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Npartir do final deste ano, chuviscos e fantasmas 
só existirão como lembranças pitorescas para a 
esmagadora maioria dos brasileiros e a outrora 

“alta definição” das imagens será nada mais que o 
esperado ao se apertar o botão do controle remoto 
do televisor.  Mais um degrau galgado na história da 
televisão brasileira, num processo vitorioso de desli-
gamento da TV analógica liderado pelos profissionais 
da área, salpicado de momentos de sorte, mas com es-
pinha dorsal construída com esforço e determinação. 
Por exemplo, por pura sorte, em 1999, estava à frente 
do desenvolvimento do sistema japonês o Dr Osamu 
Yamada, disposto a emprestar um protótipo laborato-
rial para os testes que concluíram pela superioridade 
daquele padrão de transmissão. Mas até a decisão do 
governo quanto à introdução do sistema, em junho 
de 2006, foram mais de 12 anos de estudos, testes e 
demonstrações com  a SET como ponto de encontro 
dos especialistas envolvidos. Em seguida à decisão, 
entrou em ação o Fórum SBTVD, que enfrentou o de-
safio de completar as especificações do sistema em 
prazo curtíssimo e harmonizar as atuações dos princi-
pais players para a implantação da TV Digital no Brasil.
Desde seu lançamento em São Paulo, em dezembro 
de 2007, as imagens e sons perfeitos foram objeto de 
desejo dos que lhes eram apresentados. Ao longo dos 
anos seguintes, as transmissões digitais se expandi-
ram e os preços dos televisores caíram.  O empurrão 
final foi dado pela venda dos 700 MHz para operações 
de 4G em 2014, quando a necessidade de limpar a 
faixa de transmissões de TV levou ao uso de parte 

dos recursos do leilão para agilizar a migração digital, 
em uma parceria público-privada bem organizada, que 
inclui a distribuição de conversores à população de 
baixa renda e uma extensa campanha de comunicação 
pelas emissoras de TV. Nesta edição da Revista da SET, 
Osamu Yamada congratula broadcasters brasileiros e  
Rafael Leal, coordenador do Grupo SET-Switch-off, re-
capitula os principais marcos do processo de apaga-
mento analógico.
Por conta do nosso sistema de TV Digital, a população 
brasileira tem acesso gratuito a uma qualidade de ima-
gens e sons melhor que a oferecida pela grande maio-
ria dos serviços pagos, no Brasil e no mundo. Mas os 
desenvolvimentos continuam, com imagens de defini-
ção 4 vezes e até 16 vezes maiores, e outras melhorias 
de processamento. Nossos engenheiros e empresários 
continuam atentos, experimentando as novas tecnolo-
gias. É sobre essas experiências, vividas na Copa de 
2014 e nas Olimpíadas de 2016, que Leonardo Chaves 
e Gabriel Ferraresso vislumbram os Caminhos para a 
TV do Futuro. 
Também estão presentes nesta edição da Revista da 
SET discussões sobre a aceleração da revolução di-
gital, a convergência de mídias e a busca por novos 
modelos de engajamento, incluindo abordagens apre-
sentadas durante o IBC e os SET Regionais Sudeste e 
Centro Oeste.

Boa leitura!
Liliana Nakonechnyj

Presidente da SET
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Parabéns pelo 10º aniversário da Transmissão Digital Bra-
sileira. Primeiramente, gostaria de dizer “Parabéns a todas 
as redes de transmissão brasileiras e membros da SET no 
10º aniversário da Transmissão Digital Brasileira”. Eu sei que 
houve várias dificuldades, e vocês as superaram para iniciar 
de verdade o processo. Eu expresso meu respeito pela sua 
perseverança e determinação, e por terem dedicado seu tem-
po para fazer a seleção correta.
Me lembro que participei da cerimônia de abertura da 

Transmissão Digital Brasileira realizada na prefeitura de São 
Paulo em dezembro de 2007, e nesse ano participei no SE-
TEXPO 2017, minha primeira desde 2008. Eu me senti como 
se tivesse voltado para minha segunda cidade natal. Eu esta-
va muito feliz em rever vários amigos brasileiros novamente. 
Meus parabéns novamente.
Fui homenageado pela SET, no dia 21 de Agosto de 2017, 

com um prêmio pelas minhas contribuições ao desenvolvi-
mento da transmissão digital brasileira e de 50 anos de ati-
vidades de tecnologias de transmissão. Eu gostaria de dizer 
muito obrigado a todos os membros da SET por esse exce-
lente prêmio.
Tenho trabalhado em cooperação mútua com o Brasil des-

de 1998. Agradecimentos especiais aos membros da SET: 
Fernando Bittencourt, Olímpio Jose Franco, Robert Franco e 
Liliana Nakonechnyj. Com a cooperação deles, nós consegui-
mos estabelecer um relacionamento forte entre Brasil e Japão 
através da tecnologia de ISDB-T. Muito obrigado do fundo do 
meu coração.
Além disso, gostaria de expressar minha gratidão a todos 

os meus colegas japoneses, que trabalharam comigo na es-
tação de transmissão pública japonesa, a NHK, à equipe e 
aos colaboradores do Ministério de Assuntos Internos e Co-
municações do Japão (MIC), à Associação de Indústrias de 
Rádio por suas contribuições no desenvolvimento da ISDB-T. 
Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para novamente 
dizer muito obrigado.
Por favor permitam-me fazer uma breve introdução do meu 

envolvimento no desenvolvimento e disseminação da ISDB-T. 

