão de TV com suas soluções 
de conectividade para aplicações de ambientes 
externos (ambientes agressivos) e estúdios (uso 
interno). Os produtos da LEMO incluem o bem co-
nhecido e já estabelecido sistema de conectivida-
de HDTV 3K.93C (Compatível com o padrão SMPTE 
304), conectores de áudio / vídeo, conversores de 
mídia digital, montagens de cabos, manutenção 
de �bra óptica, ferramentas de inspeção e limpeza.”

LEYARD | #22
leyard.com.br
+41 3059 5100
Somos um fabricante e provedor de soluções 
em telas de LED desde 1995. Com sede em Pe-
quim, China, conta com mais de 10.000m² de 
linha de produção em Shenzhen para cobrir a 
demanda internacional. Nós fornecemos uma 
solução completa em projeto, produção e dis-
tribuição de telas de LED para clientes locais 
e globais. Com o crescimento da China, tive-
mos uma oportunidade de ouro de capturar 
e capitalizar ao longo dos anos e assim entrar 
fortemente no mercado local com mais de 20 
escritórios em operação. Na última década, 
também estendemos nossas vendas e linhas 
de distribuição para os continentes da Amé-
rica do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e 
África.
Nossos produtos tem aplicações internas, ex-
ternas, �xas, rental e criativas soluções em LED 
para várias aplicações como esportes, publi-
cidade, shows, shoppings, estádios, exibições 
ou qualquer outro evento interno ou externo 
que você possa imaginar. 

LINEUP | #17
lineup.com.br
+11 3065-1177
Fundada por uma equipe de engenheiros com 
histórico pro�ssional em emissoras de televisão, 
indústria de soluções em Rádio/TV e produtoras 
de conteúdo audiovisual, a LineUp atua desde 
1990 no mercado de broadcast e PRO (pós-pro-
dução, educacional e corporativo) e oferece ser-
viços relacionados com rádio, televisão, internet, 
cinema, mídias digitais e conteúdo para televisão, 
além de soluções nas áreas de engenharia, proje-
tos, vendas, suporte técnico e assistência técnica.

LS TELCOM | #110a
LStelcom.com
+ 49 7227 9535 - 600
Você está cordialmente convidado a visitar LS 
telcom durante a SET Expo 2017 para comparti-
lhar notícias e experiência acerca da Transmissão 
Digital. 
Venha e conheça mais sobre: As principais vanta-
gens do CHIRplus_BC. A ferramenta de plani�ca-
ção pro�ssional de rede de transmissão; Os bene-
fícios e vantagens de diferentes Normas da Tele-
visão Digital Terrestre (TDT) tais como DVB-T / T2, 
ISDB-T, DTMB e ATSC/ATSC 3.0; Como os nossos 
consultores podem ajudá-lo a alcançar a melhor 
maneira; Como garantir a co-existência da TDT e 
o LTE livre de interferências; Como proteger suas 
redes digitais contra outros services. 
Dê uma olhada na nossa solução de medição RF 
com drones da nossa subsidiária Colibrex e co-
nheça sobre as valias sem precedentes destas me-
dições para a sua rede.



Por favor, não hesite em contatar-nos se você de-
seja marcar um encontro com a gente ou receber 
informações adicionais sobre os nossos softwares 
e soluções de consultoria.

LUMATEK | #106
+11 5060-2900 
lumatek.com

MACKENZIE | #130a
mackenzie.br
+11 2114-8000 
Avaliação de receptores de TV digital no padrão 
ISDB-T de acordo com a ABNT; análise de interfe-
rência do LTE em receptores de TV digital; veri�ca-
ção e testes de operação de transmissores ISDB-T 
em redes SFN; desenvolvimento de sistemas em 
VHDL para FPGA; desenvolvimento de antenas de 
recepção para implementações de HW e SW com 
destaque para o MackTuner8, receptor de 8 canais 
de TV digital simultâneos e a implementação do 
primeiro modulador ATSC.  

MECTRÔNICA | #137
mectronica.com.br
+11 3609-1022
A Mectrônica se destaca no mercado de Radio-
difusão por sua excelência, qualidade e compro-
metimento. Pioneira na fabricação de antenas 
UHF, VHF e FM no Brasil, com mais de 40 anos de 
história, a Mectrônica ainda mantem em seu per-
�l de trabalho a ética e excelência em seus pro-
dutos e serviços. Acompanhando as tendências 
tecnológicas a Mectrônica continua crescendo e 
ingressando no mercado DIGITAL com seus mo-
delos SLOT, PAINEL BANDA LARGA 90°, sendo a 1ª 
a fabricar o PAINEL BANDA LARGA 120° no Brasil.

