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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

ATEM ATEM A Television Studio PRO HDTelevision Studio PRO HDT

ATEM ATEM A Television Studio HDTelevision Studio HDT

www.blackmagicdesign.com/br
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ealização

Nenho muito orgulho do Congresso anual da 
SET. Estou convencida de que nenhum dos 
grandes eventos internacionais aborda com 

tanta profundidade e transparência os desafios 
práticos dos profissionais que lidam com tecno-
logia na cadeia do audiovisual. O programa de 
nossa conferência anual é de responsabilidade 
da diretoria de Tecnologia da SET que lidera o 
processo de determinação dos temas a serem ex-
plorados, sessões sobre cada tema, e convida os  
moderadores de cada sessão; estes, por sua vez, 
convidam palestrantes entre profissionais de seu 
círculo. E todos os envolvidos, generosamente, 
se dispõem a compartilhar suas experiências e 
conhecimentos com nossa comunidade, relatan-
do não apenas os sucessos como até eventuais 
falhas.
No SET EXPO 2017 não foi diferente. Carlos Fini 
e Luiz Fausto de Souza Brito, respectivamente di-
retor e vice-diretor de Tecnologia da SET, fizeram 
um trabalho brilhante, onde o quebra-cabeças da 
grade e o ajuste final dos palestrantes teve valio-
sa colaboração de Olimpio Franco e Celso Hatori. 
Os colegas moderadores e palestrantes cumpri-
ram sua missão com maestria.  O resultado foi um 
congresso vibrante, que cobriu uma enorme gama 
de assuntos, desde o desligamento da TV analó-

gica, passando pela transformação IP, OTTs, até 
chegar às tecnologias disruptivas, como realidade 
aumentada, produção 360 graus e inteligência ar-
tificial. Além disso, as visões tecnológicas foram 
complementadas por visões de negócios. Uma 
verdadeira imersão no atual cenário fragmentado 
das mídias audiovisuais.
Nesta edição da Revista da SET você terá um pri-
meiro vislumbre dos debates na Reportagem Espe-
cial e na seção “ O Olhar dos Especialistas”, com 
dois capítulos assinados por Tom Jones Moreira e 
Aline Penna. Também, você terá um primeiro pano-
rama do clima de otimismo que dominou os cor-
redores da maior feira de tecnologia audiovisual a 
América Latina, onde circularam os profissionais 
de hoje e, para nossa alegria, um contingente sig-
nificativo de futuros profissionais, alunos universi-
tários de graduação e pós-graduação. 
Adicionalmente, você terá detalhes dos produtos 
e serviços de algumas das empresas expositoras 
e constatará como o setor audiovisual continua 
forte e ávido por novas maneiras de produzir, 
captar e distribuir conteúdos.

Boa leitura!

Liliana Nakonechnyj
Presidente da SET
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SET News

SET participa do Congresso Abratel de 
Comunicação e discute o futuro da radiodifusão

O
límpio José Franco, supe-
rintendente da SET, partici-
pou, no dia 22 de setem-
bro, do Congresso Abratel 

de Comunicação, como palestrante 
do painel “Digitalização do Rádio e 
da TV: cenários e oportunidades”.
Além dele, falaram sobre o assunto 

André Trindade, engenheiro da Abra-
tel, entidade organizadora do even-
to; Vanda Nogueira e Samir Nobre 
Maia, da Secretaria de Radiodifusão 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações (MCTIC) e 
José Marcelo, do Fórum SBTVD, mo-
derador da mesa.
O evento aconteceu em São Paulo 

e reuniu empresários, broadcasters 
e executivos do mercado. Estavam 
presentes também Eduardo Cappia, 
diretor de Rádio da SET, e Fernan-
do Ferreira, também da diretoria da 
entidade.
O painel começou com uma intro-

dução de José Marcelo sobre o atual 
trabalho do Fórum SBTVD diante 

do desligamento do sinal analógico 
de TV em todo país, a manutenção  
dos padrões e a expansão do IS-
DB-TV para outros países. Marcelo 
lembrou que atualmente há cerca de 
104,6 milhões de aparelhos de TV 
no Brasil (dados da Pnad) e que a 
TV aberta ainda é o principal meio 
de entretenimento para os brasilei-
ros.
Na sequência, Samir Nobre Maia 

falou sobre o movimento de des-
burocratização do MCTIC. “Fizemos 
uma revisão na legislação, com o 
objetivo de diminuir os custos e o 
tempo dos processos dentro do Mi-
nistério”, disse. Ele apresentou os 
avanços na simplificação nos formu-
lários, na exigência de documentos 
para os diversos trâmites, como ou-
torgas, e os limites e avanços que 
ainda podem ser realizados. “Espe-
ramos que o tempo economizado 
e a diminuição de custos possam 
voltar como investimento para os 
radiodifusores”, explicou.

Vanda Nogueira completou 
a apresentação do Ministé-
rio com informações sobre os 
projetos futuros do governo 
federal para a radiodifusão e 
sobre o atual estágio do des-
ligamento do sinal analógico 
de TV. “O objetivo primordial 
da secretaria é proteger o con-
sumidor e resolver exigências 
não cumpridas, garantindo o 
mínimo de 90% de recepção 
para aprovação do desliga-
mento. Nós temos a obrigação 
de proteger o público”, avisou.
A seguir, André Trindade, da 

Abratel, apresentou um pano-
rama das novas tecnologias 
e das ameaças e oportunida-
des para os radiodifusores 
nos próximos anos. Para ele, 
a maior ameaça no momento 
está no espectro. “Por isso, é 
necessária a liderança do Bra-
sil no âmbito local e global”, 

salientou. Entre as oportunidades, 
ressaltou a nova tecnologia 5G. “Ex-
periências imersivas de vídeo, car-
ro conectado, cidades inteligentes, 
internet das coisas: as aplicações 
são muitas”, ressaltou. “Por isso, o 
radiodifusor precisa estar na inter-
net”, disse. E lembrou: “mas estar na 
internet é também investir em segu-
rança da informação”.
Por fim, o superintendente da SET 

realizou a sua palestra. Olímpio José 
Franco trouxe inúmeros dados e in-
formações sobre as novas tecnolo-
gias a partir do que foi apresentado 
no 29º Congresso de Tecnologia do 
SET EXPO 2017 e também no IBC 
2017, evento realizado em setembro, 
em Amsterdã, na Holanda. Sobre o 
5G, ele ressaltou os consórcios tan-
to nos EUA, quanto na Europa que 
estão pesquisando as possibilidades 
da tecnologia. Também comentou so-
bre as expectativas das OTTs para os 
radiodifusores e apresentou o proje-
to americano WAVE. 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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Olímpio José Franco 
realiza palestra no Congresso 
Abratel de Comunicação
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SET EXPO 2017 aponta  
retomada da indústria  
audiovisual latino-americana

SET Expo                                                Parte I 

por Fernando Moura* e Gabriel Cortez em São Paulo

Os corredores da maior feira de tecnologia audiovisual da região 
viveram dias de otimismo em São Paulo e devem gerar um volume 
de negócios aproximado de US$ 40 milhões mostrando que o setor 
audiovisual continua forte e ávido por novas maneiras de produzir, 
captar e distribuir conteúdos
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SET EXPO 2017, que se rea-
lizou em São Paulo de 21 a 
24 de agosto, recebeu mais 
de 15 mil visitantes quali-

ficados dos diversos segmentos da 
cadeia de produção e distribuição de 
conteúdo audiovisual. De pequenos 
produtores independentes a grandes 
redes de rádio e televisão; de youtu-
bers a grandes empresas de Internet; 
de pequenos provedores de serviços 
a grandes operadora de Telecom, os 
visitantes conheceram equipamen-
tos, tecnologias e soluções expostos 
por mais de 400 marcas participan-
tes. A expectativa dos expositores 
manifestada à organização é que o 
evento movimente mais de US$ 40 
milhões em negócios.
No fim de mais uma edição da 

maior feira da região, a presidente 
da SET, Liliana Nakonechnyj, afirmou 
que “tivemos uma feira diversificada, 
cujos produtos estiveram em sincro-

nia com tudo que foi apresentado 
em nosso Congresso de Tecnologia. 
Mais do que isso, percebemos um 
otimismo muito grande entre exposi-
tores e visitantes, que têm no evento 
a oportunidade de estreitar relacio-
namentos e pensar em como investir 
no futuro”.
Liliana disse que “para a SET, o re-

sultado é muito positivo. A cada ano 
procuramos trazer uma conferência 
e feira melhores, com assuntos rele-
vantes e de interesse amplo. Temos 
alcançado esse objetivo ao longo 
dos anos porque procuramos inovar 
sempre, sem nos acomodarmos”.
Cláudio Younis, vice-presidente da 

entidade, afirmou que o principal 
objetivo da edição deste ano foi a 
consolidação da convergência. “Ob-
servamos o aumento da presença de 
empresas de telecom, operadoras de 
TV por assinatura, produtoras gran-
des e independentes, do mercado 
publicitário e até mesmo de youtu-
bers. Além disso, fomos prestigiados 
pela presença de altos executivos 
de empresas líderes em tecnologia, 
como Google, Twitter, Samsung e 
Ericsson. O sentimento geral é de 
otimismo, com expectativa de uma 
retomada do mercado e uma pers-
pectiva de crescimento nos negócios 
registrada pela pesquisa que realiza-
mos entre os expositores”. n

REPORTAGEM ESPECIAL: 
Parte I

Imprensa internacional realiza excelente 
cobertura do SET EXPO para América 
Latina com meios de comunicação 
parceiros da SET vindos da Argentina 
(NewsLine Report) e Prensario 
Internacional; TV y Vídeo da Colômbia; 
e Produ de Miami e Cidade do México

SET EXPO – Os expositores s s s s s s s s s s s s

A Revista da SET apresenta — nas próximas páginas — os destaques e 
as novidades que as maiores empresas do setor trouxeram à São Paulo. 
O switch-o� analógico e a migração AM/FM impulsionaram o mercado 
e aqueceram os negócios na maior feira de broadcast e novas mídias da 
América Latina. 

©
 Fo

to
: S

ET

* Fernando Moura é professor Doutor do Curso de Jornalismo 
da Escola de Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi



12   REVISTA DA SET  |  Set/Out 2017

SET Expo                                                Parte I 

Riedel apresenta nova plataforma de comunicação wireless 

O sistema de intercom Bolero foi a principal novida-
de da Riedel nesta edição do SET EXPO. A plataforma 
comporta 100 beltpacks e 100 antenas e é capaz de 
trabalhar com até dez beltpacks por antena, de forma 
descentralizada e em rede IP AES67. Os desenvolvedo-

res do equipamento a�rmam que o Bolero oferece cla-
reza de voz, registro de beltpack “Touch&Go”, microfone 
embutido para o modo walkie-talkie, integração com 
smartphone via bluetooth, beltpack com design ergo-
nômico e robusto, além de visor com Gorila Glass legí-
vel à luz do sol e integração com a matriz de intercom 
Riedel Artist.

Em entrevista à Revista da SET, o gerente geral da 
companhia Fabiano Botoni lembrou que o sistema 
será utilizado pela Casablanca Online na próxima edi-
ção do reality show “A Fazenda” e a�rmou que a Riedel 
também já havia comercializado quatro sistemas Bole-
ro com a Globosat. “Além dos negócios, o SET EXPO é 
sempre uma oportunidade de sentir o termômetro do 
mercado e ter uma sinalização das necessidades dos 
clientes para o próximo ano”, sinalizou Botoni.

Ainda na linha de produtos em comunicação, outro 
lançamento da empresa alemã no Expo Center Norte 
foi o desktop Smart Panel. Como parte da linha de ma-
trizes de vídeo, a companhia introduziu o multiviewer 
Mediornet, com um conceito de matriz descentraliza-
da. “Com o multiviewer integrado, você consegue bus-
car qualquer sinal de vídeo na rede e enviá-lo, simpli-
�cando todo o processo”, argumentou o representante 
da Riedel. n

Como parte da linha de matrizes de vídeo, 
a companhia alemã introduziu o multiviewer Mediornet 
com um conceito de matriz descentralizada

“O SET EXPO é sempre 
uma oportunidade de sentir 
o termômetro do mercado e ter 
uma sinalização das necessidades 
dos clientes para o próximo ano”, 
a�rmou Fabiano Botoni, 
em entrevista à Revista da SET
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ARRI Brasil
Av. Ibirapuera, 2907 - Cj. 421 – Moema
São Paulo – SP
Tel. (11) 5041-9450
arribrasil@arri.com

Lançamento do novo SkyPanel S360-C, o maior e o mais luminoso refletor da ARRI jamais produzido.
O novo S360-C não é apenas poderoso, mas também está repleto de recursos incríveis, tornando-o um dos mais 

versáteis refletores do mercado. Dentre os recursos estão: controle total da cor, efeitos de luz em uma grande abertura, 
DMX sem fio integrado, garfo de fibra de carbono único e muito mais. O S360-C é incrível!

S360-C: SkyPanel em grande escala

Seja o Céu.

SOFT LIGHTING | REDEFINED

Explore o novo SkyPanel:
www.arri.com/skypanel360
SkyPanel® é uma marca registrada da  
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.

1710_ARRI_SkyPanel S360-C Ad_PT_SETmagazine_F.indd   1 10/3/17   9:36 AM
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Intelsat anuncia novos clientes e serviços no SET EXPO

A Intelsat anunciou no SET EXPO a assinatura de um 
acordo plurianual com a TV Clube, de Pernambuco, a�-
liada da Rede Record de TV, para distribuição do sinal 
do seu canal de alta de�nição através do satélite Intel-
sat 14.

O diretor superintendente da Opinião Sistema de Co-
municação, detentora da TV Clube, Fernando Eugenio, 
disse que “a posição de liderança regional no Brasil de-
corre de compreender o desejo da nossa audiência por 
qualidade da transmissão e programação de grande 
interesse. Migrar a TV Clube para o Intelsat 14 ampliou 
a capacidade de distribuição do sinal em alta de�nição, 
de forma con�ável e econômica para incluir milhões à 
nossa audiência na região. O Intelsat 14 oferece infra-
estrutura �exível para atingir os objetivos de expansão 
a longo prazo”.

Em entrevista à Revista da SET, Marcio Brasil , diretor 
comercial da Intelsat no Brasil, disse que  a empresa 
aposta na região de forma especial e tem como prin-
cipal oferta “o satélite Intelsat 37e com seus feixes 
amplos (wide) e direcionados (spot) faz a cobertura da 
América Latina, incluindo o Brasil”.

Ele disse ainda que a reação do mercado de trans-
missão de TV em relação aos satélites Intelsat EpicNG 

tem sido positiva. “Estamos cumprindo a promessa 
do alto desempenho nas transmissões por satélite.  
As transmissoras de TV no Brasil e na América Latina 
têm demonstrado interesse em descobrir como me-
lhor utilizar feixes direcionados para aumentar de-
sempenho nas principais conexões, ponto a ponto e 
de eventos para o estúdio, obtendo maior e�ciência 
e agilidade no uso de terminais terrestres para distri-
buir programações regionais, ocasionais ou serviços 
em tempo integral. Em determinadas circunstâncias 
a transmissão direta à residências (DTH) pode abrigar 
com segurança áreas de serviço em feixes direcionados 
ou feixes amplos especialmente modelados no satélite 
Intelsat EpicNG, obtendo excelentes resultados de de-
sempenho”.

Assim, disse Marcio Brasil, “o satélite Intelsat EpicNG 
29e está proporcionando o que as transmissoras mais 
precisam: soluções seguras de grande alcance com 
e�ciência de custos para atender demandas de banda 
larga e distribuição de conteúdo. Em testes recentes o 
Intelsat 29e alcançou 165% de melhoria de e�ciência 
com as redes existentes e até 330% em maior desem-
penho com redes terrestres de nova geração tecnoló-
gica”. n

Marcio Brasil (Intelsat) e Esdras Miranda (SET Nordeste/Sistema Jangadeiro) no estande da Intelsat no SET EXPO 2017
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UCAN apresenta novo mochilink da LiveU ao mercado brasileiro

A representante da LiveU no Brasil apresentou o 
mochilink 4G LU 600 em seu estande no SET Expo.  
Lançado na NAB 2017 e apresentado aos broadcasters 
brasileiros pela primeira vez no SET EXPO, o produ-
to é o mais recente desenvolvimento da companhia 
norte-americana para a área de transmissão portátil.  