Eu estive engajado no desenvolvimento de transmissão di-
gital por 31 anos nos Laboratórios de Ciência e Pesquisa de 
Tecnologia da NHK até 2002. Trabalhar em transmissão era 
muito empolgante para mim. Eu fiz vários temas de pesqui-
sa, mas olhando para trás, eu percebi que todos os meus 
tópicos de pesquisa e temas estavam relacionados à ISDB-T.
Desde a década de 1970, eu estava encarregado de pesqui-

sa e desenvolvimento da Teletext, na qual os sinais digitais 
são multiplexados com o intervalo de branqueamento da TV 
analógica.
Na década de 1980, eu estava engajado no desenvolvimen-

to na transmissão FM multiplexada, que é capaz de recepção 
móvel. Com a experiência dos dois sistemas eu pensei que 
a transmissão digital terrestre deveria ser capaz de receber 
sinais digitais com recepção móvel. Em 1986, eu comecei 
a pesquisa em transmissão digital terrestre com foco em 
recepção móvel. Nós completamos o sistema ISDB-T e come-
çamos a transmissão em 2003 no Japão. Ao todo, foram 17 
anos desde o início da pesquisa até a primeira transmissão.
Meu primeiro encontro com o Brasil foi há vinte anos, em 

1998, quando eu fui convidado à SET para introduzir a ISDB-T 
pela primeira vez. Naquele tempo, eu achava que as caracte-
rísticas do ISDB-T não eram compreendidas. Eu visitei o país 
mais de dez vezes até que o Brasil decidiu adotar o ISDB-T em 
2006. Foram necessários oito anos para que o Brasil tomasse 
a decisão. Depois disso, a disseminação da tecnologia para 
outros países da América do Sul foi feita em conjunto com 
todos os membros da SET, o que resultou na assimilação da 
ISDB-T pela maioria dos países sul-americanos.
Tecnologias tais como comunicações, redes, processos de 

vídeo, dispositivos e outras envolvendo transmissão progri-
dem rapidamente. Eu espero que engenheiros de transmis-
são aprofundem a troca de informações entre eles e estabe-
leçam a direção para as novas transmissões.

Obrigado.

Osamu Yamada

A primeira transmissão de TV  
Digital no Brasil ocorreu em  
São Paulo, no dia 2 de dezembro  
de 2007. Para celebrar a data,  
o engenheiro japonês Osamu 
Yamada - que, na época,  
comandava os laboratórios  
de desenvolvimento do ISDB-T  
na NHK e é considerado  
o “pai” do sistema - enviou uma  
carta de parabéns a todos  
os engenheiros brasileiros  
que participaram desta conquista
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Osamu Yamada congratula broadcasters brasileiros 
pelos 10 anos da primeira transmissão digital

A seguir, a carta de Yamada à SET

Osamu Yamada, Liliana Nakonechnyj e Fernando Bittencourt 
durante o SET EXPO 2017

SET REGIONAISSET News
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D
atas do Desligamento
Após vários anos de estu-

dos, testes, planejamento e 
muito esforço dos profissio-

nais nacionais de diversos setores, 
o padrão brasileiro de TV Digital, 
denominado Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital Terrestre – SBTVD-T 
foi instituído através do Decreto Pre-
sidencial nº 5.820 em 29 de Junho 
de 2006.
Este documento trouxe diversas 

considerações sobre o novo padrão 
de TV Digital, tais como o prazo para 

a transição da tecnologia analógica 
para digital em todo país. O Art. 10 
deste decreto indicava que todos os 
radiodifusores do Brasil deveriam 
migrar seus sinais para tecnologia 
digital em 10 anos a contar da data 
de sua publicação, ou seja, todos os 
sinais analógicos seriam desligados 
em 29 de Junho de 2016.
Em 2013 um novo Decreto Presiden-

cial foi assinado visando a alteração 
de datas de desligamento dos sinais 
analógicos. Ao invés de uma única 
data para o desligamento prevista no 