MEDIA PORTAL | #10 a
mediaportal.com.br
+11 30634411
A Media Portal é uma empresa brasileira fundada 
em 2008 que atua no desenvolvimento de so-
luções para arquivamento e gestão de grandes 
acervos digitais. Com know-how consolidado em 
projetos customizados, atualmente investe em 
integração de infraestrutura tradicional a com 
computação em nuvem. A Media Portal é uma 
empresa brasileira fundada em 2008 que atua no 
desenvolvimento de soluções para arquivamento 
e gestão de grandes acervos digitais. 

MERLIN MEGA STORE | # 4
merlinvideo.com.br
+19 37414488
A Merlin Mega Store é uma empresa especializada 
em venda, locação, projetos, cursos e distribuição 
de equipamentos e acessórios para vídeo produção. 
A Merlin Projetos é especializada no desenvolvi-
mento e na implantação de projetos personalizados 
para todos os tipos de produção audiovisual. 

MGE BROADCAST | #70
mgebr.com.br
+11 2952-0000
Idealizada por Marcelo Godoy, a MGE desde 
2003, produz e manufatura equipamentos 
eletrônicos para a área de radiofrequência 
broadcast, além de áudio pro�ssional. Possui 
mais de mil transmissores de FM em atividade 
espalhados no Brasil e, segundo seus clientes, 
os produtos são sinônimos de robustez.

MIRAKULO | #58
mirakulo.com
+21 3147-8600 (Rio de Janeiro)

+81 80 3925-3770 (Tóquio)
A Mirakulo nasceu junto com o espírito da inova-
ção tecnológica promovida pela TV Digital Bra-
sileira, considerada a mais avançada do mundo. 
Atuamos no desenvolvimento e comercialização 
de produtos e soluções de software para TV digi-
tal, oferecendo produtos que facilitam a criação 
de modelos de negócio para Broadcast e Broa-
dband.
Nosso principal produto é o middleware AstroTV, 
voltado para fabricantes de equipamentos de TV, 
receptores �xos, móveis e portáteis. Além disso, 
Radiodifusores, Operadoras de TV e IPTV, Serviços 
de Video On Demand, Produtores de Conteúdo 
e quaisquer outros ramos de negócio ligados ao 
mundo Broadcast + Broadband são nossos clien-
tes em potencial. Nossa sede é no Rio de Janeiro 
e possuímos representação comercial em Tóquio, 
Japão.

NAB | #03
nabshow.com  

NEC | #43
br.nec.com
+11 3151-7270
A NEC desenvolve produtos voltados para o merca-
do de audiovisual há vários anos, acompanhando 
a evolução e a transformação dos setores que po-
dem ser atendidos por suas soluções, com o objeti-
vo entregar a melhor experiência ao usuário. Com 
mais de 45 anos de experiência no mercado local, 
a empresa é subsidiária da NEC Corporation, uma 
das maiores companhias globais de tecnologia.
A NEC traz para o mercado brasileiro projetores 
e displays pro�ssionais de última geração, que 
visam promover a melhor experiência para o 
usuário. Estes produtos contam com tecnologia 
de ponta e apresentam qualidade inigualável em 
imagem, brilho, resolução e contraste.

NEMAL ELECTRONICS | #12
nemal.com

NEW GLEE | #105
newglee.com 
+86 75521679300   
“Shenzhen NewGlee is one of the best Set Top Box 
vendors with hundred engineers specializing for 
R&D, testing and global technical support.
With more than ten years of experience on DTV 
and multimedia product, we focus on continually 
providing quality product and best service to glo-
bal customers.” DVB-S/S2; DVB-T/T2; DVB-C; An-
droid IPTV box. 

NEWTEC | #78
newtec.eu
+11 2092-6220   
Emissoras e provedores de serviços enfrentam 
numerosos desa�os: �uxos de trabalho mais com-
plexos, introdução de novos serviços, expectativa 
do usuário por conectividade constante e pressão 
sobre a e�ciência. Nossos produtos e tecnologias 
podem ser utilizados em uma ampla gama de 
aplicações. Múltiplos serviços de transmissão DTH, 
contribuição de vídeo e distribuição, recuperação 
de desastres, backbones para backhaul celular.

NILKO | #133
nilko.com.br/cabines
 +41 3661-2900
A Nilko é uma empresa de apoio para industrias 
montadoras de produtos e serviços de telecomu-
nicações, informática e distribuição de energia, 
baixa e média tensão. Nossos principais produtos 

são a fabricação e montagem mecânica de armá-
rios, bastidores, sub-bastidores, racks, painéis, ga-
binetes para computadores, cabine de alumínio 
com parede dupla para instalações outdoor, com-
ponentes metálicos estampados, puncionados, 
corte a laser, dobrados, soldados, pintados e/ou 
bicromatizados. A nossa política de qualidade é 
fornecer produtos e serviços con�áveis que aten-
dam as reais necessidades do cliente e garantir 
que cada cliente seja uma referência para novas 
vendas. Disponibilizamos nossa estrutura geral 
do sistema da qualidade e o seu respectivo manu-
al da qualidade para avaliação, além da certi�ca-
ção NBR ISO 9001:2000. 