O LU 600 ofe-
rece qualida-
de de vídeo e 
bitrate de até 
20 Mbps e está 
conf igurado 
para oferecer 
a transferên- 
cia de arquivos 

com até 80Mbps, delay de 0.5 segundos e 100 Mbps de 
conexão de velocidade à Internet. 

Um dos destaques da empresa foi a comparação entre 
uma transmissão H.264 e H.265, “mostrando qualidade 
de imagem similar, mas a segunda utilizando metade da 
banda da primeira”, explicou Fábio Eitellberg, sócio dire-
tor da UCAN, em entrevista à Revista da SET.

Eitellberg disse que “os clientes vieram para conhecer o 
produto. A nossa expectativa é boa, porque é um equipa-
mento que atende a uma fatia do mercado mais exigen-
te: as redes sociais. O novo LU 600 oferece suporte para 
H.265 HEVC e, com isso, continuamos a adotar as últimas 
normas de codi�cação da LiveU, fornecendo suporte para 
‘Live & Store’ usando a mesma placa de vídeo”.

A companhia apresentou ainda produtos da Ever- 
stream, produtora do grupo UCAN, que “tem desenvolvi-
do e explorado verticais de mercado antes parcialmente  
ignoradas pela produção de audiovisual. Só no primei-
ro semestre de 2017, a empresa produziu e transmitiu 
ao vivo campeonatos esportivos, eventos corporativos 
internos, varejo nas redes sociais e grandes shows mu-
sicais. Tudo com infraestrutura própria e transmissão via 
LiveU. O mundo digital está cada vez mais intrínseco ao 
das televisões e a qualidade de produção e transmissão 
virou obrigação”, completou Eitelberg. n

Fábio 
Eitellberg, 
sócio diretor 
da UCAN, após 
entrevista 
à Revista 
da SET ainda 
no primeiro dia 
do SET EXPO
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Hispamar anuncia lançamento do satélite Amazonas 5

IF Telecom apresenta linha de transmissores de baixo custo visando 
switch-o� e migração AM/FM

O satélite foi colocado em órbita no último dia 11 de se-
tembro na posição 61°. O Amazonas 5 foi fabricado pela 
indústria aeroespacial espanhola Space Systems Loral e 
será operado pela �lial brasileira da Hispasat em ban-
da Ku (para broadcasting) e em banda Ka (para broad- 
band via satélite).

“Teremos uma estação em Caixias do Sul, no Rio de 
Janeiro, e acabamos de construir também uma nova 
estação em Guaratiba (RJ). Com vinte e quatro trans-
ponders em banda Ku e trinta e quatro spots em banda 

Ka, o Amazonas 5 
ampliará a oferta de 
serviços de comuni-
cações da Hispamar 
para o mercado lati-
no-americano”, a�r-
mou Édio Gomes, 
diretor técnico da 

companhia sediada no Rio de Janeiro, em entrevista à 
Revista da SET.

O executivo explicou ainda que, com o lançamento 
do Amazonas 5, o Amazonas 4 será deslocado para a 
posição 74° oeste, operando em banda Ku para broa-
dcasting. Outra novidade da Hispamar apresentada ao 
mercado no Expo Center Norte foi o H30W6, um satélite 
em banda C estendida na posição 30° que oferece possi-
bilidade de down link entre 4.500 e 4.800 MHz. n

A companhia sediada em Valinhos, no interior de São 
Paulo, chegou a sua sexta participação no SET EXPO 
anunciando uma ampliação de sua capacidade fabril 
em 30% no ano de 2017. “Apesar de ser um ano difícil, 
o mercado está com um nicho interessante alavancado 
pela migração AM/FM e pelo switch-o� do sinal analógi-

co de televisão”, explicou José Roberto Elias, gerente co-
mercial da IF Telecom, em entrevista à Revista da SET. No 
SET EXPO, o destaque da empresa foi a linha de antenas 
FM de baixo custo que, de acordo com Elias, visa suprir 
as necessidades das emissoras migrantes. “São antenas 
de alumínio que suportam potências de até 3 ou 4 KW.  
É um equipamento leve que pode ser instalado de for-
ma rápida, em um ou dois dias”, detalhou. 

As grandes emissoras também estão se equipando nos 
grandes centros com antenas digitais sistemas reserva 
para garantir que, após o desligamento, o sinal digital 
não apresente falhas, segundo Elias. “O pessoal está 
reinvestindo para dar solidez ao sinal da emissora”, co-
mentou. A razão principal da ampliação da capacidade 
fabril da IF Telecom é, justamente, a necessidade ime-
diata das empresas. “Mais de 70% dos pedidos são de 
antenas slot cilíndrico, cerca de 20% são antenas slot de 
cavidade ressonante elíptica e outros cerca de 10% dos 
pedidos são de painéis VHF banda larga. No caso das an-
tenas FM, 80% são antenas de anel tripolar, 15% dipolo 
cruzado e 50% dipolo vertical”, especi�cou o represen-
tante da IF Telecom. n

Édio Gomes, 
da Hispamar, acredita 
na banda Ka para 
o broadband via 
satélite

A IF Telecom ampliou a sua capacidade fabril em 30% 
no ano de 2017, conforme explicou José Roberto Elias 
(à esquerda) à Revista da SET. Na foto Elias conversa 
com Sérgio Santoro (Record/SET)
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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.
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Ross Video aposta em soluções escaláveis e integradas

Datavideo apresenta solução de estúdio ao mercado latino-americano 

A companhia canadense apresentou no SET EXPO o 
Graphite, uma plataforma All-in-one para produções 
ao vivo que “combina a performance de um grande 
switcher com o impacto visual de grá�cos em 3D, aces-
so imediato a servidores de vídeo e alta qualidade de 
áudio”, disse Amaury Pereira da Silva Filho, gerente de 
vendas da Ross no Brasil.

O switcher Graphite trabalha com uma placa interna 
PCI que inclui funcionalidades RAVE, grá�cos similares 
aos oferecidos pelo Xpression e opera sob Ross Dash- 

board  permitindo a mixagem de áudio. Assim, a solu-
ção apresentada em São Paulo, possui 2 ME com até  
13 inputs e 8 outputs; e  processador de vídeo que pode 
ir desde o UHD/4K até 480i.

A Ross Vídeo assume que o SET EXPO é sua principal vi-
trine no país, por isso, a�rmou Amaury, trouxemos uma 
equipe de 5 pessoas, que “tem trabalhado bastante.  
A empresa está se consolidando no Brasil com bons pro-
jetos, temos crescido em uma época de crise, o que é 
muito importante para nossa empresa”, �nalizou. n

O destaque da multinacional taiwanesa no SET EXPO 
foi o estúdio SE 650, composto pelo switcher SE 650, pelo 
encoder NVS-25 e pelo gravador HDR-1, além de um mo-
nitor (modelo TLM 102) com dez polegadas, wave form 
integrado, rackmount e um case para transporte. “É uma 
solução que estamos trazendo ao mercado latino ameri-
cano em primeira mão aqui no SET EXPO”, a�rmou Ricar-
do Santos, gerente regional de vendas da companhia, 
em entrevista à Revista da SET no primeiro dia da feira.

“A visibilidade está sendo muito boa para nós neste 
primeiro dia. Estamos muito empolgados com a aceita-
ção e com a procura por esses novos produtos e o �uxo 
de pessoas está nos surpreendendo bastante”, comen-
tou. Outros destaques do estande da Datavideo foram a 
câmera 4K de bloco BC 200, o conversor 4K que realiza 
up, down e cross converter, e o switcher para 12 canais  
SE 2850. n

Estúdio SE 650 foi apresentado ao mercado  
latino-americano em primeira mão no SET EXPO
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Rohde & Schwarz apresentou o seu novo diretor geral no SET EXPO 

SET EXPO consolida parceria entre a Brasvideo e a Ooyala

A companhia alemã apresentou ao mercado brasileiro 
o seu novo diretor geral para o Brasil, Alípio Teixeira, que 
chega à empresa depois de ter sido diretor de vendas da 
Motorola no país. O executivo disse à reportagem da Re-
vista da SET, que o objetivo é continuar “o crescimento 
da empresa no país, um crescimento que pode chegar a 
30% até o �nal de 2017”.

Entre os destaques da empresa no SET EXPO, o Venice 
4K, uma solução UHD/4K nativa com até dois (2) canais 
em banda base e opções para outros dois, que permi-
te trabalhar �uxos de sinais em 4K de forma nativa sem 
perca de qualidade, disse o executivo. O servidor permi-
te realizar integração com soluções FIMS, MOS e VDCP.

“Ter este tipo de equipamento é sinônimo não só de 
qualidade, senão também de prospecção de mercado. 
A empresa trabalha em um novo conceito de tecnologia 
de transmissão e recepção de sinais, onde esta tecnolo-
gia inexoravelmente vai ser implementada pelos emis-
soras. O 4K já não é uma tendência, é uma realidade”, 
�nalizou. n

A integradora Brasvideo chegou ao SET EXPO com o 
objetivo de consolidar uma relação que teve início na 
NAB 2017: a representação da Ooyala para o mercado 
latino-americano. “Estamos sempre pensando em ofe-
recer soluções end-to-end aos nossos clientes. Somos 
orientados ao software, com hardware agnóstico, plata-
formas high-end e soluções ASA (As a service), em que o 
cliente compra o que, de fato, precisa”, a�rmou Martin 

Bonato, representan-
te da companhia, em 
entrevista à Revista 
da SET.

Além das soluções e 
plataformas de vídeo 
da Ooyola, a compa-
nhia brasileira tam-
bém expôs ao merca-

do soluções da Vizrt, empresa norueguesa especializada 
em gra�smos e em automação, e desenvolvimentos da 
italiana Etere, especializada em media asset manage-
ment, em seu estande no Pavilhão Vermelho do Expo 
Center Norte. O mercado está melhorando, na opinião 
de Bonato. “Muitos projetos foram postergados nos últi-
mos anos, mas, em algum momento, as empresas preci-
sam implementá-los”, destacou. n
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Martin Bonato acredita 
em uma melhora 
no mercado: 
“Muitos projetos 
foram postergados 
nos últimos anos, mas, 
em algum momento, 
as empresas precisam 
implementá-los.” ©
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SDB Multimidia introduz sistema de playout que prevê 
migração para 4K

ShowCase Pro lança van acessível no SET EXPO

A representante da Harmonic no Brasil apresentou ao 
mercado o sistema de playout Spectrum X, da Harmonic, 
que prevê migração para 4K com Quad-SDI. “É um siste-
ma preparado para interface banda base sobre IP (SMP-
TE 2022-6) que se integra com a plataforma de storage 
da Harmonic, o Media Center e o Media Grid, sendo uma 
solução ideal para emissoras de pequeno porte pelo bai-
xo custo e fornecendo opções de ingest, live e play no 

mesmo chassi”, a�rmou 
Andrei Maciel, engenhei-
ro de vendas da SDB Mul-
timidia, em entrevista à 
revista da SET. 

Outra novidade exi-
bida pela distribuidora 
brasileira foi o encoder 
baseado em softwa-
re Electra X2, também 
da Harmonic, que con-

ta com sistema de compressão PURE para distribui-
ção HD e OTT. O par composto pelo encoder CP 3000 
e pelo receptor PVR 8130 também recebeu destaque.  
O conjunto conta com a tecnologia ZIXI, que permite 
contribuição através da infraestrutura da internet públi-
ca. “É um equipamento que possibilita uma redução de 
custos, sendo ideal para geradoras de pequeno porte e/
ou para rotas de redundância”, frisou Maciel. n

A empresa sediada em Campinas (SP) exibiu soluções 
para emissoras de televisão se adequarem às normas de 
acessibilidade e audiodescrição. Destaque para a Van de 
Acessibilidade, unidade móvel que oferece serviços de 
Closed Caption, audiodescrição e Língua Brasileira de Si-
nais (Libras). “É uma solução para eventos e emissoras de 
TV que projetamos para ser lançada aqui na feira”, expli-

cou Tainara Saciente, representante da companhia, em 
entrevista à Revista da SET.

A ShowCase também apresentou a solução Cinema 
Connect, um aplicativo que possibilita ao usuário ouvir o 
que está sendo descrito na Van de Acessibilidade. Outra 
novidade foi a solução EWBS, um dispositivo de sinaliza-
ção para emissoras de televisão que avisa os telespecta-
dores se houver terremoto, enchente ou algum desastre 
natural de acordo com a localização da emissora. “Esse 
ano, a feira está melhor do que nos outros. Efetivamente, 
fechamos projetos aqui”, acrescentou Tainara. n

Andrei Maciel (SDB 
Multimidia/Harmonic)

A empresa sediada em Campinas (SP) lançou unidade 
móvel acessível na feira
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“Esse ano, a feira está melhor do que nos outros. 
Efetivamente, fechamos projetos aqui”, a�rmou Tainara 
Saciente, em entrevista à Revista da SET
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ESTAMOS PRONTOS  
E VOCÊ?

Estamos preparados para qualquer tipo  
de produção
• Gestione vários formatos com flexibilidade de formato incorporada

•  Alterne facilmente entre SD/HD/3G/4K e HDR opcional em HD  
e 4K UHD

• Projetado para crescer com você; HD/3G hoje, 4K UHD amanhã

Para mais informações, visite
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SES aposta em infraestrutura de rede no Brasil

A SES apresentou no SET EXPO uma demo com um 
overview de serviços fornecidos pela sua subsidiária 
MX1, “fornecedora mundial de mídia que oferece uma 
gama completa de serviços com valor agregado de mí-
dia digital, entrega e gerenciamento de conteúdo em 
plataformas não-lineares e lineares”, comentou à repor-
tagem da Revista da SET, Jurandir Pitsch, vice-presiden-
te de vendas da SES.

Pitsch disse que a ideia da empresa em eventos como 
o SET EXPO é mostrar o seu portfólio e as inovações da 

companhia, por isso, disponibilizaram duas transmis-
sões em seu estande. Uma Ultra HD com HDR com maior 
faixa dinâmica de contraste e, uma segunda denomina-
da, “Bobbles, uma plataforma de Pay-TV híbrida (OTT e 
DTH) Pan-Europeia, projetada para servir expatriados na 
Europa, a plataforma permite que os usuários tenham 
acesso a conteúdo através da distribuição de DTH e 
OTT”.

Ainda destaque para o apoio da SES à MultTV, nova 
empresa brasileira de comunicações, que permitirá que 
os clientes ISP do sinal entreguem conteúdo de TV por 
assinatura para casas de assinantes IP. “O objetivo da 
parceria é fornecer os melhores conteúdos de TV por as-
sinatura”, disse o executivo.

“O modelo implementado com a MultiTV é um modelo 
de negócio variável dependendo do número de clientes 
que a empresa tenha”, porque, segundo explicou Pitsch, 
cada vez mais a empresa “tenta oferecer serviços que 

entrem na cadeia de valor do cliente. A SES hoje é 
uma empresa de distribuição de vídeo que preten-
de ajudar e colaborar com seus clientes”.