Decreto nº 5.820, o novo Decreto nº 
8.061 de 29 de Julho de 2013 alterou 
a data e instituiu um período para o 
desligamento dos sinais analógicos 
que seria de 01 de Janeiro de 2015 
até 31 de Dezembro de 2018.
Em 24 de Junho de 2014, a Porta-

ria nº 477 trouxe o primeiro deta-
lhamento do que seriam os desliga-
mentos dentro do período proposto 
pelo Decreto nº 8.061. De acordo 
com esta portaria, os desligamentos 
aconteceriam em agrupamentos con-
forme descrito na tabela seguinte: 

SET REGIONAISEspecial Switch-O�

por Rafael Leal
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Portaria nº 477 trouxe agrupa-
mentos de cidades, porém não 
apresentou as condições para que 
os desligamentos ocorressem as-
sim como o detalhamento de muni-
cípios constantes em cada um dos 
momentos de desligamento.
Em 10 de Julho de 2014 foi pu-

blicada no Diário Oficial da União 
(D.O.U.) a Portaria nº 481 que trou-
xe através de seu artigo 1º a con-
dição de que pelo menos 93% dos 
domicílios dependentes dos sinais 
de TV Aberta Terrestre deveriam es-
tar aptos à recepção de televisão 
digital e detalhou todos os muni-
cípios que seriam desligados em 
cada um dos momentos de des-
ligamento descritos no anexo da 
Portaria nº 477. 
Estas portarias permaneceram váli- 

das até 25 de janeiro de 2016 quan-
do foi publicada outra Portaria que 
alterou o cronograma de desliga-
mento dos sinais analógicos. Ainda 
se valendo do Decreto nº 8.061, a 
Portaria nº 378 alterou a data dos 
agrupamentos de cidades conforme 
descrito na tabela da pág. seguinte:

Ano Data Agrupamentos

2015 29/nov Piloto - Rio Verde/GO

2016

03/abr

15/mai

26/jun

28/ago

27/nov

Brasília

São Paulo

Belo Horizonte

Goiânia

Rio de Janeiro

2017

25/jun

30/jul

27/ago

24/set

29/out

26/nov

Curitiba; Porto Alegre; Florianópolis

Salvador; Fortaleza; Recife

Campinas; Ribeirão Preto

Vale do Paraíba; Santos

Interior RJ; Vitória

São José do Rio Preto; Bauru; Presidente Prudente

2018

01/jul

29/jul

26/ago

25/nov

Manaus; Belém; São Luís

Natal; João Pessoa; Maceió; Aracaju; Teresina

Campo Grande; Cuiabá; Palmas

Porto Velho; Macapá; Rio Branco; Boa Vista;  
Demais Cidades
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Anexo da Portaria nº 477 de 24 de junho de 2014



Para detalhar os agrupamentos de 
cidades que estavam previstas para 
desligar em 2017 e 2018 foram pu-
blicadas mais 02 portarias (Portaria  
nº 1.714 e Portaria nº 3.493).

•  Portaria nº 1.714, publicada no 
D.O.U. em 28 de abril de 2016, 
trouxe a relação de todas as cida-
des que deveriam ser desligadas 
nos agrupamentos de 2017 e para 
isto incluiu um novo anexo (Anexo 
V) à Portaria nº 378. 

Em maio, o Decreto Presidencial  
nº 8.753, publicado no D.O.U. de  
11 de maio de 2016 adicionou um 
parágrafo ao artigo 10 do Decreto  
nº 5.820 de 2006. De acordo com o 
texto do novo parágrafo o encerra-
mento das transmissões analógicas 
ocorreria até 31 de dezembro de 2018 
apenas nas localidades nas quais 
fosse necessária a viabilização da im-
plantação das redes de telefonia mó-
vel de quarta geração na faixa de ra-
diofrequência de 698 MHz a 806 MHz.

•  Portaria nº 3.493, publicada no 
D.O.U. em 29 de agosto de 2016, 
trouxe a relação de cidades que 
deveriam ser desligadas nos agru-
pamentos de 2018 e incluiu outro 
anexo (Anexo VI) à Portaria nº 378. 

Esta última portaria, publicada em 
agosto de 2016, também incluiu um 
parágrafo à Portaria nº 378 que dizia 
que todas as cidades não listadas 
nos Anexos IV, V e VI deveriam ocor-
rer até 31 de dezembro de 2023.
Em 29 de maio de 2017 foi publica-

da pelo governo a Portaria nº 2.992 
que alterou a data de alguns agru-
pamentos de cidades que estavam 
previstas para desligarem em 2017. 
A Portaria não alterou as datas de 
desligamento de 2018.
A alteração destas datas foi origina-

da pelo GIRED (Grupo de Implanta-
ção do Processo de Redistribuição e 
Digitalização de Canais de TV e RTV) 
ao avaliar a necessidade de mover 
alguns agrupamentos em função das 
dificuldades atreladas à distribuição 
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Ano Data Agrupamentos