NOVELLA SATCOMS | #27
novella.co.uk
+44 (0) 113 258 0880
Novella SatComs specialises in the design and ma-
nufacture of RF subsystems for commercial and 
military satellite earth stations. Products include 
beacon tracking receivers, synthesised and block 
frequency converters, test loop translators, uplink 
power control systems and redundancy systems. 
Novella products are renowned for their excellent 
performance and unsurpassed high reliability. 
Bands covered are L, S, C, X, Ku, DBS and Ka, up 
to 30GHz. Synthesised frequency converters are 
available in a range of IF’s, 70MHz, 140MHz, 70 
plus 140MHz, 30MHz, 300MHz, 720MHz, 750MHz 
and 1.2GHz.

OM SISTEMAS | #63
omsistemas.com.br
+43 3328-3510
A OM Tecnologia para Negócios presta serviços 
nas áreas de desenvolvimento, comércio e su-
porte de sistemas de gestão - ERP, consultoria de 
processos na área de TI, Business Intelligence, de-
senvolvimento de sistemas personalizados para 
Desktop, dispositivos móveis, Web e treinamento.
Com equipe composta por analistas, consultores 
de implantação, equipe de suporte e desenvolvi-
mento com alta especialização e amplo conheci-
mento dos mercados em que atua, a OM Tecno-
logia para Negócios disponibiliza a seus clientes 
não apenas sistemas mas sim Know-how.

OPIC TELECOM | #25a
opictelecom.com.br 
16 3627-8284 
“A Opic Telecom provém soluções de equipamen-
tos, mobiliário técnico, serviços e projetos técnicos 
e de layout para sua emissora, Visando atender nos-
sos clientes com maior qualidade e suporte, con-
tamos com soluções próprias e representação das 
melhores marcas de equipamentos para Broadcast. 
“ Console Axia Fusion, Omnia Volt, Promax Ranger 2 
neo, Opicast, ISDBWatch e o portal Signal View.

PANASONIC | #25
panasonic.com/br/
+11 3889-4013

PAVILHÃO DO JAPÃO | #111

PHASE ENGENHARIA | #67
phase.com.br
+21 24930125
A PHASE Engenharia está consolidada como um 
fornecedor de primeira linha para sistemas pro-
�ssionais de Televisão de infraestrutura de áudio 
e vídeo, de produção e pós-produção e de trans-
missão e distribuição. A PHASE Engenharia apre-
sentará as maiores novidades do mercado, com 
destaque para as soluções IP, produção em 4K e 
Controle de Qualidade. 

expositores



Por favor, não hesite em contatar-nos se você de-
seja marcar um encontro com a gente ou receber 
informações adicionais sobre os nossos softwares 
e soluções de consultoria.

LUMATEK | #106
+11 5060-2900 
lumatek.com

MACKENZIE | #130a
mackenzie.br
+11 2114-8000 
Avaliação de receptores de TV digital no padrão 
ISDB-T de acordo com a ABNT; análise de interfe-
rência do LTE em receptores de TV digital; veri�ca-
ção e testes de operação de transmissores ISDB-T 
em redes SFN; desenvolvimento de sistemas em 
VHDL para FPGA; desenvolvimento de antenas de 
recepção para implementações de HW e SW com 
destaque para o MackTuner8, receptor de 8 canais 
de TV digital simultâneos e a implementação do 
primeiro modulador ATSC.  

MECTRÔNICA | #137
mectronica.com.br
+11 3609-1022
A Mectrônica se destaca no mercado de Radio-
difusão por sua excelência, qualidade e compro-
metimento. Pioneira na fabricação de antenas 
UHF, VHF e FM no Brasil, com mais de 40 anos de 
história, a Mectrônica ainda mantem em seu per-
�l de trabalho a ética e excelência em seus pro-
dutos e serviços. Acompanhando as tendências 
tecnológicas a Mectrônica continua crescendo e 
ingressando no mercado DIGITAL com seus mo-
delos SLOT, PAINEL BANDA LARGA 90°, sendo a 1ª 
a fabricar o PAINEL BANDA LARGA 120° no Brasil.

MEDIA PORTAL | #10 a
mediaportal.com.br
+11 30634411
A Media Portal é uma empresa brasileira fundada 
em 2008 que atua no desenvolvimento de so-
luções para arquivamento e gestão de grandes 
acervos digitais. Com know-how consolidado em 
projetos customizados, atualmente investe em 
integração de infraestrutura tradicional a com 
computação em nuvem. A Media Portal é uma 
empresa brasileira fundada em 2008 que atua no 
desenvolvimento de soluções para arquivamento 
e gestão de grandes acervos digitais. 