O executivo anunciou, também, que a empresa 
está construindo um teleporto em Hortolândia, 
região metropolitana de Campinas, no interior de 
São Paulo. Este será um teleporto misto com recep-
ção, telemetria e monitoramento dos satélites da 
empresa e um browser de saída IP para a nuvem.  
“O objetivo é trabalhar mais as infraestruturas de 
rede e oferecer ao cliente diferentes opções, seja de 
sinais satélites e sinais terrestres por IP”, �nalizou. n

Jurandir Pitsch, vice-presidente de vendas da SES, disse 
no SET EXPO que um dos objetivos da empresa é acelerar 
o processo de implantação do UHD/4K na região
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JVC destaca evolução de seu sistema de streaming

A JVC Professional Products, divisão da JVCKenwood 
USA Corporation, apresentou soluções baseadas em sis-
temas de produção ao vivo e jornalismo em seu estande 
no Expo Center Norte. A nova linha ProHD Bridge foi o 
destaque da marca e chegou à São Paulo em suas duas 
versões: a WB Cell200, com quatro antenas 4G, dois mo-
dens e o bridge portátil; e a PB Cell200, com duas ante-
nas. “É uma linha de produtos que combina a tecnologia 
Wi-Fi Pro�ssional, 4G LTE e antenas de alto ganho para 
transportar sinal ao vivo à emissora sem perdas nem 
atrasos. O maior diferencial são as antenas 4G que ofe-
recem ganho de 5 Db e o Wi-Fi com alcance de até 300 
metros para a equipe de produção”, explicou Armando 
Ishimaru, representante da JVC para a América Latina. 

Os produtos estarão disponíveis a partir de setem-
bro para o mercado brasileiro. “É um sistema robusto 
e muito econômico para transmissão de vídeo via 4G, 
o que o torna interessante para um público massivo”, 
complementou o representante da multinacional. Ou-
tra novidade da empresa foram as câmeras de ombro 
GY-HM850 e HM890, as quais ganharam a função de 
retorno de áudio IFB durante streaming ao vivo. As cam-
coders com função de conectividade integram a versão 

de estúdio econômica da marca, controladas por rede 
IP pelo controlador remoto RM-LP100, que possui todas 
as funcionalidades de um RCP e leva também o sinal de 
“Tally” até o view�nder, bem como o retorno de áudio 
IFB. A câmera PTZ KY-PZ100 possui total compatibilida-
de com esse sistema. n

A nova linha ProHD Bridge foi a principal novidade 
da marca em São Paulo e estará disponível 
para o mercado brasileiro em setembro

Armando Ishimaru (à direita) demonstra a nova linha de produtos da JVC a broadcasters que visitaram o estande 
da companhia no SET Expo
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Foccus Digital introduz encoder H.265 da Soliton ao mercado brasileiro

A integradora brasileira apresentou o Smart Telecaster 
Zao-s Encoder H.265/HEVC da empresa japonesa Soliton 
no SET EXPO 2017. Cesar Donato, representante da com-
panhia, a�rmou à Revista da SET que o produto se carac-
teriza como o menor codi�cador H.265 do mundo. “Ultra 
leve, compacto e portátil, pode ser montado em mochi-
la junto ao corpo ou direto em bicicletas, câmeras e dro-
nes. Transmite vídeo em movimento com alta qualidade 
e robustez, mesmo em locais com largura de banda ex-

tremamen-
te limitada”, 
frisou. 

O repre-
sentante da 
Foccus a�r-
ma ainda 
que o “So-
liton Zao-s 
é excepcio-
n a l m e n t e 
estável e 
ideal para 

streaming móvel, esportes 
ao vivo e aplicativos de jor-
nalismo. Transmite vídeo 
e áudio em alta qualidade 
através de redes 3G/4G/
Wi-� diretamente para o 
servidor, para o YouTube, 
para o Facebook ou para o 
Wowza. O novo enconder 
H.265 Zao-s, além de por-

tátil, promete diminuir o consumo de banda e diminuir 
custos operacionais”. Outros parceiros da Foccus Digi-
tal em seu estande no SET EXPO 2017 foram a Canon, 
a Aviat, a Gates Air, a Grass Valley, a DTC, a ERI, a Palma 
Technology e a Belden. “A Foccus Digital possui o maior 
portfólio Belden de cabos e conectividade de produtos 
em quantidade e em diversidade de cores e à pronta en-
trega no Brasil”, lembrou Donato. n
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Ateme apresenta duas famílias de produtos no SET EXPO
A empresa francesa especializada em codi�cação de 

vídeo exibiu as suas linhas Kyrion e Titan no Expo Cen-
ter Norte. A linha Kyrion é composta pelo encoder CM 
51 e pelo decoder DR 5000. “São produtos para contri-
buição HEVC 4222 com ultra low delay e alta QoS (Qua-
lity of Experience) utilizando uma taxa de compressão 
menor. Já a linha Titan realiza distribuição multiplata-
forma oferecendo alta densidade de serviço para live e 
�le transcoding”, lembrou Gustavo Duarte, country ma-
nager da Ateme no Brasil.

No mercado broadcast desde 1991, a Ateme chegou 
ao seu quinto ano de exposições no evento da SET.  
“A feira está boa e estamos iniciando bons negócios 
aqui. O broadcast entendeu que precisa de novas solu-
ções para se adaptar a um novo público, com novas de-
mandas”, a�rmou Márcio Pena, engenheiro de soluções 
da companhia. n

Cesar Donato, representante 
da companhia, concedeu 
entrevista à Revista da SET

O country 
manager 
da Ateme no 
Brasil Gustavo 
Duarte 
conversou 
com a Revista 
da SET

Broadcasters se reúnem no estande da Ateme 
para conversar ao �m do segundo dia da feira
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Hitachi apresenta transmissores de alta e�ciência no SET EXPO

Completando 40 anos de atendimento ao mercado 
brasileiro e latino-americano, a Hitachi expôs a sua li-
nha de transmissores E-compact com modelos de alta, 
média e baixa potência. “São modelos que se desta-
cam pela potência energética com e�ciência. A linha 
de baixa potência economiza até 24%, a média 38% e 
a de alta potência, 50%”, detalhou Michel Silva, analista 
de marketing da companhia. A linha de baixa potência, 
lançada no SET EXPO 2017, chega ao mercado visando 
suprir as necessidades das emissoras brasileiras com a 
migração AM/FM. “É uma linha de transmissores mo-
dulares com opções entre 15W ou 25W e entre 50W a 
100W, de fácil manutenção, com fonte de energia ‘sa-

cável’ (sic) pelo painel frontal. Na linha 
acima de 50W, possui fonte redundan-
te e a manutenção pode ser feita em 
uma fonte sem tirar o transmissor do ar. 
Além disso, são equipamentos que con-
tam com multiplexador e rádio estúdio-
torre”, explicou Silva. Os transmissores 
de alta potência possuem entre 580W e 
14.0000W e os transmissores de média 
potência possuem entre 150W e 300W, 
ambas as linhas também modulares, 
como a linha de baixa potência.

Yasutoshi Miyoshi, diretor de vendas 
da companhia, acredita que a indús-
tria broadcast passa por um momento 
de disrupção. “Existe um caminho de 
integração de funções que antes de-
pendiam de terceiros e estamos incor-
porando às nossas soluções, como re-
ceptor de satélite, UHF, descompressor 
de BTS e outras possibilidades”, a�rmou, 
em entrevista exclusiva à Revista da SET. 

Miyoshi lembrou ainda que a Hitachi vai completar seis 
anos da compra da Linear e disse que a empresa está 
expandindo os negócios no Brasil, na América do Sul e 
na África. “Estamos investindo na oferta de serviços, pro-
jetos e na pré-venda de produtos e soluções. Entrega-
mos a solução como um todo para o mercado, sempre 
em busca do que os clientes precisam.” Os contatos no 
SET EXPO foram positivos à companhia, segundo ele.  
“O início do ano foi difícil, mas as consultas e as deman-
das estão chegando com a melhora da situação eco-
nômica, a migração AM/FM e o desligamento do sinal 
analógico de TV, que também está tirando o mercado de 
sua zona de conforto”, acrescentou. n

A migração AM/FM e o desligamento do sinal analógico 
de TV estão “tirando o mercado de sua zona de conforto”, 
na opinião de Yasutoshi Miyoshi, da Hitachi 

Linha de transmissores E-compact de baixa potência, 
lançada no SET EXPO 2017, chega visando migração 
AM/FM
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ceptor de satélite, UHF, descompressor 
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Miyoshi lembrou ainda que a Hitachi vai completar seis 
anos da compra da Linear e disse que a empresa está 
expandindo os negócios no Brasil, na América do Sul e 
na África. “Estamos investindo na oferta de serviços, pro-
jetos e na pré-venda de produtos e soluções. Entrega-
mos a solução como um todo para o mercado, sempre 
em busca do que os clientes precisam.” Os contatos no 
SET EXPO foram positivos à companhia, segundo ele.  
“O início do ano foi difícil, mas as consultas e as deman-
das estão chegando com a melhora da situação eco-
nômica, a migração AM/FM e o desligamento do sinal 
analógico de TV, que também está tirando o mercado de 
sua zona de conforto”, acrescentou. n

A migração AM/FM e o desligamento do sinal analógico 
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Tecsys lança transmissores digitais de média potência 

Há 17 anos no mercado de radiodifusão, a Tecsys che-
gou ao SET EXPO focada em soluções para geração, 
transmissão e monitoramento broadcast, visando, sobre-
tudo, atender as demandas criadas nas emissoras pelo 
switch-o� analógico. A companhia se uniu à Tredess e à 
Gsertel para oferecer uma solução ISDB-Tb com recep-
ção DVBS/S2 e ISDBT. Os equipamentos são fabricados 
no Brasil com a garantia e o suporte local da Tecsys.

A nova linha de transmissores digitais de média potên-
cia da companhia chega ao mercado em dois modelos: 
o TS 6200 e o TS 8200, de 10W a 2KW e Ultra Wide Band 
Doherty de 350W a 2KW. “Já fabricávamos os transmisso-
res de 350W e agora chegamos aos 2KW, com essa linha 
de produtos que varre toda a faixa UHF. São equipamen-

tos compactos que, se você precisa levar para outra ci-
dade, você leva”, destacou José Marcos, diretor geral da 
empresa.

O foco da Tecsys após o desligamento analógico, de 
acordo com ele, será na divisão SmartPower da compa-
nhia, voltada para soluções de sensoriamento para co-
mando, controle e inteligência, e comunicação. Na parte 
de monitoramento, os destaques da empresa foram o 
medidor portátil multistandard de alta precisão Hexylon 
e a solução de monitoramento remoto em tempo real 
RCS. “A edição deste ano está com um público muito 
quali�cado, que veio efetivamente atrás de soluções”, 
acrescentou o representante da fabricante brasileira, se-
diada em São José dos Campos (SP). n

“A edição deste ano está com um público muito 
quali�cado, que veio efetivamente atrás de soluções”, 
a�rmou José Marcos, em entrevista à Revista da SET

Tecsys se uniu à Tredess e à Gsertel para oferecer uma 
solução ISDB-Tb com recepção DVBS/S2 e ISDBT
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de produtos que varre toda a faixa UHF. São equipamen-

tos compactos que, se você precisa levar para outra ci-
dade, você leva”, destacou José Marcos, diretor geral da 
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O foco da Tecsys após o desligamento analógico, de 
acordo com ele, será na divisão SmartPower da compa-
nhia, voltada para soluções de sensoriamento para co-
mando, controle e inteligência, e comunicação. Na parte 
de monitoramento, os destaques da empresa foram o 
medidor portátil multistandard de alta precisão Hexylon 
e a solução de monitoramento remoto em tempo real 
RCS. “A edição deste ano está com um público muito 
quali�cado, que veio efetivamente atrás de soluções”, 
acrescentou o representante da fabricante brasileira, se-
diada em São José dos Campos (SP). n

“A edição deste ano está com um público muito 
quali�cado, que veio efetivamente atrás de soluções”, 
a�rmou José Marcos, em entrevista à Revista da SET

Tecsys se uniu à Tredess e à Gsertel para oferecer uma 
solução ISDB-Tb com recepção DVBS/S2 e ISDBT

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z  Permita a seu público desfrutar do seu conteúdo com mais

cores, mais contraste, mais resolução e maior qualidade de
visualização de TV já oferecida.

A SES é a primeira operadora a fornecer Ultra HD linear 
através dos primeiros pacotes de assinantura nos EUA 
e em todo o mundo. Nossa plataforma de programação 
atinge atualmente 100 milhões de famílias nos EUA.

Fale com nossos especialistas e saiba como se tornar parte 
da crescente comunidade de programação Ultra HD.

www.ses.com 

PROMOVENDO 
O ULTRA HD



34   REVISTA DA SET  |  Set/Out 2017

SET Expo                                               Parte I  

NewTec apresenta modens DVB-S2X no SET EXPO 2017

A companhia belga introduziu o seu novo portfólio de 
modens DVB-S2X em seu estande no Pavilhão Vermelho 
do Expo Center Norte. “É um aprimoramento da nossa 
linha DVB-SX já visando preparar o mercado para o 4K e 
o 8K”, a�rmou Bart Utterbeeck, gerente geral para Amé-
rica Latina da NewTec, em entrevista à Revista da SET.  
A linha Dialog chega com três tipos de modens: o MDM 
2210 (linha de baixo custo, com canal retorno de até 5 
MB/s), o MDM 3310 (modens que transmitem em SPC 
dinâmico, MXDMA e oferecem alcance retorno de até 20 
MB/s) e o MDM 5000 (que também utiliza a tecnologia 
MXDMA com retorno de até 70 MB/s).

A empresa está 
investindo na tec-
nologia IP, segundo 
Barth. Os modens 
têm entrada para 
trabalhar com tele-
porto IP e, para con-

tribuição em jornalismo, oferecem sistemas bidirecio-
nais via satélite para trazer conectividade ao SNG. “Uma 
equipe em um lugar remoto pode usar a conectividade 
via satélite como por meio do IntelsatOnePrism, que 
utiliza a nossa plataforma Dialog”, frisou o executivo.  
A tendência, em sua opinião, é que equipes de jorna-
lismo e de coberturas de grandes eventos se preparem 
para as produções em multitela. “A conectividade IP au-
menta as possibilidades de comunicação neste novo ce-
nário”, ponderou Bart, lembrando ainda que, em 2018, a 
NewTec passará a operar em banda Ka para jornalismo 
com a Yahsat, empresa de satélite dos Emirados Árabes 
Unidos. n

Merlin destaca unidade móvel no SET EXPO

A unidade móvel projetada e desenvolvida pela Merlin 
foi, mais uma vez, destaque da companhia em seu es-
tande no SET Expo. O ENG oferece suporte para quatro 
a oito câmeras Full HD, sistema de captação de áudio e 
armazenamento de vídeo, e gerador de energia. O custo 
do veículo é de aproximadamente R$ 400 mil reais, de 
acordo com o sócio diretor da empresa Fernando Tasseli. 
“Antigamente, uma unidade móvel como essa custava 
cerca de um milhão de reais. É um carro preparado para 

transmissões de pequenos, médios e até grandes even-
tos e uma solução que também alugamos pontualmen-
te por R$ 4 mil reais. O nosso objetivo é oferecer acesso à 
equipamentos de qualidade, integrando e distribuindo 
os melhores produtos disponíveis no mercado”, a�rmou 
Tasseli.

Além do ENG, o foco da empresa também esteve em 
mostrar soluções para produção e transmissão de ví-
deo de marcas como AJA, Panasonic, NewTek, Teradek, 
Sony, Fuji�lm e Data Video, desde câmeras, switchers e 
conversores, até sistemas de transmissão. “Temos solu-
ções para quem quiser produzir, inclusive, em 4K”, acres-
centou o representante da Merlin, mas, segundo ele, os 
equipamentos para transmissão em HD ainda foram os 
mais procurados. “Igrejas, produtoras de shows e TVs in-
dependentes estão nos procurando com projetos mais 
de�nidos neste SET EXPO. Houve, justamente, um cres-
cimento nessa área da empresa em 2017, onde a nossa 
equipe cuida de todo o processo de instalação dos equi-
pamentos e oferece treinamento aos clientes.” n

#### FOTO 5 – NewTec produto / Companhia belga introduziu 
o seu novo portfólio de modens DVB-S2X
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“O nosso objetivo 
é oferecer acesso 
à equipamentos 
de qualidade, 
integrando e 
distribuindo os 
melhores produtos 
disponíveis 
no mercado”, 
a�rmou 
Fernando Tasseli

 A conectividade 
IP aumenta 
as possibilidades de 
comunicação, a�rmou 
Bart Utterbeeck, da 
NewTec, em entrevista 
à Revista da SET
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equipamentos para transmissão em HD ainda foram os 
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“O nosso objetivo 
é oferecer acesso 
à equipamentos 
de qualidade, 
integrando e 
distribuindo os 
melhores produtos 
disponíveis 
no mercado”, 
a�rmou 
Fernando Tasseli

 A conectividade 
IP aumenta 
as possibilidades de 
comunicação, a�rmou 
Bart Utterbeeck, da 
NewTec, em entrevista 
à Revista da SET
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EVS aposta no mercado brasileiro e latino-americano 
com estande próprio no SET EXPO

A empresa belga continua seu crescimento no Brasil e 
na região e, neste ano, chegou ao SET EXPO com um es-
tande próprio, trabalhando a sua imagem de marca com 
maior exposição.