2016
15/fev

26/out

Piloto - Rio Verde/GO

Brasília

2017

29/mar

31/mai

26/jul

27/set

25/out

São Paulo

Goiânia

Belo Horizonte; Fortaleza; Juazeiro do Norte; Sobral; 
Recife; Salvador

Campinas, Franca, Ribeirão Preto; Santos;  
Vale do Paraíba

Rio de Janeiro; Vitória

2018

31/jan

28/mar

 
30/mai

 
28/nov

05/dez

Curitiba; Porto Alegre; Florianópolis

Bauru; Presidente Prudente; São José do Rio Preto; 
São Luís

Belém; João Pessoa; Maceió; Manaus; Teresina;  
Aracaju; Natal

Boa Vista; Campo Grande; Cuiabá; Macapá; Palmas; 
Oeste do PR; Porto Velho; Rio Branco;  
Interior RJ; Sul do RS; Interior SP

Blumenau; Jaraguá do Sul; Joinville; Campina Grande; 
Dourados; Caruaru; Petrolina; Rondonópolis; Feira de 
Santana; Vitória da Conquista; Governador Valadares; 
Juiz de Fora; Uberaba; Uberlândia; Imperatriz; Marabá; 
Mossoró; Parnaíba; Santa Maria

Anexo IV da Portaria nº 378 de 22 de janeiro de 2016
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Para detalhar os agrupamentos de 
cidades que estavam previstas para 
desligar em 2017 e 2018 foram pu-
blicadas mais 02 portarias (Portaria  
nº 1.714 e Portaria nº 3.493).

•  Portaria nº 1.714, publicada no 
D.O.U. em 28 de abril de 2016, 
trouxe a relação de todas as cida-
des que deveriam ser desligadas 
nos agrupamentos de 2017 e para 
isto incluiu um novo anexo (Anexo 
V) à Portaria nº 378. 

Em maio, o Decreto Presidencial  
nº 8.753, publicado no D.O.U. de  
11 de maio de 2016 adicionou um 
parágrafo ao artigo 10 do Decreto  
nº 5.820 de 2006. De acordo com o 
texto do novo parágrafo o encerra-
mento das transmissões analógicas 
ocorreria até 31 de dezembro de 2018 
apenas nas localidades nas quais 
fosse necessária a viabilização da im-
plantação das redes de telefonia mó-
vel de quarta geração na faixa de ra-
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agosto de 2016, também incluiu um 
parágrafo à Portaria nº 378 que dizia 
que todas as cidades não listadas 
nos Anexos IV, V e VI deveriam ocor-
rer até 31 de dezembro de 2023.
Em 29 de maio de 2017 foi publica-

da pelo governo a Portaria nº 2.992 
que alterou a data de alguns agru-
pamentos de cidades que estavam 
previstas para desligarem em 2017. 
A Portaria não alterou as datas de 
desligamento de 2018.
A alteração destas datas foi origina-

da pelo GIRED (Grupo de Implanta-
ção do Processo de Redistribuição e 
Digitalização de Canais de TV e RTV) 
ao avaliar a necessidade de mover 
alguns agrupamentos em função das 
dificuldades atreladas à distribuição 
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Ano Data Agrupamentos

2016
15/fev

26/out

Piloto - Rio Verde/GO

Brasília

2017

29/mar

31/mai

26/jul

27/set

25/out

São Paulo

Goiânia

Belo Horizonte; Fortaleza; Juazeiro do Norte; Sobral; 
Recife; Salvador

Campinas, Franca, Ribeirão Preto; Santos;  
Vale do Paraíba

Rio de Janeiro; Vitória

2018

31/jan

28/mar

 
30/mai

 
28/nov

05/dez

Curitiba; Porto Alegre; Florianópolis

Bauru; Presidente Prudente; São José do Rio Preto; 
São Luís

Belém; João Pessoa; Maceió; Manaus; Teresina;  
Aracaju; Natal

Boa Vista; Campo Grande; Cuiabá; Macapá; Palmas; 
Oeste do PR; Porto Velho; Rio Branco;  
Interior RJ; Sul do RS; Interior SP

Blumenau; Jaraguá do Sul; Joinville; Campina Grande; 
Dourados; Caruaru; Petrolina; Rondonópolis; Feira de 
Santana; Vitória da Conquista; Governador Valadares; 
Juiz de Fora; Uberaba; Uberlândia; Imperatriz; Marabá; 
Mossoró; Parnaíba; Santa Maria

Anexo IV da Portaria nº 378 de 22 de janeiro de 2016
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dos kits pela EAD (Entidade Adminis-
tradora da Digitalização).
Os agrupamentos de Fortaleza/CE, 