MERLIN MEGA STORE | # 4
merlinvideo.com.br
+19 37414488
A Merlin Mega Store é uma empresa especializada 
em venda, locação, projetos, cursos e distribuição 
de equipamentos e acessórios para vídeo produção. 
A Merlin Projetos é especializada no desenvolvi-
mento e na implantação de projetos personalizados 
para todos os tipos de produção audiovisual. 

MGE BROADCAST | #70
mgebr.com.br
+11 2952-0000
Idealizada por Marcelo Godoy, a MGE desde 
2003, produz e manufatura equipamentos 
eletrônicos para a área de radiofrequência 
broadcast, além de áudio pro�ssional. Possui 
mais de mil transmissores de FM em atividade 
espalhados no Brasil e, segundo seus clientes, 
os produtos são sinônimos de robustez.

MIRAKULO | #58
mirakulo.com
+21 3147-8600 (Rio de Janeiro)

+81 80 3925-3770 (Tóquio)
A Mirakulo nasceu junto com o espírito da inova-
ção tecnológica promovida pela TV Digital Bra-
sileira, considerada a mais avançada do mundo. 
Atuamos no desenvolvimento e comercialização 
de produtos e soluções de software para TV digi-
tal, oferecendo produtos que facilitam a criação 
de modelos de negócio para Broadcast e Broa-
dband.
Nosso principal produto é o middleware AstroTV, 
voltado para fabricantes de equipamentos de TV, 
receptores �xos, móveis e portáteis. Além disso, 
Radiodifusores, Operadoras de TV e IPTV, Serviços 
de Video On Demand, Produtores de Conteúdo 
e quaisquer outros ramos de negócio ligados ao 
mundo Broadcast + Broadband são nossos clien-
tes em potencial. Nossa sede é no Rio de Janeiro 
e possuímos representação comercial em Tóquio, 
Japão.

NAB | #03
nabshow.com  

NEC | #43
br.nec.com
+11 3151-7270
A NEC desenvolve produtos voltados para o merca-
do de audiovisual há vários anos, acompanhando 
a evolução e a transformação dos setores que po-
dem ser atendidos por suas soluções, com o objeti-
vo entregar a melhor experiência ao usuário. Com 
mais de 45 anos de experiência no mercado local, 
a empresa é subsidiária da NEC Corporation, uma 
das maiores companhias globais de tecnologia.
A NEC traz para o mercado brasileiro projetores 
e displays pro�ssionais de última geração, que 
visam promover a melhor experiência para o 
usuário. Estes produtos contam com tecnologia 
de ponta e apresentam qualidade inigualável em 
imagem, brilho, resolução e contraste.

NEMAL ELECTRONICS | #12
nemal.com

NEW GLEE | #105
newglee.com 
+86 75521679300   
“Shenzhen NewGlee is one of the best Set Top Box 
vendors with hundred engineers specializing for 
R&D, testing and global technical support.
With more than ten years of experience on DTV 
and multimedia product, we focus on continually 
providing quality product and best service to glo-
bal customers.” DVB-S/S2; DVB-T/T2; DVB-C; An-
droid IPTV box. 

NEWTEC | #78
newtec.eu
+11 2092-6220   
Emissoras e provedores de serviços enfrentam 
numerosos desa�os: �uxos de trabalho mais com-
plexos, introdução de novos serviços, expectativa 
do usuário por conectividade constante e pressão 
sobre a e�ciência. Nossos produtos e tecnologias 
podem ser utilizados em uma ampla gama de 
aplicações. Múltiplos serviços de transmissão DTH, 
contribuição de vídeo e distribuição, recuperação 
de desastres, backbones para backhaul celular.

NILKO | #133
nilko.com.br/cabines
 +41 3661-2900
A Nilko é uma empresa de apoio para industrias 
montadoras de produtos e serviços de telecomu-
nicações, informática e distribuição de energia, 
baixa e média tensão. Nossos principais produtos 

são a fabricação e montagem mecânica de armá-
rios, bastidores, sub-bastidores, racks, painéis, ga-
binetes para computadores, cabine de alumínio 
com parede dupla para instalações outdoor, com-
ponentes metálicos estampados, puncionados, 
corte a laser, dobrados, soldados, pintados e/ou 
bicromatizados. A nossa política de qualidade é 
fornecer produtos e serviços con�áveis que aten-
dam as reais necessidades do cliente e garantir 
que cada cliente seja uma referência para novas 
vendas. Disponibilizamos nossa estrutura geral 
do sistema da qualidade e o seu respectivo manu-
al da qualidade para avaliação, além da certi�ca-
ção NBR ISO 9001:2000. 

NOVELLA SATCOMS | #27
novella.co.uk
+44 (0) 113 258 0880
Novella SatComs specialises in the design and ma-
nufacture of RF subsystems for commercial and 
military satellite earth stations. Products include 
beacon tracking receivers, synthesised and block 
frequency converters, test loop translators, uplink 
power control systems and redundancy systems. 
Novella products are renowned for their excellent 
performance and unsurpassed high reliability. 
Bands covered are L, S, C, X, Ku, DBS and Ka, up 
to 30GHz. Synthesised frequency converters are 
available in a range of IF’s, 70MHz, 140MHz, 70 
plus 140MHz, 30MHz, 300MHz, 720MHz, 750MHz 
and 1.2GHz.