Em conversa com a Revista da SET, Alfredo Cabrera, 
VP de vendas para América Latina da EVS a�rmou que 
a presença no evento é mais uma das ações da compa-
nhia para estar mais perto dos seus clientes, que “têm 
crescido nos últimos tempos. O nosso objetivo é, a partir 
do mês de outubro de 2017, ter no país um centro de 
cursos e de certi�cação para os operadores dos nossos 
equipamentos, como fazemos em diversos países do 
mundo”.

O destaque da 
exposição foi o ser-
vidor de produção 
ao vivo XT4K, o pri-
meiro modelo do 
servidor XT da EVS 
a ser projetado es-
peci�camente para 
implementação em 
�uxos de trabalho 
UHD-4K ao vivo.  
A solução oferece 
conectividade �e-
xível (12G-SDI em 
um único cabo, 
quad-link 3G-SDI 
e IP nativo) bem 
como maior den-
sidade de canais 
com quatro canais 
de E/S de UHD-4K 
sem compressão 
e 12 ou mais ca-
nais de HD/1080p. 
“Com esse tipo 
de �exibilidade, o 
servidor pode ser 

implementado em qualquer produção, independente-
mente da infraestrutura técnica”, disse Cabrera.

Uma das novidades comentadas por Cabrera foi a in-
clusão de um switcher de produção ao vivo da EVS que 
foi instalado pela Casablanca Online para o reality show 
“A Fazenda” transmitido pela TV Record. “Eles usam dois 
switchers: o primeiro para um programa de TV noturno 
de uma hora, e o outro para uma cobertura completa  
24 horas dos participantes do programa”, explicou o exe-
cutivo.

Este switcher é de�nido por software DYVI, e tem uma 
interface de usuário “completamente pré-programável, 
os operadores podem alternar entre as con�gurações 
de produção previamente realizadas com o toque de 
um botão”. 

Ainda foram apresentadas várias ferramentas para 
produção ao vivo que permitem que operadores de ser-
vidores LSM “criem conteúdo ao vivo da maneira mais 
e�ciente possível. As ferramentas incluem o LSM Con-
nect, que permite aos usuários criar e gerir playlists de 
conteúdo, e o Epsio Paint, que permite a inclusão sim-
ples de efeitos grá�cos e desenhos livres (telestration) 
nos replays”. n©
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Digilab lança no SET Expo a sua integração à plataforma 
Kaltura OTT TV

Um dos destaques da empresa catarinense na sua 
segunda participação no SET EXPO foi a apresentação 
o�cial da integração da Digilab com a plataforma da 
Kaltura OTT TV que permitirá uma rápida e inteligente 
disponibilização de vídeos já preparados e enriqueci-
dos pela Digilab na plataforma Kaltura.

Mario Ceccon, gerente de Marketing da Digilab, e Ed-
mar Moraes, diretor de Vendas de Mídia e Entretenimen-
to para América Latina da Kaltura, a�rmaram à Revista 
da SET que “as duas plataformas agregarão valor, redu-
zindo tempo na disponibilização de conteúdos VOD e ao 
vivo para as operadoras de Televisão no Brasil e Região”. 

Segundo os executivos, as empresas com esta par-
ceria podem oferecer aos seus clientes a possibilida-

de de preencher o espaço que há entre a distribuição 
de conteúdo para programação linear e para Vídeo on 
Demand (VoD), por meio de uma solução robusta e 
integrada, agregando valor para a cadeia como um 
todo.

A integração se realizou na plataforma PlayManager 
que hoje “já facilita a distribuição de conteúdo ma-
triz para os canais lineares já existentes, integrado aos 
playouts, e também adequa este conteúdo matriz para 
plataformas de OTT e VOD, focando no backend. O dife-
rencial é que agora se integra à plataforma Kaltura OTT 
TV”, a�rmou Moraes.

Ele lembrou ainda que a parceria pode ser muito im-
portante para agilizar e diminuir “o processo de gestão 
de conteúdos e transformar-se em uma estratégia que 
ofereça um amplo ecossistema de parceiros tecnológi-
cos para América Latina. Nossos clientes ganharão tem-
po e reduzirão custos operacionais na preparação do 
conteúdo disponibilizado pelos estúdios”.

Isso porque o foco inicial da integração foi a imple-
mentação em alguns clientes que utilizam ambas as so-
luções, “porém temos pretensões de alcançar a indústria 
audiovisual latino-americana, sejam programadoras, 
emissoras, operadoras, provedores de conteúdos, pro-
dutores e distribuidores que podemos ajudar a bene�-
ciar-se com esta integração”, disse Moraes.

Ceccon acredita que esta parceria pode gerar um 
compartilhamento da carteira de clientes, como tam-
bém direcionar e desenvolver o produto PlayManager 
com maior assertividade. Vale lembrar que os principais 
clientes da Digilab são duas das principais empresas 
brasileiras de TV paga, a NET e a Claro. n

Mario Ceccon (Digilab) e Edmar Moraes (Kaltura) acreditam 
no sucesso da parceria lançada no SET EXPO 2017
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Congresso SET EXPO 
analisa o futuro da TV 
e o processo de desligamento 
analógico brasileiro

Congresso SET                                   

por Fernando Moura* e Gabriel Cortez em São Paulo

Mais de 1400 congressistas 
e 200 palestrantes 
participam de mais 
de 50 painéis no maior  
congresso de engenharia  
e novas mídias 
de América Latina.  
Nesta edição da Revista 
da SET, começamos a 
apresentar um resumo dos 
principais momentos da 
29ª edição do Congresso 
de Tecnologia do SET EXPO 
2017 que debateu  
as novas tecnologias  

para mídia e assuntos regulatórios brasileiros,além de tentar  
vislumbrar o futuro da broadcasting no país e no mundo

40   REVISTA DA SET  |  Set/Out 2017

O
Congresso SET EXPO 2017 
— realizado de 21 a 24 de 
agosto no Pavilhão Verme-
lho do Expo Center Norte 

— discutiu as principais tendências 
tecnológicas para toda a cadeia de 
broadcast e audiovisual. Como acon-
tece há três décadas, moderadores  
e palestrantes de referência no mer-
cado e na academia, tanto nacional 
como internacional, debateram, ana-
lisaram e perspectivaram a indústria 
audiovisual brasileira e mundial.
“Este ano trabalhamos com oito 

temas principais como Tecnologias 

para TV e Rádio, Produção de Conteú- 
do, Inovação e Tecnologias Disrupti-
vas, Novas Plataformas e Estruturas, 
entre outros. Há muito tempo não 
recebíamos uma audiência tão ex-
pressiva, e esse é o maior indicativo 
de que estamos no caminho certo. 
Evoluímos também nos workshops, 
demonstrações e masterclasses téc-
nicas”, avaliou Olímpio José Franco, 
superintendente da SET.
O Congresso de Tecnologia reuniu 

1400 congressistas em quatro dias de 
painéis com especialistas de empresas 
como a Globo, SBT, Record, Bandei-

rantes, O2 Filmes, Dolby Laboratories, 
Ericsson, Samsung, e mais de 40 enti-
dades, tais como o SEBRAE — Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas; ABRATEL — Associação 
Brasileira de Rádio e Televisão; ABERT 
— Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão; AESP — Associa-
ção das Emissoras Rádio e Televisão 
do Estado de São Paulo, entre outras.  
O evento também recebeu o vice-
ministro de Comunicações do Japão, 
Masahiko Tominaga, e representantes 
dos Estados Unidos, Europa, Ásia e 
América Latina.
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Na cerimônia de abertura do SET 
EXPO 2017, a presidente da SET Li-
liana Nakonechnyj afirmou que a 
entidade foi fundamental no “bem 
sucedido processo de desligamento 
analógico da TV. Os 10 anos tradu-
zem o caso de sucesso do processo 
de digitalização da TV Digital no país. 
O desligamento encerra uma fase de 
cinco décadas do atual modelo de TV 
aberta. A questão que se abre é ver 
como irá ser agora e quais mudanças 
serão feitas”.
Liliana disse que a escolha do pa-

drão ISDB-t, com sua estabilidade 
de imagens e boa cobertura, forma 
a base sólida de satisfação das pes- 
soas. “O Brasil deve muito à TV aber-
ta. Hoje fico feliz quando vejo ribei-
rinhos se expressando graças à difu-
são da língua pátria pela televisão. 
Nada como a TV aberta para transmi-
tir notícias ao vivo”.
Para a presidente da SET, a TV pas-

sa por grandes transformações, “no-
vos negócios surgem a cada dia, já 
em um ambiente 100% digital”, mas 
o que não muda é o objetivo que é 
o conteúdo, que “vem de qualquer 
lugar do planeta, em um mundo glo-
balizado”, porque “o tráfico de vídeo 
pela internet está transformando es-
pectadores em produtores. Hoje o 
que interessa é que esteja na tela 
com total convergência de mídias”.
Nas palavras de Liliana, a SET se-

gue, desde o início, sendo “um pon-
to de encontro para profissionais de 

diferentes bandeiras, deixando de 
lado as questões mercadológicas e 
focando nas soluções”, por isso, tra-
balhamos no “Projeto UHD Brasil, um 
estudo multissetorial” que visa olhar 
para o futuro da radiodifusão. 
“Todos acreditamos que a união 

dos principais players em torno da 
tecnologia fortalecerá o estudo. Nes-
te ambiente em transformação, cada 
um de nós precisa ser empreendedor.  
É impossível sobrevalorizar a impor-
tância da inovação. Se o seu sonho 
está inserido na cadeia audiovisual, 
a SET está aqui para apoiá-lo. Que-
remos permanecer como o ponto de 
encontro. O sucesso do SET Expo se 
deve a todos vocês”, finalizou Liliana.
Na cerimônia, Fábio Coelho, pre-

sidente do Google Brasil, disse que 

“falar em transformação digital é um 
desejo, uma oportunidade e um pri-
vilégio. Como diria Caetano Veloso, a 
mente apavora o que não é mesmo 
velho. O Google quer colaborar para 
um Brasil melhor”.
Para Coelho “nada mudou, mas 

tudo mudou. As nossas motiva-
ções cotidianas continuam as mes-
mas, mas o que mudou realmente 
são nossas expectativas. O nosso  
usuário está muito mais impaciente, 
querendo reduzir fricção. Por isso, 
buscamos oferecer eficiência e uma 
melhor tomada de decisões. Hoje te-
mos São Paulo como a cidade que 
mais usa o Waze. Temos também o 
iFood, o Google Maps, soluções que 
melhoram a eficiência. Estamos dian-
te de um consumidor muito mais im-

©
 Fo

to
: S

ET

©
 Fo

to
: S

ET

©
 Fo

to
: S

ET

Masahiko Tominaga, vice-ministro 
das comunicações do Japão, 
agradeceu à SET pelo trabalho 
realizado no switch-o� brasileiro. 
“O desligamento analógico no Brasil 
encoraja outros países da região da 
América Latina. O país obteve sucesso 
no desligamento em São Paulo. 
Compartilhar as experiências com 
os outros países latino-americanos 
nos permite adotar o padrão ISDB-T 
em toda a região. O Japão e a América 
Latina  têm uma cooperação 
valiosa nesse processo”

A presidente da SET  
Liliana Nakonechyj disse,  
na cerimônia de abertura do 
SET EXPO, que “os broadcasters 
do Brasil precisam se unir  
impulsionando a indústria 
audiovisual” 

Fábio Coelho, presidente 
do Google Brasil, a�rmou 
que  é preciso “pensar nos 
tipos de conteúdo, em uma 
equação em que a qualidade 
do conteúdo, os canais de 
distribuição, as possibilidades 
de monetização, os modelos 
de distribuição e as janelas de 
distribuição sejam diversos”
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paciente. A revolução digital tem um 
papel de inclusão maravilhoso, mas 
precisamos saber como nós trabalha-
mos nesse conceito novo”.
“A transformação não acontece 

quando adotamos novas tecnolo-
gias, mas sim novos comportamen-
tos”, afirmou o executivo da Google, 
“porque o mais importante para as 
pessoas é que elas sejam incluídas, 
o mais importante é estar incluído.  
O novo comportamento não só muda 
o comportamento de negócios, mas 
também uma transformação social 
porque conseguimos ter acesso ao 
conhecimento que nos levará a ser 
uma sociedade melhor”.
Assim precisamos entender “os 

novos padrões de consumo de TV e 
vídeo com uma velocidade de circu-
lação de conteúdos cada vez maior 
que leva a ideia de criar curadorias 
de conteúdos em uma indústria que 
se expande, mas de forma diferente. 
Agora a TV é assistida de maneira 
fragmentada, em diversas telas, e 
em diversos horários e devices”, com 
mudanças nos modelos de moneti-
zação.
Os novos comportamentos tam-

bém chegam ao mercado audiovi- 
sual, afirmou Coelho ante uma pla-
teia atenta. “As pessoas consomem 
conteúdos o dia todo, geram con-
teúdo e o conceito de diversidade 
começa a virar realidade. Empresas 
como a Rede Globo, que são ca-

pazes de unificar o país, são com-
plementadas por paixões diversas. 
Existem novos padrões de consu-
mo. As pessoas começam a passar 
o final de semana todo assistindo 
séries e filmes. Manter a relevância 
dos conteúdos passa a ser necessá-
rio. A indústria aumenta e se expan-
de de uma maneira diferente”.
O Youtube e o GNT, por exemplo 

disse o executivo, são parceiros para 
alavancar audiência. “Não há uma só 
maneira de fazer. Experimentar faz 
parte desse momento atual. A TV em 
multiplataforma é complexa. O nos-
so trabalho é entender como simpli-

ficar esse modelo, para que ele se 
torne o mais simplificado e seemless 
possível. Precisamos trabalhar para 
termos um sistema de normas que 
permita que esse mercado evolua e 
as empresas que trabalham nesse 
mercado possam ser devidamente 
remuneradas”. 
Na sua alocução final disse que 

“em 2014, tínhamos 10 milhões de 
celulares no Brasil. Hoje, são mais 
de 50 milhões. Esta evolução exigiu 
também do Google uma reorienta-
ção completa, para que pudéssemos 
nos tornar relevantes e nos ajustar 
às transformações. Continuamos 
buscando o tempo todo o conceito 
de relevância. O Google é outra em-
presa desde 2014. A manutenção da 
saudabilidade das empresas passa 
por fazer todos os ajustes possíveis 
à realidade. Quando deixamos de 
aprender e de nos ajustar, corremos 
o risco de nos tornamos irrelevantes.  
A irrelevância é o primeiro passo 
para a extinção”, finalizou.