Sobral/CE, Juazeiro do Norte/CE, Sal-
vador/BA, Belo Horizonte/MG, Campi-
nas/SP, Ribeirão Preto/SP, Franca/SP, 
Santos/SP e Vale do Paraíba/SP foram 
alterados conforme tabela a seguir:

Desligamentos em 2016
O primeiro ano em que tivemos 

desligamentos efetivos dos sinais 
analógicos foi em 2016. Foi um ano 
de muitos desafios e grandes apren-
dizados. A cidade escolhida foi a ci-
dade de Rio Verde no interior de Goi-
ás. A localidade, com população em 
torno de 200 mil habitantes, foi um 
excelente teste de processos e ações 
que seriam necessárias em todos os 
desligamentos dali em diante, tais 
como distribuição de kits, implanta-

ção de sinais digitais, campanhas de 
comunicações, pesquisas de aferição 
do grau de digitalização da popula-
ção etc.
Após algumas alterações de datas 

de desligamento, os sinais analógi-
cos em Rio Verde foram efetivamente 
desligados em 01 de março de 2016, 
tornando-se a primeira cidade brasi-
leira a contar apenas com sinais digi-
tais de TV Aberta Terrestre.
No segundo semestre, foi a vez 

da região metropolitana de Brasília. 

Com seus desligamentos previstos 
para 26 de outubro de 2016, os si-
nais foram desligados em Brasília e 
mais nove cidades do entorno no dia 
17 de novembro de 2016. Neste dia, 
Brasília se tornou a primeira capital 
brasileira a contar apenas com as 
transmissões digitais.
Com os dois momentos de desli-

gamento ocorridos em março e no-
vembro de 2016, o ano terminou com 
Brasília e mais 10 cidades de Goiás 
apenas com sinais digitais.

Números de 2016
•  11 cidades envolvidas 

(0,2% das cidades do país)

•  1,3 milhão de domicílios  
impactados 
(1,9% das residências do país)

•  4 milhões de habitantes  
impactados 
(1,9% da população do país)

•  350 mil kits distribuídos  
pela EAD para as famílias  
dos programas sociais

Desligamentos em 2017
O segundo ano de desligamento foi 

ainda mais desafiador para todos os 
envolvidos direto e indiretamente no 
processo de desligamento dos sinais 
analógicos em todo o país. O volume 
de cidades, a logística das ações e 
a imensa população envolvida foram 
grandes barreiras para que o proces-
so ocorresse de forma bem-sucedida 
conforme vivenciamos ao longo do 
ano.

Desligamentos 2017Transferidos para 2018
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Ano Data Agrupamentos

2016
15/fev

26/out

Piloto - Rio Verde/GO

Brasília

2017

29/mar

31/mai

26/jul

27/set

25/out

08/nov

29/nov

São Paulo

Goiânia

Recife

Salvador; Fortaleza; Juazeiro do Norte; Sobral

Rio de Janeiro; Vitória

Belo Horizonte

Campinas, Franca, Ribeirão Preto; Santos;  
Vale do Paraíba

2018

31/jan

28/mar

 
30/mai

 
28/nov

05/dez

Curitiba; Porto Alegre; Florianópolis

Bauru; Presidente Prudente; São José do Rio Preto; 
São Luís

Belém; João Pessoa; Maceió; Manaus; Teresina;  
Aracaju; Natal

Boa Vista; Campo Grande; Cuiabá; Macapá; Palmas; 
Oeste do PR; Porto Velho; Rio Branco;  
Interior RJ; Sul do RS; Interior SP

Blumenau; Jaraguá do Sul; Joinville; Campina Grande; 
Dourados; Caruaru; Petrolina; Rondonópolis; Feira de 
Santana; Vitória da Conquista; Governador Valadares; 
Juiz de Fora; Uberaba; Uberlândia; Imperatriz; Marabá; 
Mossoró; Parnaíba; Santa Maria

Anexo IV da Portaria nº 378 de 26 de maio de 2017
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dos kits pela EAD (Entidade Adminis-
tradora da Digitalização).
Os agrupamentos de Fortaleza/CE, 

Sobral/CE, Juazeiro do Norte/CE, Sal-
vador/BA, Belo Horizonte/MG, Campi-
nas/SP, Ribeirão Preto/SP, Franca/SP, 
Santos/SP e Vale do Paraíba/SP foram 
alterados conforme tabela a seguir:

Desligamentos em 2016
O primeiro ano em que tivemos 

desligamentos efetivos dos sinais 
analógicos foi em 2016. Foi um ano 
de muitos desafios e grandes apren-
dizados. A cidade escolhida foi a ci-
dade de Rio Verde no interior de Goi-
ás. A localidade, com população em 
torno de 200 mil habitantes, foi um 
excelente teste de processos e ações 
que seriam necessárias em todos os 
desligamentos dali em diante, tais 
como distribuição de kits, implanta-

ção de sinais digitais, campanhas de 
comunicações, pesquisas de aferição 
do grau de digitalização da popula-
ção etc.
Após algumas alterações de datas 

de desligamento, os sinais analógi-
cos em Rio Verde foram efetivamente 
desligados em 01 de março de 2016, 
tornando-se a primeira cidade brasi-
leira a contar apenas com sinais digi-
tais de TV Aberta Terrestre.
No segundo semestre, foi a vez 

da região metropolitana de Brasília. 