OM SISTEMAS | #63
omsistemas.com.br
+43 3328-3510
A OM Tecnologia para Negócios presta serviços 
nas áreas de desenvolvimento, comércio e su-
porte de sistemas de gestão - ERP, consultoria de 
processos na área de TI, Business Intelligence, de-
senvolvimento de sistemas personalizados para 
Desktop, dispositivos móveis, Web e treinamento.
Com equipe composta por analistas, consultores 
de implantação, equipe de suporte e desenvolvi-
mento com alta especialização e amplo conheci-
mento dos mercados em que atua, a OM Tecno-
logia para Negócios disponibiliza a seus clientes 
não apenas sistemas mas sim Know-how.

OPIC TELECOM | #25a
opictelecom.com.br 
16 3627-8284 
“A Opic Telecom provém soluções de equipamen-
tos, mobiliário técnico, serviços e projetos técnicos 
e de layout para sua emissora, Visando atender nos-
sos clientes com maior qualidade e suporte, con-
tamos com soluções próprias e representação das 
melhores marcas de equipamentos para Broadcast. 
“ Console Axia Fusion, Omnia Volt, Promax Ranger 2 
neo, Opicast, ISDBWatch e o portal Signal View.

PANASONIC | #25
panasonic.com/br/
+11 3889-4013

PAVILHÃO DO JAPÃO | #111

PHASE ENGENHARIA | #67
phase.com.br
+21 24930125
A PHASE Engenharia está consolidada como um 
fornecedor de primeira linha para sistemas pro-
�ssionais de Televisão de infraestrutura de áudio 
e vídeo, de produção e pós-produção e de trans-
missão e distribuição. A PHASE Engenharia apre-
sentará as maiores novidades do mercado, com 
destaque para as soluções IP, produção em 4K e 
Controle de Qualidade. 

expositores



Todos nós precisamos cumprir nossos 
orçamentos - seja qual for o tamanho 
da operação.

A SAM entende. 

É por isso que expandimos nossa 
gama de produtos, ajudando 
seu dinheiro a valer mais - sem 
comprometer a qualidade. 

Independente do seu orçamento - 
dê uma olhada: 
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RIEDEL | #7
riedel.net
+11 3477-7085
Desenvolvedor e Fabricante de Soluções para 
Comunicação e Distribuição de Sinais em Tem-
po Real.

ROHDE & SCHWARZ | #28
rohde-schwarz.com.br
+11 2246-0061
Soluções para transmissor de FM e transmissor 
de radiodifusão de áudio digital. O transmissor 
analógico e digital da Rohde & Schwarz apresenta 
excelente e�ciência, design compacto e con�gu-
rações �exíveis. Os transmissores de FM da Rohde 
& Schwarz oferecem suporte aos padrões digitais 
e analógicos.

ROSS VIDEO | #25
rossvideo.com
+11 98155-8169
Relentlessly innovating, the vision of Ross Video 
is to lead the world in video production solutions 
by delivering the world’s widest range of products 
and services for augmented reality and virtual 
sets, mobile and live-events, real-time motion 
graphics, cameras, camera tracking, and camera 
robotics, work�ow management for news, assets 
and social media, production switchers, routers 
and other infrastructure systems, and more.
Ross products and services are designed to o�er 
best-in-class system integration and unmatched 
customer choice by both working together se-
amlessly and integrating tightly with third-party 
solutions.
Ross Video includes telephone and email support 
for the life of the product with o�ces around the 
world sta�ed by technical experts 24 hours a day, 
365 days a year, even for products bought on eBay. 
Recognizing the time-critical nature of the media 
and entertainment industry, all Ross employees are 
empowered to provide “whatever it takes” customer 
service, even down to renting helicopters when ne-
cessary to deliver needed parts and service.
Ross Video designs, markets, manufactures, and 
supports a wide range of innovative systems for 
use in broadcast, and other live event production 
applications. Ross products are found in over 100 
countries and are used 24 hours a day, 365 days 
a year to produce and manage video, audio, data 
and assets. Ross has worldwide reach with sales 
o�ce locations throughout Canada, the United 
States, the United Kingdom, Germany, China, 
Singapore, and Brazil, with more o�ce openings 
planned in the future.

RSCC | #101
eng.rscc.ru

RT SOFTWARE | #27
rtsw.co.uk
RT Creative delivers the full range of RT Software’s 
broadcast graphics products including CG, over-
lays, virtual studio, augmented reality and sports 
analysis solutions. Typical use includes any live 
events such as sport, entertainment, news rooms 
and elections.