Futuro do Espectro 
No painel, “o espectro e os serviços 

futuros”, André Felipe Seixas Trinda-
de, engenheiro de comunicação da 
ABRATEL, moderou a sessão e intro-
duziu as apresentações destacando 
que os broadcasters precisam ficar 
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O painel “o espectro e os serviços futuros” foi uma das sessões que abriu  
os trabalhos no primeiro dia do Congresso SET EXPO 2017
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200 palestrantes e mais de 1400 congressistas 
participam dos mais de 50 painéis no maior 
congresso de engenharia e novas mídias 
de América Latina
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“porque o mais importante para as 
pessoas é que elas sejam incluídas, 
o mais importante é estar incluído.  
O novo comportamento não só muda 
o comportamento de negócios, mas 
também uma transformação social 
porque conseguimos ter acesso ao 
conhecimento que nos levará a ser 
uma sociedade melhor”.
Assim precisamos entender “os 

novos padrões de consumo de TV e 
vídeo com uma velocidade de circu-
lação de conteúdos cada vez maior 
que leva a ideia de criar curadorias 
de conteúdos em uma indústria que 
se expande, mas de forma diferente. 
Agora a TV é assistida de maneira 
fragmentada, em diversas telas, e 
em diversos horários e devices”, com 
mudanças nos modelos de moneti-
zação.
Os novos comportamentos tam-

bém chegam ao mercado audiovi- 
sual, afirmou Coelho ante uma pla-
teia atenta. “As pessoas consomem 
conteúdos o dia todo, geram con-
teúdo e o conceito de diversidade 
começa a virar realidade. Empresas 
como a Rede Globo, que são ca-

pazes de unificar o país, são com-
plementadas por paixões diversas. 
Existem novos padrões de consu-
mo. As pessoas começam a passar 
o final de semana todo assistindo 
séries e filmes. Manter a relevância 
dos conteúdos passa a ser necessá-
rio. A indústria aumenta e se expan-
de de uma maneira diferente”.
O Youtube e o GNT, por exemplo 

disse o executivo, são parceiros para 
alavancar audiência. “Não há uma só 
maneira de fazer. Experimentar faz 
parte desse momento atual. A TV em 
multiplataforma é complexa. O nos-
so trabalho é entender como simpli-

ficar esse modelo, para que ele se 
torne o mais simplificado e seemless 
possível. Precisamos trabalhar para 
termos um sistema de normas que 
permita que esse mercado evolua e 
as empresas que trabalham nesse 
mercado possam ser devidamente 
remuneradas”. 
Na sua alocução final disse que 

“em 2014, tínhamos 10 milhões de 
celulares no Brasil. Hoje, são mais 
de 50 milhões. Esta evolução exigiu 
também do Google uma reorienta-
ção completa, para que pudéssemos 
nos tornar relevantes e nos ajustar 
às transformações. Continuamos 
buscando o tempo todo o conceito 
de relevância. O Google é outra em-
presa desde 2014. A manutenção da 
saudabilidade das empresas passa 
por fazer todos os ajustes possíveis 
à realidade. Quando deixamos de 
aprender e de nos ajustar, corremos 
o risco de nos tornamos irrelevantes.  
A irrelevância é o primeiro passo 
para a extinção”, finalizou.

Futuro do Espectro 
No painel, “o espectro e os serviços 

futuros”, André Felipe Seixas Trinda-
de, engenheiro de comunicação da 
ABRATEL, moderou a sessão e intro-
duziu as apresentações destacando 
que os broadcasters precisam ficar 
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O painel “o espectro e os serviços futuros” foi uma das sessões que abriu  
os trabalhos no primeiro dia do Congresso SET EXPO 2017

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z

200 palestrantes e mais de 1400 congressistas 
participam dos mais de 50 painéis no maior 
congresso de engenharia e novas mídias 
de América Latina
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atentos à situação da faixa dos 600 
MHz. “A faixa dos 600 MHz já está 
sendo debatida em vários fóruns 
internacionais e a radiodifusão tem 
que estar atenta para não perder-
mos espectro. Devemos, sobretudo, 
buscar o apoio dos países que fa-
zem fronteira com a gente para não 
ceder essa faixa para a banda larga. 
Do contrário, teremos problemas em 
toda nossa região fronteiriça, o que 
pode acabar prejudicando o Brasil”, 
afirmou. O representante da ABRATEL 
frisou ainda que os órgãos regulado-
res têm o desafio de equacionar as 
necessidades de espectro de diferen-
tes setores.
Hiroyuki Ogawa, diretor de broa-

dcasting e tecnologia do ministério 
das comunicações do Japão, lembrou 
que o país completou a ASO em mar-
ço de 2012 e ressaltou que, ao tér-

mino do processo, algumas bandas 
VHF e UHF usadas pela TV analógica 

foram atribuídas a 
outros serviços. “O 
objetivo é ter, em 
2020, uma frequên-
cia de 2.700 MHz”, 

relatou. O palestrante apresentou 
também os problemas enfrentados 
pelos japoneses na alocação do es-
pectro para o lançamento do sistema 
móvel 5G e lembrou que o Ministé-
rio das Comunicações do Japão re-
comendou estudos para a aplicação 
e melhora da frequência 5G no país. 
“Também estamos pesquisando no-
vas tecnologias para o 4K e 8K de 
transmissão terrestre, com foco 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 
2020”, acrescentou.
Leonardo Euler de Morais, conse-

lheiro da Anatel, ressaltou o trabalho 
desenvolvido no switch-off analógico 
brasileiro. “A transição para o sinal 
de TV Digital no Brasil está sendo 
feita acertadamente, apesar da com-
plexidade do processo. É uma me-
dida estruturante tanto ao setor de 
radiodifusão, quanto ao setor de te-
lecomunicações. O timing do leilão 
foi bastante acertado também. Foram 
8,5 bilhões de reais movimentados, 
sendo 3,5 bilhões destinados à EAD. 
Foi uma política extremamente ade-
quada por olhar para uma parcela 
vulnerável da sociedade.”
O palestrante mostrou quais são as 

faixas atualmente destinadas para 

a radiodifusão de sons e imagens 
no Brasil e abordou a proposta de 
revisão do regulamento dos SARC 
(Serviços Auxiliares de Radiodifusão 
e Correlatos, como as reportagens 
externas) em andamento na Anatel. 
“A ideia seria destinar a faixa de 285 
MHz ao serviço móvel do SARC, nas 
faixas: 2025-2110 MHz, 2200-2300 
MHz e 3300-3400 MHz. Consideran-
do-se canais de 10 MHz, que são uti-
lizados para videolinks digitais, tem-
se um total de 28 canais de 10 MHz. 
Essa proposta ainda vai ser subme-
tida ao conselho diretor da Anatel”, 
explicou. 
O espectro, segundo ele, é escasso 

em algumas das maiores regiões me-
tropolitanas do país. “Existe pouco 
espaço disponível para a outorga de 
novos players, tanto para TV quanto 
para FM. Nessas regiões, pode não 
ser possível o pareamento de todas 
as outorgas analógicas de TV em ca-
ráter secundário, como por exemplo 
em Belo Horizonte e no Oeste do 
Paraná. Em contrapartida, existe bas-
tante espectro disponível em regiões 
remotas”, lembrou.
Em relação à migração AM-FM, Eu-

ler destacou que aproximadamente 
70% dos pedidos foram atendidos e 
afirmou que as demais solicitações 
poderão ser contempladas com a ex-
tensão da faixa de FM aos canais 5 e 
6. O representante da Anatel comen-
tou ainda o que pensa sobre o futu-
ro da televisão no Brasil em meio à 
saturação do espectro e afirmou que 
o órgão tem acompanhado as dis-
cussões sobre as novas tecnologias 
de radiodifusão nas Comissões de 
Estudos da UIT. “A implementação de 
novas tecnologias limitadas à trans-
missão no mesmo canal de 6 MHz 
já utilizado é uma necessidade, uma 
vez que não existe disponibilidade 
espectral para um novo simulcast 
nos moldes do realizado na transi-
ção analógico-digital. A revisão da 
regulamentação técnica também é 
uma maneira de melhorar a eficiên-
cia do uso espectral para os serviços 
de radiodifusão por meio da revisão 
das relações de proteção”, frisou. 
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André Trindade (ABRATEL) 
destacou que os broadcasters 
precisam �car atentos à 
situação da faixa dos 600 MHz

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z

Leonardo Euler de Morais mostrou quais são as faixas 
atualmente destinadas para a radiodifusão de sons 
e imagens no Brasil e também se mostrou preocupado 
em relação à questão do segundo dividendo digital
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atentos à situação da faixa dos 600 
MHz. “A faixa dos 600 MHz já está 
sendo debatida em vários fóruns 
internacionais e a radiodifusão tem 
que estar atenta para não perder-
mos espectro. Devemos, sobretudo, 
buscar o apoio dos países que fa-
zem fronteira com a gente para não 
ceder essa faixa para a banda larga. 
Do contrário, teremos problemas em 
toda nossa região fronteiriça, o que 
pode acabar prejudicando o Brasil”, 
afirmou. O representante da ABRATEL 
frisou ainda que os órgãos regulado-
res têm o desafio de equacionar as 
necessidades de espectro de diferen-
tes setores.
Hiroyuki Ogawa, diretor de broa-

dcasting e tecnologia do ministério 
das comunicações do Japão, lembrou 
que o país completou a ASO em mar-
ço de 2012 e ressaltou que, ao tér-

mino do processo, algumas bandas 
VHF e UHF usadas pela TV analógica 

foram atribuídas a 
outros serviços. “O 
objetivo é ter, em 
2020, uma frequên-
cia de 2.700 MHz”, 

relatou. O palestrante apresentou 
também os problemas enfrentados 
pelos japoneses na alocação do es-
pectro para o lançamento do sistema 
móvel 5G e lembrou que o Ministé-
rio das Comunicações do Japão re-
comendou estudos para a aplicação 
e melhora da frequência 5G no país. 
“Também estamos pesquisando no-
vas tecnologias para o 4K e 8K de 
transmissão terrestre, com foco 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 
2020”, acrescentou.
Leonardo Euler de Morais, conse-

lheiro da Anatel, ressaltou o trabalho 
desenvolvido no switch-off analógico 
brasileiro. “A transição para o sinal 
de TV Digital no Brasil está sendo 
feita acertadamente, apesar da com-
plexidade do processo. É uma me-
dida estruturante tanto ao setor de 
radiodifusão, quanto ao setor de te-
lecomunicações. O timing do leilão 
foi bastante acertado também. Foram 
8,5 bilhões de reais movimentados, 
sendo 3,5 bilhões destinados à EAD. 
Foi uma política extremamente ade-
quada por olhar para uma parcela 
vulnerável da sociedade.”
O palestrante mostrou quais são as 

faixas atualmente destinadas para 

a radiodifusão de sons e imagens 
no Brasil e abordou a proposta de 
revisão do regulamento dos SARC 
(Serviços Auxiliares de Radiodifusão 
e Correlatos, como as reportagens 
externas) em andamento na Anatel. 
“A ideia seria destinar a faixa de 285 
MHz ao serviço móvel do SARC, nas 
faixas: 2025-2110 MHz, 2200-2300 
MHz e 3300-3400 MHz. Consideran-
do-se canais de 10 MHz, que são uti-
lizados para videolinks digitais, tem-
se um total de 28 canais de 10 MHz. 
Essa proposta ainda vai ser subme-
tida ao conselho diretor da Anatel”, 
explicou. 
O espectro, segundo ele, é escasso 

em algumas das maiores regiões me-
tropolitanas do país. “Existe pouco 
espaço disponível para a outorga de 
novos players, tanto para TV quanto 
para FM. Nessas regiões, pode não 
ser possível o pareamento de todas 
as outorgas analógicas de TV em ca-
ráter secundário, como por exemplo 
em Belo Horizonte e no Oeste do 
Paraná. Em contrapartida, existe bas-
tante espectro disponível em regiões 
remotas”, lembrou.
Em relação à migração AM-FM, Eu-

ler destacou que aproximadamente 
70% dos pedidos foram atendidos e 
afirmou que as demais solicitações 
poderão ser contempladas com a ex-
tensão da faixa de FM aos canais 5 e 
6. O representante da Anatel comen-
tou ainda o que pensa sobre o futu-
ro da televisão no Brasil em meio à 
saturação do espectro e afirmou que 
o órgão tem acompanhado as dis-
cussões sobre as novas tecnologias 
de radiodifusão nas Comissões de 
Estudos da UIT. “A implementação de 
novas tecnologias limitadas à trans-
missão no mesmo canal de 6 MHz 
já utilizado é uma necessidade, uma 
vez que não existe disponibilidade 
espectral para um novo simulcast 
nos moldes do realizado na transi-
ção analógico-digital. A revisão da 
regulamentação técnica também é 
uma maneira de melhorar a eficiên-
cia do uso espectral para os serviços 
de radiodifusão por meio da revisão 
das relações de proteção”, frisou. 
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destacou que os broadcasters 
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Leonardo Euler de Morais mostrou quais são as faixas 
atualmente destinadas para a radiodifusão de sons 
e imagens no Brasil e também se mostrou preocupado 
em relação à questão do segundo dividendo digital

©
 Fo

to
: G

ab
rie

l C
or

te
z



Congresso SET      Congresso SET

Euler também acredita que há um 
ânimo muito grande dos norte-ame-
ricanos para disponibilizar a faixa de 
600 MHz para banda larga. Em sua 
opinião, seria importante que tivés-
semos, no Brasil, uma posição que 
demonstrasse a necessidade de os 
países latino-americanos terem cau-
tela nas discussões internacionais a 
respeito dessa faixa. 
“A regulamentação de uso do es-

pectro está em andamento na Anatel 
e estamos abertos à contribuições. 
Precisamos analisar o uso eficiente 
do espectro considerando a nossa re-
alidade. Existem outras faixas, como 
a de 1800 MHz, que já está com as 
operadoras de telefonia celular e que 
pode ser utilizada por elas. O espec-
tro é sempre uma questão delicada, 
já que todos querem. Como presi-
dente do Comitê de Uso do Espectro 
e Órbita da Anatel, eu quero convidar 
a todos da SET a contribuírem. Em 
termos institucionais, eu gostaria, 
por fim, de parabenizar a SET pelo 
auxílio na divulgação do Sistema Mo-
saico, implantado pela Anatel. É um 
sistema que vai nos ajudar bastante 
ainda. É um ganho para toda a socie-
dade”, concluiu.
Paulo Henrique Balduíno, diretor 

de espectro da ABERT, ressaltou a 
parceria da associação com o IBOPE 
para fazer pesquisas domiciliares de 
recepção do sinal de TV no Brasil, 

as quais, em sua opinião, são impor-
tantes ferramentas para combater o 
cerco ao espectro nas reuniões in-
ternacionais. O palestrante explicou 
no que consiste o conceito de Pentry 
Check, uma pesquisa de campo do-
miciliar que se realiza na casa dos 
consumidores finais. Os técnicos do 
IBOPE fazem uma vistoria nas resi-
dências e elaboram questionários, 
checando os dados e as respostas 
oferecidas pelos consumidores.
“Nós precisamos combater o cerco 

ao espectro independentemente da 
agenda regulatória. As projeções de 
demanda devem ser específicas para 
o Brasil, com definição explícita da 
metodologia e dos critérios, os quais 
devem ser tornados públicos. Esta-
mos nos preparando para enfrentar 
uma ofensiva de países que são a 
favor da banda larga. A divisão da 
faixa proposta por Estados Unidos, 
Canadá, México e Colômbia em 614-
698 MHz nos complica. Vivemos um 
contexto de preocupação internacio-
nal que, francamente, ainda não sa-
bemos como proceder. As próximas 
discussões nas reuniões da CITEL em 
2017 e 2018 e na CMR de 2019 serão 
pedreiras. Mas ainda temos tempo 
até lá para pensarmos no lobby da 
radiodifusão”, destacou. 
Balduíno lembrou ainda que não 

existe uma decisão sobre o que seria 
o 5G no Brasil. “Não se sabe ainda 

qual será a demanda por espectro.  
A discussão da eficiência do uso das 
faixas já atribuídas passa por um 
desconhecimento intencional. Muito 
do que o 5G se propõe a fazer já é 
realizável com o 4G, desde que hou-
vesse apetite das operadoras. Existe 
todo um romantismo científico em 
volta do 5G. Existem dúvidas quanto 
à viabilidade do plano de negócios, 
em relação ao investimento que as 
operadoras precisariam fazer. Enfim, 
existe um cabedal de dúvidas e, sem 
dados e metodologias definidas, fica 
ainda mais difícil delimitar o espec-
tro. O que se sabe é que o apetite 
da banda larga é infinito, por isso, 
devemos estar atentos.” 
O representante da ABERT encer-

rou a sua participação agradecendo 
a parceria estabelecida com a Anatel 
nos últimos anos e ressaltando aos 
broadcasters brasileiros “a primeira 
providência para quem quiser espec-
tro novo e já for usuário do mesmo 
seria demonstrar que está utilizando 
a faixa que já possui com eficiência. 
Sem essa demonstração, fica inviá-
vel”, pontuou.
O conselheiro da Anatel Leonar-

do Euler de Morais concordou com 
Balduíno em relação às posições 
divergentes do Brasil no cenário in-
ternacional. “A questão do segundo 
dividendo digital, isto é, a questão 
da faixa dos 600 MHZ, está gerando 
realmente uma preocupação muito 
grande. Não é novidade que o Bra-
sil tem posições diferentes das dos 
Estados Unidos em relação ao espec-
tro, assim como a Coreia do Norte, 
por exemplo. Nisso, eu compartilho 
a preocupação com o Balduíno, uma 
vez que, no Brasil, os serviços de ra-
diodifusão são essenciais pelas ca-
racterísticas sociais e demográficas 
do país. Além do que, a própria UIT 
mostra que somos o país da América 
Latina que mais destina faixa ao 4G”, 
ponderou. 
Ilham Ghazy, chefe do serviço de 

espectro da UIT (International Tele-
communication Union), apresentou a 
estrutura de trabalho da entidade e 
lembrou que a missão da UIT é, jus-
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Ilham Ghazy, da UIT, participou 
da sessão “O espectro e os serviços 
futuros via streaming”
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tamente, gerenciar o espectro de ra-
diofrequência e a órbita satelital em 
nível mundial, assegurando as ope-
rações de radiocomunicação sejam 
livres de interferências. A expositora 
apresentou a proposta de frequência 
coordenada para utilização da banda 
VHF (174-216 MHz) e da banda UHF 
(470-790 MHz) para a região da Amé-
rica Central e do Caribe. “O objetivo 
do processo é facilitar o processo 
de transição do sinal de TV analógi-
co para o sinal de TV digital (DTT), 
realizando a alocação do Dividendo 
Digital e prevenindo a ocorrência de 
situações de interferência”, afirmou, 
em participação via streaming.