Com seus desligamentos previstos 
para 26 de outubro de 2016, os si-
nais foram desligados em Brasília e 
mais nove cidades do entorno no dia 
17 de novembro de 2016. Neste dia, 
Brasília se tornou a primeira capital 
brasileira a contar apenas com as 
transmissões digitais.
Com os dois momentos de desli-

gamento ocorridos em março e no-
vembro de 2016, o ano terminou com 
Brasília e mais 10 cidades de Goiás 
apenas com sinais digitais.

Números de 2016
•  11 cidades envolvidas 

(0,2% das cidades do país)

•  1,3 milhão de domicílios  
impactados 
(1,9% das residências do país)

•  4 milhões de habitantes  
impactados 
(1,9% da população do país)

•  350 mil kits distribuídos  
pela EAD para as famílias  
dos programas sociais

Desligamentos em 2017
O segundo ano de desligamento foi 

ainda mais desafiador para todos os 
envolvidos direto e indiretamente no 
processo de desligamento dos sinais 
analógicos em todo o país. O volume 
de cidades, a logística das ações e 
a imensa população envolvida foram 
grandes barreiras para que o proces-
so ocorresse de forma bem-sucedida 
conforme vivenciamos ao longo do 
ano.

Desligamentos 2017Transferidos para 2018
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Ano Data Agrupamentos

2016
15/fev

26/out

Piloto - Rio Verde/GO

Brasília

2017

29/mar

31/mai

26/jul

27/set

25/out

08/nov

29/nov

São Paulo

Goiânia

Recife

Salvador; Fortaleza; Juazeiro do Norte; Sobral

Rio de Janeiro; Vitória

Belo Horizonte

Campinas, Franca, Ribeirão Preto; Santos;  
Vale do Paraíba

2018

31/jan

28/mar

 
30/mai

 
28/nov

05/dez

Curitiba; Porto Alegre; Florianópolis

Bauru; Presidente Prudente; São José do Rio Preto; 
São Luís

Belém; João Pessoa; Maceió; Manaus; Teresina;  
Aracaju; Natal

Boa Vista; Campo Grande; Cuiabá; Macapá; Palmas; 
Oeste do PR; Porto Velho; Rio Branco;  
Interior RJ; Sul do RS; Interior SP

Blumenau; Jaraguá do Sul; Joinville; Campina Grande; 
Dourados; Caruaru; Petrolina; Rondonópolis; Feira de 
Santana; Vitória da Conquista; Governador Valadares; 
Juiz de Fora; Uberaba; Uberlândia; Imperatriz; Marabá; 
Mossoró; Parnaíba; Santa Maria

Anexo IV da Portaria nº 378 de 26 de maio de 2017
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O primeiro desligamento previsto 
para o ano foi o agrupamento da 
maior região metropolitana do país. 
Em 29 de março, tivemos o desliga-
mento dos sinais analógicos em São 
Paulo e mais 38 cidades do entor-
no. O desafio estava na logística de 
distribuição de kits e na conversão 
da população para receber os sinais 
digitais das emissoras, já que nes-
te desligamento tínhamos cidades 
importantes, como Guarulhos, São 
Bernardo, Osasco entre outras e con-
siderando a população de todas as 
cidades, mais de 21 milhões de habi-
tantes foram de alguma forma impac-
tados pelas ações do desligamento.
Apesar do imenso desafio, São 

Paulo tinha uma particularidade que 
contribuiu de certa forma para que o 
desligamento fosse considerado um 
sucesso. A capital paulistana, em 02 
de dezembro de 2007, foi a primeira 
cidade do país a contar com as trans-
missões oficiais dos sinais digitais.