SAM | #65
s-a-m.com
A SAM é uma empresa com uma mistura única de 
experiência e tecnologia. Temos a visão de forne-
cer soluções em todo o ecossistema de produção 
de mídia. Nossos sistemas estão prontos para o fu-
turo e permitem que os broadcasters. Automação 
e Playout, Soluções de IP (SMPTE-2022, TR-03/04), 

Switchers de Produção, Sistemas de Edição e Re-
play e Processamento de Imagem.

SAVANA | #3
savana-comunicacoes.com.br
+21 2512-9888

SCREEN SERVICE | #117
screenbrasil.com.br
+35 2102-3110
A Screen é líder mundial em soluções para Broa-
dcast. Com fábrica no Brasil (a qual serve os mer-
cados do Brasil, América Latina e do Norte) e com 
mais de 30 anos no mercado, a empresa produz 
transmissores de TV, Headends, Enlaces de mi-
cro-ondas, e uma série completa de acessórios e 
serviços.

SDB MULTIMÍDIA HARMONIC | #47
sdbm.com.br
+12 3923-9208
A SDB Multimídia, Platinum Reseller da Harmonic 
Inc, líder mundial no fornecimento de soluções 
multimídia, desenvolve a partir de seus produtos 
e de outros parceiros estratégicos, sistemas de 
alta con�abilidade, aplicados aos diversos seg-
mentos de televisão. 
Na implantação, cada fase é acompanhada pe-
los nossos pro�ssionais que são periodicamente 
treinados para prestar suporte e treinamento em 
todas as operações instaladas.
Service Center
Nosso laboratório de manutenção foi construído 
e equipado para reparo de equipamentos multi-
marcas e, recentemente, foi certi�cado pela Har-
monic Inc. como seu primeiro “Service Center” 
fora dos Estados Unidos.
Soluções e Produtos:
- Aquisição, Armazenamento e Playout
- Codi�cação, Processamento, Transcodi�cação e 
Distribuição
- Multiscreen e Serviços em Cloud
- Cable Edge

SDC | #122
sdc.com.br
+11 5633-2855
Fundada em 1981, a SDC desenvolve e implemen-
ta soluções customizadas de tecnologia da infor-
mação. De IoT à HPC, a equipe de engenheiros e 
especialistas em TI da SDC atende algumas das 
mais relevantes companhias nos mais variados 
segmentos como: telecomunicações, broadcas-
ting e universidades. 
Apresentaremos, o SDC Storage Server, uma so-
lução de armazenamento de dados baseada em 
ZFS e Linux, projetada para assegurar integridade 
dos dados.

SEAL TELECOM | #66
sealbc.com.br
+11 3877-4000  
A Seal Broadcast & Content é uma integradora 
de sistemas e provedora de soluções para mídia 
e entretenimento, auxilia clientes a alcançarem 
seus objetivos com maior qualidade e agilidade. 
Atende segmentos especí�cos no mercado de 
produção e distribuição de conteúdos de mídia 
digital. Seal Broadcast & Content, integradora de 
sistemas e provedora de soluções, desenvolve 
soluções personalizadas, visando produtividade e 
e�ciência. 

SEEGMA | #5
seegma.com.br 
 +11 5082-2302

Em 25 anos, a Seegma, tornou-se uma das lojas 
do setor audiovisual de grande crescimento em 
número de clientes com grande importância em 
transmissão, produção e áudio pro�ssional.
A Seegma representa as principais marcas de áu-
dio e vídeo no cenário mundial, sendo referência 
no Brasil como revenda, distribuidora e suporte 
ao cliente. Somos especializada em fornecer solu-
ções aos nossos clientes, customizando projetos e 
equipamentos para todas as necessidades. Servi-
ço personalizado, suporte técnico, pré e pós-ven-
da, treinamento e garantia são processos essen-
ciais que garantem a �delidade e o crescimento 
da Seegma ao longo destes 25 anos.

SEJA DIGITAL EAD | # 8
sejadigital.com.br
+11 4506-4362
A EAD - Entidade Administradora de Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais TV e RTV 
- é uma organização não-governamental e sem 
�ns lucrativos responsável por operacionalizar a 
migração do sinal analógico para digital da televi-
são aberta no Brasil. Também tem como objetivos 
aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os 
canais nas frequências e garantir a convivência sem 
as possíveis interferência dos sinais da TV e 4G após 
o desligamento do sinal de TV analógico.

SES | #4
ses.com 
+11 4302-2250 
Operadora líder mundial de satélites, a SES 
fornece serviços de comunicação para emis-
soras e provedoras de serviços de conteúdo e 
Internet, redes de operadoras de telefonia �xa 
e móvel. Com uma frota de mais de 60 satéli-
tes, promove soluções con�áveis e seguras em 
todo o mundo.