Novos Padrões 
O painel Evolução dos Padrões de 

TV, realizado na tarde do dia 21 de 
agosto, abordou as próximas gera-
ções de transmissão broadcast que 
vem sendo desenvolvidas no Brasil 
e no mundo. O professor e pesqui-
sador da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie Cristiano Akamine mode-
rou a sessão, que contou com pa-
lestras de Kenichi Murayama (STRL/
NHK), Skip Pizzi (NAB), Lisa Hobbs 
(Ericsson) e Sidnei Brito (SDB Mul-
timidia).
Kenizhi Murayama, pesquisador sê-

nior na NHK, mostrou o sistema de 

radiodifusão UHD 8K que vem sen-
do implantado e testado no Japão 
desde agosto de 2016. A emissora 
pública japonesa, em parceria com 
a Globo, realizou com êxito experi-
ências de transmissão terrestre 8K 
durante a Olimpíada Rio 2016. “Foi 
a fase um desse nosso projeto”, ex-
plicou Murayama. A fase dois envolve 
fabricantes de TV e universidades e 
será finalizada com testes de trans-
missão em 8K via satélite durante a 
Copa do Mundo da Rússia, em 2018. 
Uma terceira fase do projeto envolve 
transmissões em 4K e 8K entre as 
cidades de Tóquio e Nagoya, para 

que, durante a Olimpíada de Tóquio, 
em 2020, o sistema de broadcasting 
terrestre esteja operando. “Ainda não 
sabemos qual será a próxima gera-
ção, mas acreditamos que passe pela 
transmissão terrestre de sinal de TV 
em 4K e 8K. Oferecer conteúdo atra-
tivo é fundamental para a dissemina-
ção do broadcasting UHD”, concluiu 
Murayama. 
Skip Pizzi, vice-presidente de edu-

cação tecnológica da NAB (Natio-
nal Association of Broadcasters), 
introduziu o padrão ATSC 3.0, que 
vem sendo desenvolvido nos Esta-
dos Unidos. “É o primeiro sistema 
de transmissão de televisão capaz 
de trabalhar com um core IP, geran-
do imagens em 4K e High Dynamic 
Range. A nossa capacidade de trans-
missão também aumenta em cerca 
de 30% com o ATSC 3.0, indo de 
19Mbps para 25 Mbps. Pode ser uti-
lizado com sistema SISO, que pode 
ser melhorado com o tempo utili-
zando-se múltiplas camadas. Ofere-
ce mais flexibilidade nos pontos de 
operação do que a de qualquer outro 
sistema desenvolvido até hoje e, ao 
mesmo tempo, permite configurar 
diferentes pontos de operação em 
camadas físicas, oferecendo também 
robustez e flexibilidade. As camadas 
físicas de vídeo e de áudio podem 
ser configuradas também separada-
mente”, explicou Pizzi.
O ATSC 3.0 também oferece mul-

tiplexação LDM (Layered Division 
Multiplexing) e a transmissão pode 
ser feita por SFN ou MFN, a partir 
de redes de força média e altura mé-
dia que podem ajudar na cobertura. 
Os protocolos IP utilizados no ATSC 
3.0 são, em sua maioria, os que já 
existiam no mercado, como o DASH, 
o TCPIP, além de dois sistemas uni-
direcionais, feitos tanto para broa-
dcast quanto para broadband. “Em 
relação à camada de apresentação, 

melhoramos a qualida-
de do vídeo e do áu-
dio. O padrão oferece 
ainda recursos de aces-
sibilidade e de alertas 
de segurança, além de 
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Skipi Pizzi (NAB) deu detalhes 
sobre o padrão ATSC 3.0, 
que vem sendo desenvolvido 
nos Estados Unidos
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Kenizhi Murayama (NHK) apresentou 
a evolução do sistema de radiodifusão

UHD 8K que vem sendo implantado 
e testado no Japão





Congresso SET      Congresso SET

uma convergência real entre a inter-
net e a televisão com aplicação no 
padrão HTML 5.0”, destacou o repre-
sentante da NAB.
Em relação à camada de vídeo, o 

ATSC 3.0 oferece resolução 4K UHD 
(2160p), HDR, WCG e HFR. O siste-
ma de áudio é totalmente imersivo, 
oferecendo possibilidades de perso-
nalização. “Em resumo, os objetivos 
do ATSC 3.0 são melhorar a qualida-
de de áudio e vídeo, ter múltiplas 
transmissões tanto de áudio e vídeo 
quanto de captação, conteúdo cus-
tomizado, uma gama maior de es-

colhas para o consumidor e para o 
transmissor, interatividade via inter-
net, alertas avançados de emergên-
cias e novos recursos de acessibili-
dade”, concluiu Pizzi.
Em sua palestra, a VP da Erics-

son Lisa Hobbs acrescentou que o 
ATSC 3.0 consiste em uma série de 
padrões projetados para que os ra-
diodifusores distribuam conteúdo “a 
qualquer hora e em qualquer lugar. O 
padrão já é adotado por provedores 
de conteúdo e operadores de cabo, 
satélite e telecomunicações, permi-
tindo que eles forneçam conteúdos 

diferentes com base nas preferências 
do espectador”, afirmou. 
A capacidade de fazer alertas de 

emergência de uma maneira bem 
mais focada e personalizada tam-
bém é algo que a executiva ressal-
tou como um diferencial do padrão.  
“A nova definição de TV está vindo 
dos dispositivos móveis. O tempo 
total de visualizações de vídeos cres-
ce com o massivo aumento das vi-
sualizações em dispositivos móveis. 
Os hábitos dos consumidores desses 
dispositivos evoluem com a percep-
ção de que as transmissões de vídeo 
são ilimitadas”, acrescentou Lisa.
Sidnei Brito, diretor de vendas da 

SDB Multimidia, explorou as novas 
plataformas de encoding e apresen-
tou as novas tecnologias e tendências 
que poderão auxiliar na redução das 
taxas de compressão, no suporte aos 
diferentes formatos de HDR e de re-
des de transmissão para a distribui-
ção dos sinais 4K/8K. “Com o advento 
da cloud, a preocupação passou a ser 
como entregar conteúdo, mas sem se 
falar em hardware, MPEG ou trans-
portstream. Hoje, com processadores 
baseados em software, conseguimos 
entregar um produto ao mercado em 
um tempo menor do que quando tí-
nhamos chipsets dedicados. O tempo 
de atualização do chipset costuma 
a ser de três a cinco anos, quando 
comparamos QoS e Densidade. O sof-
tware based encoding vem ganhando 
espaço neste contexto, com proces-
sadores COTS. O surgimento do 4K, 
do 8K e a necessidade de transmitir 
com cada vez menos bits faz com que 
o processo de inovação no algoritmo 
de compressão seja cada vez mais ne-
cessário”, ponderou. 
A melhora na compressão dos ví-

deos pode vir com processamento 
baseado em software, segundo Brito. 
“Quando falamos em 8K, trabalha-
mos com 72 Gbps que precisam ser 
comprimidos, enquanto no 4K preci-
samos comprimir 12 Gbps e, em HD, 
3 Gbps. Essa melhora na compressão 
pode vir com processamento basea-
do em software que vai nos possibi-
litar redução de taxa e aumento na 
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Os protocolos IP utilizados no ATSC 3.0 são, em sua maioria, os que já existiam, 
como o DASH, o TCPIP, além de dois sistemas unidirecionais, feitos tanto 
para broadcast quanto para broadband
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“O surgimento do 4K, do 8K e a necessidade de transmitir com cada vez menos bits 
faz com que o processo de inovação no algoritmo de compressão seja cada vez 
mais necessário”, a�rmou Sidnei Brito (SDB Multimidia), na sessão moderada 
por Cristiano Akamine
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portstream. Hoje, com processadores 
baseados em software, conseguimos 
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um tempo menor do que quando tí-
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de atualização do chipset costuma 
a ser de três a cinco anos, quando 
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tware based encoding vem ganhando 
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do 8K e a necessidade de transmitir 
com cada vez menos bits faz com que 
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baseado em software, segundo Brito. 
“Quando falamos em 8K, trabalha-
mos com 72 Gbps que precisam ser 
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Os protocolos IP utilizados no ATSC 3.0 são, em sua maioria, os que já existiam, 
como o DASH, o TCPIP, além de dois sistemas unidirecionais, feitos tanto 
para broadcast quanto para broadband
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“O surgimento do 4K, do 8K e a necessidade de transmitir com cada vez menos bits 
faz com que o processo de inovação no algoritmo de compressão seja cada vez 
mais necessário”, a�rmou Sidnei Brito (SDB Multimidia), na sessão moderada 
por Cristiano Akamine
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Destinos e evolução da TV

Uma das principais hot sessions 
do Congresso de 2017, o painel 
Destinos e evolução da TV, mo-
derado por Fernando Bittencourt, 
abordou o futuro da televisão 
mundial em um contexto de trans-
formações dos hábitos de consu-
mo da audiência e de mudanças 
tecnológicas e infraestruturais 
como o OTT, o HDR, o 4K, o 8K e o 
IP. Lisa Hobbs (VP da Ericsson), Ma-
sayuki Sugawara (Digeb) e Simon 
Fell (CTO da EBU) participaram da 
sessão.

Bittencourt introduziu o debate 
com alguns dados referentes ao 
consumo de mídia nos Estados 
Unidos.  A maior transformação, 
segundo ele, é o crescimento do 
consumo a partir de plataformas 
digitais e, sobretudo, via mobile 
(por tablets e smartphones). De 
2014 para 2016, o tempo gasto por adultos norte-ame-
ricanos, por dia, consumindo mídia digital aumentou de 
28% para 39%, enquanto houve decréscimo no tempo 
gasto consumindo TV ao vivo (de 47% para 39%), segun-
do estudo da Nielsen apresentado pelo conselheiro da 
SET.

O painel também discutiu a penetração do broa-
dband e dos serviços de vídeo on demand nos Estados 
Unidos, país em que o número de casas que só tem 

acesso à banda larga cresce vertiginosamente desde 
2012, quando 9.2 milhões de residências se enqua-
dravam nessa categoria, chegando a 14.8 milhões em 
2016 e com uma expectativa de que sejam 21.9 mi-
lhões de casas em 2020. Bittencourt também mostrou 
números sobre o decréscimo do mercado Pay TV em 
relação ao VoD no mercado norte-americano. A previ-
são é que, até 2020, o consumo se iguale. Hoje, 80% 
das residências ainda possuem TV Paga, enquanto 61% 

capacidade de utilização 
de inteligência artificial 
na análise de dados para 
redução de bit rates. Até 
2020, com o desenvolvi-
mento do H.266, o prog-

nóstico é que consigamos comprimir 
8K para até 62 Mbps. Hoje, no 4K, 
trabalhamos com 30 Mbps e, em 
2020, pensamos em uma redução 
para menos de 18 Mbps. Daqui a um 
ano (dois, três ou quatro) conversa-
mos para ver se essa redução terá 
sido mais drástica ou menos.”  
O representante da SDB Multimidia 

também abordou o conceito de bare 
metal, que consiste em instalar o 
processador direto no HD, no siste-
ma operacional. “Também é possível 

compartilhar recursos do servidor, a 
partir da virtualização, criando no 
servidor uma camada virtual e sub-
servidores no servidor principal. Em 
cada um desses servidores, podem 
ser instalados serviços de encoding. 
Já em uma aplicação virtual machine, 
pode ser instalada no hardware ou 
no HD do servidor. A operação do-
cker é também uma operação de vir-
tualização possível, com a diferença 
que cada aplicação é instalada em 
um container”, explicou. n

Com colaboração da equipe 
de comunicação da SET
Fernando Moura é professor Doutor 
do Curso de Jornalismo da Escola 
de Comunicação da Universidade 
Anhembi Morumbi
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Painel moderado por Fernando 
Bittencourt, abordou o futuro da televisão 
em um contexto de transformação 
nos hábitos do consumidores

Lisa Hobbs (Ericsson) a�rmou 
que a nova de�nição de TV 
está vindo do crescimento no 
uso dos dispositivos móveis
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possuem serviços VoD. “Os gastos da Net�ix com SVoD 
devem dobrar entre 2015 e 2020. A tendência é que 
cada produtora de conteúdo abrigue os seus canais OTT 
via broadband”, acrescentou.  

Após a apresentação dos dados, o diretor internacio-
nal da SET introduziu a sessão questionando o que os 
palestrantes acreditavam ser a de�nição de “televisão” 
no contexto atual: multichannel cable TV? Broadcast TV? 
Linear Content? OTT? Mobile? Ou todos esses formatos 
juntos? O moderador questionou então como os pales-
trantes enxergavam a televisão aberta daqui a dez anos. 

Lisa Hobbs, da Ericsson, não acredita em um decrés-
cimo da audiência. “Eu não acho que a audiência do 
broadcast tradicional vá cair nos próximos dez anos por 
conta do uso do mobile ou do OTT, o que pode ocor-
rer com a TV paga, por conta também do impacto da 
utilização dessas novas soluções pelos millennials. Eu 
acredito, porém, que teremos mais programas ao vivo, 
mais esportes, mais notícias, mais novelas na TV aberta. 
Esse tipo de conteúdo continuará a atrair as pessoas”, 
ponderou. Simon Fell, da EBU, também acredita no po-
der de atração dos conteúdos ao vivo para as audiências 
do broadcast tradicional. “As pessoas gostam e esperam 
coisas que as surpreendem”, disse, em participação via 
streaming. 

Os palestrantes também comentaram as razões pelas 
quais os consumidores (especialmente os jovens) estão 
assistindo menos TV tradicional e indicaram o que pode 
ser feito para reverter este quadro. “Os broadcasters pre-
cisam entender que deverão estar onde a audiência qui-
ser estar”, a�rmou Lisa. “Esta geração não liga se às 17h 

tem novela. Eles não consideram a grade de programa-
ção”, pontuou Fell. 

Fernando Bittencourt lembrou que “as assinaturas de 
TV paga também estão caindo no Brasil nos últimos 
anos. O número de horas que uma pessoa consome TV 
aberta, contudo, está aumentando, assim como o con-
sumo de conteúdo online. Precisamos descobrir como 
fazer para atraí-los”. Os palestrantes também foram 
questionados sobre quais seriam as características mais 
importantes da próxima geração do Sistema Broadcast 
de Televisão Digital (Broadcast Television Digital System). 