Em maio, foi a vez do agrupamen-
to de Goiânia. Previsto inicialmente 
para desligar seus sinais analógicos 
no último dia do mês, a capital goia-
na e mais 28 municípios tiveram a 
conclusão dos seus desligamentos 
em 21 de junho. Esta extensão de 
prazo de 21 dias se deu em função 
do não atingimento do percentual 
mínimo de domicílios aptos a rece-
ber os sinais digitais nas cidades do 
agrupamento e durante esse período 
tivemos o desligamento gradual de 
alguns canais analógicos.
Para o segundo semestre, após a 

alteração do cronograma apresenta-
do na Portaria nº 2.992 publicada no 
fim de maio, o primeiro desligamento 
que tivemos foi do agrupamento de 

Recife, previsto para ocorrer em 26 
de julho. Na ocasião, após atingir as 
condições mínimas para prosseguir 
com os desligamentos, Recife e mais 
13 municípios do entorno desligaram 
seus sinais analógicos. Quase 4 mi-
lhões de habitantes foram impacta-
dos pelas ações de desligamento no 
estado de Pernambuco.
Seguindo o disposto na portaria de 

maio, em setembro, chegou a vez 
dos desligamentos acontecerem em 
mais duas capitais da região nor-
deste, além de dois agrupamentos 
do interior do Ceará. Previsto ini-
cialmente para desligarem em 27 de 
setembro, os agrupamentos de Sal-
vador e Fortaleza obtiveram sucesso 
e conseguiram seguir com os seus 
desligamentos sem problema algum.
Além de Salvador, o agrupamento 

contava com mais 19 municípios lo-
calizados no entorno da capital baia-
na, enquanto em Fortaleza, além da 
capital, tínhamos mais 14 municípios.

Para Juazeiro do Norte e 
Sobral, agrupamentos do 
interior do Ceará, não foi 
possível prosseguir com a 
previsão de desligamento. 
Em função do baixo nível 
de domicílios convertidos 
para a recepção digital nas 
duas regiões, uma nova 
data de desligamento foi 
proposta pelo Governo.

A portaria nº 5.771 publicada no 
D.O.U. no fim de setembro oficializou 
a nova data para os desligamentos 
dos 02 agrupamentos do interior do 
Ceará. Conforme exposto no docu-
mento, os agrupamentos estão pre-
vistos para desligarem seus sinais 
analógicos em 28 de fevereiro de 
2018.
Após os desligamentos de Salvador 

e Fortaleza, as ações do processo de 
desligamento dos canais analógicos 
seguiram para as demais capitais da 
região sudeste e interior de São Pau-
lo, com os desligamentos de Rio de 
Janeiro e Vitória seguidos por Belo 
Horizonte, além das regiões de Cam-
pinas, Ribeirão Preto, Franca, Santos 
e Vale do Paraíba.

Previstos para desligarem em 25 de 
outubro, os agrupamentos de Rio de 
Janeiro e Vitória tiveram um desfecho 
diferente. Enquanto a capital capixa-
ba e mais 06 municípios da região 
metropolitana de Vitória seguiram 
conforme cronograma, a capital flu-
minense precisou postergar o des-
ligamento dos seus sinais analógi-
cos em função do não atingimento 
do percentual mínimo de domicílios 
aptos a receber os sinais digitais.  
A nova data para o desligamento 
foi remarcada para 22 de novembro, 
tempo necessário para que fosse re-
alizada novas pesquisas de aferição 
da condição de recepção nas resi-
dências cariocas.
Já no início de novembro, mais pre-

cisamente no dia 08 de novembro, 
estava previsto o desligamento de 
Belo Horizonte e mais 38 municípios 
da região metropolitana da capital 
mineira impactando quase 6 milhões 
de pessoas. Em função do não atin-
gimento do percentual mínimo para 
prosseguir com os desligamentos, o 
processo em Belo Horizonte precisou 
atrasar e assim como ocorreu em Goi-
ânia no fim de maio, o desligamento 
das 39 cidades de Minas ocorreu de 
forma gradativa. O desligamento dos 
sinais iniciou em 08 de novembro e 
foi concluído em 22 de novembro.
Voltando à capital fluminense, o 

agrupamento do Rio de Janeiro e 
suas 18 cidades, após passar por 
nova pesquisa de aferição, concluiu 
os seus desligamentos em 22 de no-
vembro. Com o desligamento da ca-
pital carioca e municípios do entor-
no, mais 12,6 milhões de habitantes 
foram adicionados ao grupo que só 
poderia assistir TV Aberta Terrestre 
através dos sinais digitais.
 Concluído o desligamento da re-

gião metropolitana do Rio de Janei-
ro, as atenções foram voltadas para 
os agrupamentos do interior de São 
Paulo. Todos os cinco agrupamentos 
estavam previstos para cessarem 
seus sinais analógicos em 29 de no-
vembro.
De acordo com as pesquisas de 

aferição apresentadas durante 
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O primeiro desligamento previsto 
para o ano foi o agrupamento da 
maior região metropolitana do país. 
Em 29 de março, tivemos o desliga-
mento dos sinais analógicos em São 
Paulo e mais 38 cidades do entor-
no. O desafio estava na logística de 
distribuição de kits e na conversão 
da população para receber os sinais 
digitais das emissoras, já que nes-
te desligamento tínhamos cidades 
importantes, como Guarulhos, São 
Bernardo, Osasco entre outras e con-
siderando a população de todas as 
cidades, mais de 21 milhões de habi-
tantes foram de alguma forma impac-
tados pelas ações do desligamento.
Apesar do imenso desafio, São 

Paulo tinha uma particularidade que 
contribuiu de certa forma para que o 
desligamento fosse considerado um 
sucesso. A capital paulistana, em 02 
de dezembro de 2007, foi a primeira 
cidade do país a contar com as trans-
missões oficiais dos sinais digitais.