SHOWCASE | #26
showcasepro.com.br
+11 3838-2305
Por possuir produtos de ponta e pro�ssionais ca-
pacitados, a empresa ShowCase Pro se tornou re-
ferência na produção de legendas ocultas (closed 
caption), audiodescrição e Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), atuando em diversas emissoras em 
escala nacional. O estande da ShowCase Pro con-
tará com uma unidade móvel onde os visitantes 
poderão acompanhar produções de closed cap-
tion e audiodescrição ao vivo. 

SHURE | #68
www.shure.com
+11 2505-9239

SINTECK | #32
sinteck.com
+11 2043-8640
Fabricante de Transmissores FM, Links 950 e 
450MHz e Codec IP.

SM FACILITIES | #84
smfacilities.com.br
+41 4111-0425
“Contando com a experiência de 27 anos em 
televisão, nós da SM Facilities somos especia-
lizados em soluções para telecomunicações 
e radiodifusão. Oferecemos os seguintes ser-
viços de engenharia: site acquisition e site 
survey, projetos e construção de sites, instala-
ção e manutenção de equipamentos, além de 
treinamento e consultoria em gerenciamento 
de projetos. Contamos com pro�ssionais das 
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Spinner is leader in development and manufactu-
re of RF passive components for broadcast, wire-
less communication, radar, satellite and industrial 
applications. Combiners, mask �lter, rigid lines, lo-
ads, switches, patch Panels, connectors, adaptors, 
measuring couplers and the new antenna Moni-
toring System.

SSL #107 #30
www2.solidstatelogic.com
facebook.com/solidstatelogic.brasil
+11 9 8110-9800
Desde consoles de áudio revolucionários até 
sistemas de produção de áudio para broadcast 
inovadores, a Solid State Logic evoluiu para se 
tornar o principal fabricante mundial de mesas 
de som analógicas e digitais. Com mais de 3000 
instalações atualmente operacionais equipadas 
com consoles SSL, a excelência dos nossos pro-
dutos é universalmente reconhecida pela quali-
dade sônica incomparável, excelente ergonomia, 
automação excepcional e suporte internacional 
inigualável. 
Presentes no broadcast há mais de 35 anos, apre-
sentamos o console System T no nosso stand as-
sim como na unidade móvel do Epah! Estudios, 
primeira instalação na América Latina, e o TCR 
- Tempest Control Rack - para automação de pro-
gramação Ross, Sony, Grass-Valey e Vizrt. Mostra-
mos também os consoles de produção para som 
ao vivo SSL Live L200, L300 e L500 Plus. Todos 
essas soluções baseadas em Dante, e compativeis 
AES67.

ST VIDEO FILM | #115
stvfe.com
+86 755 88824419-833 
“ST Video-Film Technology Ltd. is a supplier for 
broadcasting and �lm production equipment. 
We provide advanced professional equipment 
and we are dedicated to all kinds of studios and 
broadcast studio integration systems.
ST VIDEO looks forward to worldwide sales agents 
& distributors!
3D Virtual Studio System /Camera crane /Camera 
Tripod /Wireless transmission system /HD monitor 
/Li-ion camera battery and charger / Telepromp-
ter, etc. 

STI TELECOM | #42
stitelecom.com.br
+21 2210-3232 
Empresa de Telecomunicações especializada na 
integração de sistemas para soluções de comuni-
cação via satélite, na transmissão de conteúdo de 
vídeo, áudio e dados. Grande variedade de pro-
dutos de qualidade aprovados e homologado, 
além de soluções.

SYES | #20
syes.eu
+35 99138-0931
SYES é uma fabricante italiana de transmissores 
TV e FM, que entrega produtos de altíssima afa-
bilidade, altíssima e�ciência e garantia de durabi-
lidade no tempo.
Transmissores de TV, Transposers, Gap�llers com 
cancelador de eco
Fontes Múltiplas e Redundantes com fontes plu-
g-in Analógicos, DVB-T/T2, ATSC, DTMB, ISDB-T 
ULTRA HIGH EFFICIENCY fully WIDE BAND BANDS 
I – III- UHF
FM Transmissores e Transposers
Fontes Múltiplas e Redundantes com plug-in 
power supplies

Modulação digital com RDS Dinâmico
L+R, AES/EBU, MPX, IP, RF inputs
Alta E�ciência
Digital Radio, Transmissores DAB, Transposers,  
Gap�llers com cancelador de eco
High E�ciency Solutions
ETI/EDI/ASI Inputs 
Enlaces de Micro-ondas:
Frequencies: From 3,8GHz to 38GHz;
Bandwidth: 3, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 56 MHz
Modulations: From QPSK to 2048QAM
Con�gurations: Full Indoor, Full Outdoor, Split 
Mount Full Duplex – Half Duplex
COEL Antenna Systems:
FM / BANDS I – III- UHF
GPS/GNSS Receptores dual áudio com fontes re-
dundantes.
A nossa línea de produtos, feitas pra você �car no 
ar sempre!