Sugawara acredita que a mobilidade de acesso e a 
qualidade dos conteúdos devem ser priorizadas. Simon 
pontuou que o High Dinamic Range, o 4K e o 8k tam-
bém são tecnologias fundamentais. “É preciso ser mais 
�exível”, em sua opinião. Bittencourt questionou Lisa 
Hobbs, então, sobre como a Ericsson enxerga o 5G em 
meio a essa discussão. A representante da multinacional 
sueca acredita que a maior vantagem dessa nova ban-
da ao mercado será a sua aplicabilidade à IoT (Internet 
of Things). “Quando o 5G chegar, será muito mais fácil 
levar conteúdo aos consumidores. Em países em que a 
infraestrutura broadcast não for tão avançada, o 5G será 
ainda mais vantajoso”, pontuou.

As redes IP e as novas tecnologias de infraestrutura 
também foram discutidas. Lisa enfatizou que há uma 
transição gradativa ao IP nos Estados Unidos. “Já temos 
broadcasters buscando formas de implantar as suas in-
fraestruturas IP, mas é algo que está começando apenas 
agora e está realmente muito no início.” Simon a�rmou 
que na Europa há muitos broadcasters planejando as 
suas redes IP.  

As receitas com publicidade digital estão crescendo 
nos Estados Unidos, segundo a representante da Erics-
son, mas o que ainda oferece mais alcance de público é 
o broadcast tradicional. “A ESPN, por exemplo, mantêm 
uma rede de assinantes, buscando aumentar as suas re-
ceitas com publicidade digital”, ponderou, lembrando 
ainda que a inteligência arti�cial pode auxiliar as empre-
sas a identi�carem o que os seus consumidores buscam 
assistir exatamente. Em relação à compressão de vídeos, 
Lisa ressaltou a importância de tecnologias de compres-
são de vídeo como o Bit Rate Adaptativo e a�rmou que 
o desa�o é trabalhar com taxas de compressão menores 
que sejam capazes de distribuir conteúdo em alta quali-
dade, fazendo com que a transmissão de vídeo em 4K e 
em 8K para dispositivos móveis seja factível. 

Bittencourt encerrou o painel com previsões para o 
consumo de mídia em 2030, também da Ofcom. Os da-
dos mostram que mais de 80% do consumo será digital, 
a partir de smartphones, tablets, computadores e note-
books. “O millennials estão de�nindo a TV como algo que 
eles possam assistir de qualquer dispositivo”, concluiu. n

Em 2030, mais de 80% do consumo de mídia será digital 
e se realizará a partir de smartphones, tablets, 
computadores e notebooks, de acordo com pesquisa 
da Ofcom apresentada por Fernando Bittencourt
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Estudantes de Comunicação 
participam do Congresso 
de Engenharia de Televisão

Congresso SET                                   

por Henrique da Silva Pereira, Fernanda Rúbia e Matheus Mello

O
SET Expo 2017 contou, neste 
ano, com a participação de 
estudantes da Universidade 
Estadual Paulista, a UNESP. 

Os alunos do curso de graduação em 
Comunicação Social: Radialismo e do 
Programa de Pós-graduação em Co-
municação da universidade acompa-
nharam as palestras do evento como 
ouvintes e também puderam circular 
pelos corredores da feira. O destaque 
ao fato se dá pela aproximação de 
cursos que lidam com a produção e 
análise de conteúdo audiovisual em 
um congresso que focaliza suas ati-
vidades na área de engenharia do 
broadcast. Evidentemente há uma 
ressonância entre a “produção” e a 
“operação” dentro do ecossistema 
de emissoras televisivas, a realização 

narrativa – tanto ficcional como jor-
nalística – se dá pelas possibilidades 
tecnológicas disponíveis no parque 
operacional da emissora. Sabe-se, 
entretanto, que a formação de pro-
fissionais da área televisiva muito 
se dá de forma segmentada. Há uma 
especialização em demasia às áreas 
que compõem a emissora. Faz-se, 
portanto, necessário o diálogo entre 
esses especialistas. Se para McLuhan 
“o meio é a mensagem” torna-se fun-
dante compreender as possibilidades 
do meio para poder produzir variadas 
mensagens que consigam dar conta 
das características de tal meio.
Sabe-se que toda comunicação 

também é “técnica”, isto é, depende 
de um processo que envolve técnicas 
para conseguir comunicar a mensa-

gem. Tomemos como exemplo a fala: 
o ato de falar depende de processos 
psicofísicos (processamento neural, 
movimentação de músculos bocais 
etc.) e também de um código, uma 
gramática, um conjunto finito de pos-
sibilidades que estarão disponíveis 
ao falante. Assim, um indivíduo hipo-
tético que domine o código linguís-
tico mas não domine os processos 
psicofísicos (a técnica) não consegui-
rá se comunicar; o contrário também 
se aplica: a técnica sem o conteúdo 
não passa de uma gramática.
Nesse sentido, imbricado à pro-

dução broadcast, faz-se necessária 
a participação de profissionais que 
lidam com a “comunicação” em dis-
cussões e estudos que contemplem 
a engenharia – o meio que permite 
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Estudantes de Comunicação 
participam do Congresso 
de Engenharia de Televisão
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que a “mensagem” se  desenvolva. 
Assim, a lógica de produção massiva 
em suas vertentes artística, jornalísti-
ca e social muito tem a se desenvol-
ver com esse olhar da comunicação 
para a operacionalização.   
Sob o olhar destes alunos da 

UNESP alguns pontos dessa vertente 
(a engenharia sob o olhar da comuni-
cação) se destacaram: primeiramen-
te, os retornos acerca do switch-off 
do sinal analógico e seu avanço no 
mercado nacional. Em contraste, se 
há esse olhar ao presente com o 
desligamento analógico, o vislumbre 

das tecnologias futuras como trans-
missões em 4K e 8K e seu processo 
de captação e pós-produção foram 
extremamente presentes nas discus-
sões dos alunos. Outro ponto que 
se destaca é percepção do fim da  
era-SDI e o começo da IPTV, eviden-
ciando os desafios que as equipes 
de engenharia têm pela frente em 
conjunto com as equipes de infraes-
trutura de redes. Além do mercado 
puramente televisivo, muito se des-
tacou no que se refere aos novos 
meios como de Realidade Virtual e 
também as possibilidades que a in-

ternet como plataforma de distribui-
ção de conteúdos permite ao player 
e ao produtor audiovisual.
Há na participação dos alunos de 

graduação no congresso e na feira 
da SET um caráter didático que fun-
damenta a formação profissional.  
A velocidade de transformação das 
tecnologias envolvidas na transmis-
são broadcast nem sempre consegue 
ser aplicada em sala de aula. Dessa 
forma, um evento que traz profissio-
nais experientes e que desenvolvem 
tecnologias relevantes representa um 
ganho à formação dos alunos, permi-
tindo que, no momento em que se 
encaminhem no mercado, estejam  
alinhados ao que há de mais contem-
porâneo em termos de engenharia 
broadcast. Para os alunos de pós-gra-
duação, há um ganho no sentido de 
visualizar os caminhos que o mercado 
audiovisual brasileiro e internacional 
vem seguindo, permitindo em suas 
pesquisas aplicar teorias e questionar 
fundamentos, possibilitando uma am-
pliação no desenvolvimento científico 
para área, balanceando a comunica-
ção e a engenharia. n

Os alunos participaram do Congresso SET 
EXPO como parte do convênio 
Unesp/Revista da SET
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Quer dizer que os conteúdos de massa aca-
baram? Não, só ficaram mais difíceis. Temos 
que olhar para o que nós estamos atenden-
do, entender bem qual é a demanda do con-

sumidor. [...] Minha aposta é que o consumidor esta-
rá no centro de tudo isso, e as novas mídias serão 
mais (cada vez mais) flexíveis inteligentes” - assim foi 
a abertura realizada por Roberto Franco, gerente de 
relações institucionais e regulatórias do SBT/SET, no 
painel “Hábitos de Consumo e Futuro da Mídia”, no 
Congresso SET Expo 2017. 
Foram muitos os discursos sobre as novas tendên-

cias, especulações sobre o futuro do mercado audio-
visual, propostas e demonstrações de projetos inova-

dores, evidenciando uma busca coletiva por soluções 
capazes de baixar (ou instigar?) a ansiedade de produ-
tores, distribuidores e do próprio público consumidor.
A era do consumo fragmentado traz muitas dúvidas, 

mas também consegue elucidar alguns anseios de 
uma população que talvez estivesse mesmo carente 
por novas oportunidades e novas alternativas de aces-
so a conteúdos em vídeo. “O consumidor busca se 
divertir, busca informação relevante, que agregue valor 
à sua vida; ele quer imergir, quer se transportar para 
aquela realidade; a demanda é sensorial e perceptiva. 
Ele quer controle do tempo, do acesso e do tipo de 
tela; quer engajamento; quer interação” - continuou 
Roberto Franco.

por Aline Penna 

Congresso SET Expo      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

Como fica o conceito de 
massa na era do consumo 
fragmentado?

“
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No mesmo painel, o palestrante Alberto Menoni da 
Google Brasil instigou a plateia afirmando que “nada 
mudou, quando tudo mudou”. Ele explica que nada mu-
dou em relação às pessoas com suas diversidades de 
interesse, motivações e necessidades. Suas necessida-
des básicas continuam sendo as mesmas. O que mudou 
foram as expectativas, sobretudo em relação à comodi-
dade, imediatismo, conveniência e custo. “A transforma-
ção não acontece quando adotamos novas tecnologias, 
mas sim novos comportamentos,” finalizou. 
A oportunidade do conteúdo personalizado, a prin-

cípio revelada pela TV paga, e agora explorada em 
diversas plataformas OTT, trouxe de fato uma expe-

riência instigante, de aproximação, de 
cuidado com o consumidor, que 

parece se sentir bem atendido 
e, inclusive, bastante aberto a 
construir um relacionamento 
fiel com os canais mais efi-
cientes em lhe devolver um 
bom aproveitamento de seu 
tempo e de sua atenção, su-
per preciosos. 
Embora haja alguns mais 

desconfiados, há também aque-
les consumidores que compreen-

dem a lógica do Big Data, a necessida-
de atual em converter seus dados pessoais 
de perfil em conteúdos que certamente vão 
lhe agradar. Mas será que as pessoas são 
mesmo tão previsíveis? Será que esses al-
goritmos apontam exatamente para o que o 
público quer ver? Onde estariam o risco e a 

inovação, se a tendência agora passa a ser ‘produzir 
por encomenda’? E se o conteúdo customizado implica 
em oferecer apenas o que o indivíduo quer ver, será 
justo com ele apenas estimular este comportamento 
viciante, e privar-lhe de conhecer outros conteúdos, 
como os chamados ‘de massa’? Ou ‘massa’ agora se-
riam apenas conteúdos dignos do ao vivo? Só esporte 
e grandes eventos, como o Super Bowl? Indagações 
como essas sempre vão existir, algumas vezes nem 
são levadas tão a sério, mas ainda assim parecem per-
tinentes, sobretudo quando se fala em aculturamento. 
Afinal, onde está a massa? Está na TV aberta ou no 
celular? Está nas redes sociais? No VOD?

No Brasil, a massa ainda está na TV aber-
ta. Esse ainda é o grande meio de en-

trega de conteúdos em vídeo para 
a maior parte da população do 
país. Segundo dados da Pesquisa 
Brasileira de Mídia de 2014, en-
comendada ao Ibope pela Secre-
taria de Comunicação Social da 
Presidência da República, 67% 
da população brasileira assiste 

apenas TV aberta, 37% possui an-
tena parabólica para assistir TV aber-

ta, e 52% não tem sequer acesso à in-
ternet em casa. Os relatórios de mídia mais 
recentes não fazem referência tão específica 
ao acesso exclusivo de cada meio, por isso 
os dados de 2014 não devem ser ignorados, 
possivelmente os números ainda são muito 
próximos a esses, mesmo em 2017. Mas a 
TV aberta não ia acabar? E para onde vai a 
massa se a TV aberta acabar? 

Congresso SET Expo      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

O gerente 
de broadcast, mídia, 

entretenimento 
e telecomunicações 

da Google Brasil, Alberto 
Menoni, a�rmou que 

estamos em um momento 
onde “nada mudou, 

quando tudo mudou” 

Roberto Franco 
(SBT/SET), 

na mesa que moderou, 
analisou como estão 

sendo transformados
os hábitos de consumo. 

E, quais tecnologias 
e mídias emergentes 

irão prevalecer
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Ainda que pareça haver sentido na ocu-
pação do espectro de radiodifu-
são com serviços de internet 
e telefonia móvel, a TV 
aberta não parece aca-
bar tão cedo. Não pode 
ser possível que seja 
extinto o acesso livre e 
gratuito à informação e 
ao entretenimento, pos-
sibilitado pela recepção 
da televisão aberta à gran-
de parte dos brasileiros que 
não conseguem arcar nem com os 
custos gerados pela digitalização do si-
nal analógico, menos ainda com o aces-
so à TV por assinatura ou a uma banda 
larga de qualidade. A não ser que esses 
novos serviços fossem distribuídos gra-
tuitamente e pudessem contar com uma 
infraestrutura altamente satisfatória, no esforço de 
incentivar a população brasileira, por igual, a novos 
hábitos de consumo. 
Não se trata de defender a produção de “conteúdos 

para massas”, mas de considerar que a grande quan-
tidade dos consumidores brasileiros de vídeo ainda 
depende da TV aberta para se informar, se entreter, e 
para entregar sua atenção. Essas pessoas ainda têm o 
costume de consumir programação linear, e sua maior 
parte ainda é passiva - seja por opção ou por neces-
sidade. “A grande vantagem da radiodifusão aberta é 
a capacidade de falar a milhões de pessoas, aprovei-
tando o espectro”, avaliou Raymundo Barros, diretor 
de Tecnologia da Globo, durante o painel Switch-off: 
lições aprendidas e o que vem por aí. Algo que os 
anunciantes bem sabem.
Sim, é verdade que as pessoas estão experimentan-

do um aprendizado contínuo sobre novas formas de 
explorarem o que chamam de televisão, que estão se 
libertando da programação televisiva em grade pré-es-
tabelecida, que estão se deparando com novos meios 
de assistir programas que de fato as atraem. E essa 
vasta gama de possibilidades para se assistir vídeos 
parece muito mais satisfatória e atrativa do que o “an-
tigo” e único modo de ver TV. Mas é uma cultura que 
muda. E mudar uma cultura demanda tempo, aceita-
ção e disponibilidade.
No que diz respeito ao futuro da TV aberta, é possí-

vel dizer que seu desaparecimento  poderia extinguir a 
produção de conteúdos para massas, passar a produ-
zir dali em diante somente para audiências fragmen-
tadas, partindo do Big Data e de conteúdos de cauda 
longa, de nichos. Poderia extinguir obrigatoriedades 
de acesso público, como audiodescrição, closed cap-

tion e dublagem dos produtos que antes pretendiam 
alcançar da mesma forma um país que reúne milhões 
de pessoas com inúmeros regionalismos, espalhados 
por uma área gigantesca de 8 milhões de metros qua-
drados. Significaria dizer às grandes emissoras e aos 
fiéis anunciantes da TV aberta que dali em diante esta-
ria extinto seu maior recurso para divulgar publicidade 
ao maior número de pessoas possível, recurso que 
permitia uma entrega certeira a domicílios de todas as 
classes sociais. Significaria entregar à população uma 
diversidade muito maior de canais, e por consequên-
cia, a possibilidade de mais qualidade de programa-
ção, de mais variedade de notícias jornalísticas e de 
parcialidades diferentes. 
O aculturamento dos brasileiros para a nova forma 

de receber conteúdo audiovisual deve acontecer aos 
poucos, mas somente diante de amplo incentivo e de 
condições financeiras para bancar o novo hábito im-
posto. E haverá de fato uma segmentação total das 
massas? Os altos índices de audiência não dependem 
da massificação? Por enquanto, a TV aberta ainda faz 
algum sentido. E a produção de conteúdos de massa 
também. n
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Ainda que pareça haver sentido na ocu-
pação do espectro de radiodifu-
são com serviços de internet 
e telefonia móvel, a TV 
aberta não parece aca-
bar tão cedo. Não pode 
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I
ntrodução:
O Congresso SET EXPO 2017 foi uma verdadeira 

biblioteca interativa, trazendo os mais relevantes 
assuntos que movem o meio não só broadcast, mas 

de tecnologias disruptivas no geral; de câmeras 360 
graus, drones, OTT, e até dinheiro virtual. O congresso 
mostrou sua nova faceta, sem deixar de fora temas 
ainda importantes, como o desligamento do analógico 
e os avanços da TV Digital no país. Para esta reporta-
gem e diante de tantos assuntos interessantes, decidi 
dedicar-me ao IP e aos seus desafios, cobrindo pales-

tras que acredito ao final poderão dar ao leitor, uma 
visão mais abrangente dos padrões, protocolos e pers-
pectivas que esta migração para o IP pode representar.
Durante a palestra: “A Nova TV Globo em Refi-

ce –Tudo em IP”, Carolina Ducca, gerente sênior de 
Tecnologia da TV Globo em Recife, brindou a plateia 
com o que talvez seja o epitáfio das emissoras: “Nós 
estamos em um universo em transição. Precisamos ser 
ágeis e ter flexibilidade. Precisamos desenvolver novas 
formas de distribuir e criar novos conteúdos, senão 
inevitavelmente, vamos ficar para trás!”