TBS | #136

TECNOVÍDEO | # 6
tecnovideo.com.br

TECSYS | #73
tecsysbrasil.com.br
+55 12 3797-8811
Tecsys é uma empresa 100% brasileira que 
produz soluções completas para Broadcast, TV 
e Broadband.
Nossa empresa tem tecnologia, desenvolvi-
mento próprio somos especialistas em custo-
mização. Dê-nos o seu problema! Somos �exí-
veis para se adaptar as nossas soluções às suas 
necessidades. Nós oferecemos uma resposta 
rápida, avaliação pro�ssional e suporte técni-
co aos nossos clientes. Somos inovadores.

TELEPONTO | #72
teleponto.com.br 
+11 4996-4419
A Teleponto está a mais de 25 anos no mercado, 
atuando com prestação de serviços e locação de 
equipamentos eletrônicos de comunicação, conta 
ainda com a Assistência Técnica e área de Vendas 
de produtos.

TELETRONIX | #2
teletronix.com.br 
+35 3473-3700 
A Teletronix produz equipamentos para a radio-
difusão há mais de 21 anos. A linha de produtos 
consiste de Transmissores de TV Digital até 5kW 
e analógico até 20kW, Transmissores FM 25W a 
48kW, Links UHF, Monitores de Modulação e Pro-
cessadores de Áudio, Consoles de Áudio e muito 
mais. Nesta edição da SET Expo, para a linha TV 
será lançado os novos Transmissores DOHERTY 
de baixo custo e para a linha FM o novo Codec de 
Áudio via IP.

TELIKOU 
TECHNOLOGIES | #34
telikou.com
+86 01067569774
TELIKOU Technologies  Co.,  Ltd  was  established  in 
2002. We are experienced in providing cost e�ecti-
ve audio and video devices for professionals. 
TELIKOU products are  used worldwide. We specia-
lize in Wired and Wireless Intercom System, Studio 
and EFP Teleprompters, and LED lighting. 2-wire wi-
red intercom system is compatible with Clear-com 
and RTS. Wireless intercom system adopts 2.4G fre-
quency. LED panel light and spot light. 

THE TELOS ALLIANCE | #128
www.telosalliance.com 
+216 241-7225 
“The brands of the Telos Alliance continue to re-
volutionize radio and television by pioneering 
innovative technology and maintaining our com-
mitment to the highest possible audio quality to 
help broadcasters produce better programming, 
improve audience engagement, and bolster ratin-
gs and revenue.” Telos Alliance is made up of six 
brands Telos Systems, Omnia Audio, Axia Audio, 
Linear Acoustic, 25-Seven, and Minnetonka Au-
dio. 

TRADE FAIR | #27
great.gov.uk/uk/ 
01622 754200
Visit the GREAT Britain group at SET Expo 2017 
who show a wide range of products, services & 
technologies. Supported by Department for In-
ternational Trade (DIT) www.great.gov.uk/us/ It 
is sponsored by techUK, the trade association for 
the UK Technology industry www.techuk.org No-
vella, RT Software, TSL Products. 

TSDA | #77
+35 34737100 
tsda.com.br
A TSDA é especialista no fornecimento de solu-
ções em sistema de telemetria e controle remoto 
para aplicações em televisão e rádio. 
A empresa possui uma completa linha de produ-
tos com software de gestão, unidades remotas, 
sensores, acessórios e sondas para monitoração 
de sinais ISDB-t. 
Aplicativo HORUS APP para monitoração com-
pleta de sites; nova versão da unidade remota 
FLEX-LITE; sondas para monitoração de sinal de 
TV digital.

TSL PRODUCTS | #27
tslproducts.com
TSL Products designs, manufactures and markets 
a range of hardware and software solutions that 
serve to simplify operations within the television 
broadcast, cable, satellite, IPTV and IT industries.
Specializing in audio monitoring, intelligent dis-
play systems, broadcast control systems, and 
power management tools, TSL Products’ solutions 
satisfy and exceed the commercial, technical and 
operational requirements that exist in IT-based 
and traditional work�ows, helping its customers 
to lower costs, generate revenue and streamline 
operations.
TSL Products draws on over two decades of in-
ternational systems integration experience to 
develop and deliver a range of top-quality, award
-winning products that meet the needs of today’s 
broadcasters. For more information, please visit 
www.tslproducts.com 

UCAN | #76
ucan.com.br
+11 3059-0111
Especialista em transmissão digital de áudio e ví-
deo, a UCAN oferece soluções pioneiras sob me-
dida para redes de televisão, agências de publici-
dade e produtores de conteúdo. Representante 
exclusiva da LiveU no Brasil, aposta na excelência 
do serviço de manutenção e suporte para inovar 
sempre.

VICTOR DO BRASIL | #54
victor.com.br
+11 4161-8400 
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VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTA. 
PROJETOS COMPLETOS, TREINAMENOS, SUPORTE 
TÉCNICO E SERVIÇOS CRIATIVOS.