por Tom Jones Moreira

Congresso SET Expo      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

Novas plataformas 
e infraestrutura: os desafios 
de ir para o mundo IP 
e dai tocar as nuvens!
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Daí para frente Carolina, demonstrou como a nova 
sede da Globo em Recife foi projetada para trabalhar 
com tudo em IP. Verdade seja dita, a sorte premia os 
bravos, diante de um projeto de transferência, onde 
todos os equipamentos da sede antiga seriam transpor-
tados para a nova sede, a equipe capitaneada por Caro-
lina perguntou-se: “Faz sentido ainda usar banda base? 
Ou arriscamos tornar toda a infraestrutura em IP?”
A resposta a essas perguntas veio no formato de 

diversos estudos que apontavam como dentro de uma 
analise de SWOT, os pontos fortes e fracos de migrar 
para um core completamente em IP. A troca do core 
tradicional de uma matriz de vídeo que suporta todo 
o trafego de áudio e vídeo da emissora antiga, por um 
core IP comandado por roteadores à prova de futuro.
À prova de futuro. O que isso significa? “Significa que 

se você for do HD para o 4K, 8K ou o que o futuro 
inventar não precisa jogar tudo fora e começar tudo do 
zero, com um core de tecnologia IP, estamos prontos 
para 400GB de dados”, explicou Carolina para uma 
plateia extasiada. Algo impensável para o mundo SDI 
contemporâneo.
Corroborando com esse pensamento o painel mode-

rado por Jose António Garcia da EBC (Empresa Brasil 
de Comunicação) denomi-
nado “Produção ao vivo IP: 
status, evolução e melhores 
práticas” trouxe ao ar algu-
mas perguntas: Como a en-
genharia de televisão pode 
traçar um caminho para a 
transição da atual tecnologia 
SDI em direção ao futuro do 
fluxo de trabalho totalmente 
com tecnologia IP? Quais as 
ofertas atuais, as melhores 
práticas e os próximos pas-
sos nesta evolução?

Falemos de Padrões IP
Durante anos, o SDI (Serial Digital Interface) tem 

sido o padrão comum para o transporte de vídeo des-
compactado dentro das instalações, e permitiu que os 
broadcasters conectassem os seus equipamentos com 
interoperabilidade.
Quando a contribuição do IP surgiu, os padrões fo-

ram surgindo para que o transporte de sinais SDI por 
IP – pudesse manter essa interoperabilidade. Princi-
palmente os padrões SMPTE 2022 para transporte e 
proteção e os padrões JPEG e MPEG para compressão. 
Como resultado, as redes de contribuição IP puderam 
incluir uma variedade de equipamentos de diferentes 
fornecedores.
À medida que o IP começa a construir novas estra-

das nos estúdios é imperativo que a indústria exija 
padrões que proporcionem a mesma flexibilidade e 
evitem bloqueios proprietários por parte de alguns for-
necedores. Dessa forma, à medida que as emissoras 
migram para redes IP com transporte de vídeo, tanto 

Fig1: Família de Protocolos SMPTE (Fonte: Nevion blog)
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José Antônio Garcia analisou como a engenharia 
de televisão pode traçar um caminho para a transição 
da atual tecnologia SDI em direção ao futuro do �uxo 
de trabalho totalmente com tecnologia IP?

Carolina Ducca, 
gerente sênior 
de Tecnologia 
da Globo em Recife,  
a�rmou que “estamos 
em um universo 
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fora quanto dentro do estúdio, muitos sistemas pro-
prietários existentes estão sendo eliminados em favor 
dos produtos que oferecem interoperabilidade com 
base nesses padrões.
Introduzido pela primeira vez em 2007, o padrão 

SMPTE 2022 expandiu-se para cobrir mais tipos de 
transporte de vídeo IP. As duas primeiras seções dos 
protocolos IP de proteção, padrão para sinais de ví-
deo de taxa de bits constantes e compactados em 
fluxos de transporte MPEG-2, com base na COP3 do 
Pro MPEG Forum. As seções mais recentes do padrão 
cobrem dois tipos diferentes de sinais de vídeo com-
primido de taxa variável, bem como métodos para 
transportar vídeo descompactado e troca de proteção 
sem sucesso. Cada seção da SMPTE 2022 é descrita 
na tabela acima.

De�nição e concordância de padrões
O Video Services Forum (VSF), com o apoio de or-

ganizações como a SMPTE (Society of Motion Picture 
& Television Engineers) e a EBU (European Broadcas-
ting Union), desenvolveu uma série de recomendações 
técnicas para padrões que assegurem a interoperabi-
lidade total em IP. Os padrões propostos não foram 
desenvolvidos por nenhum fornecedor em particular 
e são o resultado da união e experiência diversificada 
de muitos especialistas da indústria. Isso significa que 
esses padrões não estão distorcidos ou limitados pela 
perspectiva de um único fornecedor.

SMPTE 2022-6
Em primeira instância, o VSF recomenda o uso do 

SMPTE 2022-6, que permite que os sinais SDI sejam 
transportados através de IP usando o protocolo de 
transporte em tempo real (RTP). Este padrão já é am-
plamente utilizado em redes de contribuição de IP e 
é suportado por vários fornecedores. Como o SMPTE 

2022-6 pode transportar quaisquer si-
nais SDI, ele pode ser usado tanto para 
sinais multiplexados (por exemplo, vá-
rios vídeos e áudio) como para sinais 
de vídeo individuais. Assim, por exem-
plo, o SMPTE 2022-6 foi usado para o 
transporte de vídeo nas fases iniciais 
do VRT e do projeto LiveIP da EBU, que 
envolveu a construção e operação de 
um estúdio de produção de TV ao vivo 
com hardware e software de última ge-
ração baseado em IP e em TI.

VSF TR-04
O TR-04 é uma recomendação técnica 

para usar o SMPTE 2022-6 para vídeo 
com áudio incorporado e AES67 para 

fluxos de áudio separados, o último sendo um padrão 
que já é suportado por muitos fornecedores. É um pri-
meiro passo para o transporte das essências (ou seja, 
sinais individuais) e não a mídia composta.

VSF TR-03
O TR-03 é uma recomendação técnica que requer 

uma abordagem baseada em essências (onde cada 
tipo de sinal é transportado individualmente, mas com 
informações de sincronização). Esta abordagem é mais 
adequada para um ambiente de produção do que uma 
abordagem composta como, por exemplo, torna o pro-
cessamento de áudio muito mais fácil, uma vez que 
não é necessário incorporar e re-incorporação.
O TR-03 abrange uma série de padrões existentes para 

o mapeamento de várias essências na RTP, o protocolo 
padrão para o transporte em tempo real por IP. Para o 
vídeo, o padrão é RFC 4175, para áudio é AES67, e para 
sincronização de clock é o SMPTE 2059 que se baseia 
no IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP).
O RFC 4175, em particular, traz o transporte de vídeo 

para a era digital, transportando apenas a parte visível 
do vídeo (pixels ativos), reduzindo assim o volume de 
dados transportados. O trabalho está em andamento, 
por exemplo, dentro da Advanced Media Workflow As-
sociation (AMWA), para analisar aspectos que serão 
fundamentais para oferecer todos os benefícios do 
IP, em particular, padronizando o registro (tornando 
o equipamento conhecido da rede IP) e descoberta 
(fazendo uso das capacidades oferecidas pelo IPv6 ).
A SMPTE começou a trabalhar em janeiro de 2016 

para desenvolver um conjunto de padrões que espe-
cificam o transporte, a sincronização e a descrição de 
fluxos de essência primária separada sobre IP para fins 
de produção ao vivo, com base nas Recomendações 
Técnicas V-03 TR-03 e TR-04. O trabalho foi documen-
tado como SMPTE 2110.
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Família SMPTE – 2110
Esta família em particular foi o que a equipe de im-

plantação da Globo Recife utilizou para implementação 
do novo core IP.  A SMPTE 2110 especifica o trans-
porte, sincronismo e descrição dos fluxos separados 
das essências elementares (i.e. vídeo, áudio e dados) 
sobre IP, com o propósito de produção ao vivo e ba-
seado em recomendações do Fórum para Serviços de 
Vídeo, VSF TR-03 e TR-04. 
A SMPTE 2110 está se tornando, de fato, a norma 

para o transporte sobre IP baseado, e se constitui das 
seguintes partes:
ST 2110-10  – System Timing and Definitions
ST 2110-20 – Uncompressed Active Video
ST 2110-21 –   Timing Model for Uncompressed Active 

Video
ST 2110-30 –  PCM Digital Audio
ST 2110-31 –   AES3 Transparent Transport  

(for non-PCM)
ST 2110-40 –  Ancillary Data
ST 2110-50 –  Interoperation of ST 2022-6 streams
Esta família de padrões (SMPTE 2110) define um 

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

de datagrama são possíveis, desde que especificados 
e sinalizados na rede. Aderindo ao MTU, os recepto-
res não necessitam remontar os pacotes IP fragmenta-
dos. Fontes e receptores devem suportar a transmis-
são multicast, incluindo a sinalização IGMP (IETF RFC 
3376) e unicast (IETF RFC 79 para IPv4). A ST 2110-50 
é uma recomendação para que haja interoperação com 
2 padrões já existentes: SMPTE 2022-6 para vídeo com 
áudio embarcado e AES 67 para um fluxo de áudio 
separado e endereçável.
Dito isso, podemos lançar nossa olhar para o pai-

nel “Cloud e virtualização”, moderado por Alexandre 
Sano, gerente de engenharia do SBT. Visto como com-
plementar à transição para o IP, o ambiente de Cloud 
e virtualização abre a possibilidade de utilização da 
capacidade máxima de um recurso computacional ou 
a possibilidade de contratar (pagar) apenas pelo que 
é consumido, e tem facilitado a penetração desse tipo 
de serviço e se tornado o modelo de negócio cada 
vez mais comum dentro das emissoras de televisão e 
produtoras de conteúdo. Porém, sua implementação 
não é facilitada por um ambiente em que pessoas e 
equipamentos são híbridos do mundo IP e broadcast 

como argumentou Washington Cabral da IBM: “É tudo 
um problema de Skill e semântica, as pessoas de TV 
não entendem de nuvem e pessoas de nuvem não 
entendem de TV, esse é o desafio!”.
“Podemos encapsular o SMPTE, mas quanto custa 

isso? Meus equipamentos (roteadores, switchers) irão 
suportar?” Essas foram questões levantadas pelo pai-
nelista da IBM, que a pedido de Alexandre Sano, con-
tou um pouco de sua experiência em implantar uma 
“operação sombra”, como prova de conceito onde 
programas pré-gravados e um conteúdo ao vivo eram 
lançados diretamente da nuvem. Pontos importantes 
dessa experiência resumidos por Washington foram as 
dificuldades operacionais de se trabalhar com pacotes 
UDPs (pois os pacotes de áudio e vídeo não admitem 
retransmissão) e principalmente o delay gerado por 
transmissões de pontos diferentes da rede virtualiza-
da.
Ao final da conferência, questionei Cabral a respei-

to do uso dos protocolos RTP para tratar melhor os 
problemas de não admissão de retransmissão de pa-
cotes mencionados pelo palestrante. O executivo da 
IBM concordou e disse que usar RTP pode ser uma 
saída, mas em seu estudo de caso os equipamentos 
não tinham esse suporte, de forma que não foi pos-
sível testar esse encapsulamento na transmissão. Isso 
chamou muito a atenção, e aponta para o início deste 
texto, onde falamos sobre definições e concordância 
de padrões: é imprescindível que equipamentos ad-
quiridos estejam aderentes às normas mandatórias do 
mercado, ainda mais em um ambiente novo e em tran-
sição como o que estamos enfrentando.
Desta forma podemos concluir que padrões e ex-

periências estão sendo escritas, que os desafios vão 
muito além da implantação de um core totalmente em 
IP que nos ajude a ser “à prova de futuro”, ou que 
nossas equipes não sejam híbridas o suficiente para 
entender a semântica envolvida no broadcast e no IP. 
Vemos aqui que tanto fornecedores quanto consumi-
dores precisam estar atentos para não serem deixados 
para trás por essa verdadeira carruagem de fogo que 
é o mundo IP. n

Tom Jones Moreira de Assis é es-
pecialista em Sistemas digitais, 
experiência de mais de 15 anos 
no mercado de Telecom. Coorde-
nador do departamento de  En-
genharia de Aplicação da Tecsys 
do Brasil. Membro do Fórum 
SBTVD: Módulo de Promoção e 

Módulo Técnico, e membro da Diretoria de Ensino da 
SET. Contato: tom@tecsysbrasil.com.br 

Congresso SET Expo      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”



68   REVISTA DA SET  |  Abril 201568   REVISTA DA SET  |  Set/Out 2017

Família SMPTE – 2110
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Gyro-Stabilized Systems
GSS

(11) 3838-9777   |   www.videosystems.com.br    |   contato@videosystems.com.br 

As melhores soluções no mercado de Broadcast, 
Broadband, Telecomunicações e Segurança.

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

V O C Ê  S A B I A ?
DYVI é o passo de�nitivo da evolução dos Switchers de Vídeo

O Switcher de Vídeo DYVI 
oferece criatividade sem 
precedentes, operações 
simples e seguras e 
con	abilidade técnica -  
tudo em um pacote 
econômico, personalizado e 
altamente con	ável. 

INTERFACE INTUITIVA
A criação de cenas, efeitos e 
layers de exibição é feita via 
software, trazendo todo o 
poder dos programas de pós 
produção para a cobertura 
ao vivo. 

MODULAR E ESCALÁVEL 
A comunicação entre as 
partes do DYVI (Módulos 
de processamento, canais 
de entrada/saída, painéis 
de controle) é feita via 
protocolo TCP-IP e qualquer 
expansão do sistema é 
feita adicionando mais um 
componente na rede.

PRODUÇÃO 
DESCENTRALIZADA E 
DISTRIBUÍDA
Por ser modular e escalável 
(e real TCP/IP) cada parte 
do sistema pode estar em 
qualquer lugar do mundo, 
bastanto para tal uma 
conexão estável de rede 
entre elas.

Quando você planejar seu próximo centro de produção, não se restrinja a um switcher que é 
construído com as necessidades de transmissão de hoje, assegure-se de ter uma plataforma 
que possa mudar ao ritmo dos padrões emergentes como 1080p, UHD-4K ou além. DYVI é 
uma fábrica de gerenciamento de pixels que usa GPU para ser �exível e entregar o formato 
de produção de acordo com o que você precisa.