Em maio, foi a vez do agrupamen-
to de Goiânia. Previsto inicialmente 
para desligar seus sinais analógicos 
no último dia do mês, a capital goia-
na e mais 28 municípios tiveram a 
conclusão dos seus desligamentos 
em 21 de junho. Esta extensão de 
prazo de 21 dias se deu em função 
do não atingimento do percentual 
mínimo de domicílios aptos a rece-
ber os sinais digitais nas cidades do 
agrupamento e durante esse período 
tivemos o desligamento gradual de 
alguns canais analógicos.
Para o segundo semestre, após a 

alteração do cronograma apresenta-
do na Portaria nº 2.992 publicada no 
fim de maio, o primeiro desligamento 
que tivemos foi do agrupamento de 

Recife, previsto para ocorrer em 26 
de julho. Na ocasião, após atingir as 
condições mínimas para prosseguir 
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contava com mais 19 municípios lo-
calizados no entorno da capital baia-
na, enquanto em Fortaleza, além da 
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data de desligamento foi 
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lo, com os desligamentos de Rio de 
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Horizonte, além das regiões de Cam-
pinas, Ribeirão Preto, Franca, Santos 
e Vale do Paraíba.

Previstos para desligarem em 25 de 
outubro, os agrupamentos de Rio de 
Janeiro e Vitória tiveram um desfecho 
diferente. Enquanto a capital capixa-
ba e mais 06 municípios da região 
metropolitana de Vitória seguiram 
conforme cronograma, a capital flu-
minense precisou postergar o des-
ligamento dos seus sinais analógi-
cos em função do não atingimento 
do percentual mínimo de domicílios 
aptos a receber os sinais digitais.  
A nova data para o desligamento 
foi remarcada para 22 de novembro, 
tempo necessário para que fosse re-
alizada novas pesquisas de aferição 
da condição de recepção nas resi-
dências cariocas.
Já no início de novembro, mais pre-

cisamente no dia 08 de novembro, 
estava previsto o desligamento de 
Belo Horizonte e mais 38 municípios 
da região metropolitana da capital 
mineira impactando quase 6 milhões 
de pessoas. Em função do não atin-
gimento do percentual mínimo para 
prosseguir com os desligamentos, o 
processo em Belo Horizonte precisou 
atrasar e assim como ocorreu em Goi-
ânia no fim de maio, o desligamento 
das 39 cidades de Minas ocorreu de 
forma gradativa. O desligamento dos 
sinais iniciou em 08 de novembro e 
foi concluído em 22 de novembro.
Voltando à capital fluminense, o 

agrupamento do Rio de Janeiro e 
suas 18 cidades, após passar por 
nova pesquisa de aferição, concluiu 
os seus desligamentos em 22 de no-
vembro. Com o desligamento da ca-
pital carioca e municípios do entor-
no, mais 12,6 milhões de habitantes 
foram adicionados ao grupo que só 
poderia assistir TV Aberta Terrestre 
através dos sinais digitais.
 Concluído o desligamento da re-

gião metropolitana do Rio de Janei-
ro, as atenções foram voltadas para 
os agrupamentos do interior de São 
Paulo. Todos os cinco agrupamentos 
estavam previstos para cessarem 
seus sinais analógicos em 29 de no-
vembro.
De acordo com as pesquisas de 

aferição apresentadas durante 
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reunião do GIRED (Grupo de Im-
plantação do Processo de Redis-
tribuição e Digitalização de Canais 
de TV e RTV), apenas o agrupa-
mento de Santos, apesar de não 
ter atingido o percentual mínimo 
para seguir com os desligamentos, 
chegou bem próximo do percentu-
al mínimo de domicílios aptos a 
receberem os sinais digitais. Com 
isso, os desligamentos das 09 ci-
dades do agrupamento de Santos 
ocorreram em 20 de dezembro, 
impactando mais de 1,8 milhão de 
habitantes.

Para os agrupamentos de Campi-
nas e Vale do Paraíba, que juntos 
somam mais de 100 municípios, 
os percentuais de domicílios aptos 
para os sinais digitais ficaram mais 
baixos, fato este que indicou um 
período maior para que a popula-
ção se preparasse para a recepção 
digital. Diante deste cenário, o GI-
RED sugeriu ao governo um perío-
do maior de desligamento gradati-
vo dos sinais analógicos, iniciado 
em 29 de novembro e com térmi-
no previsto para 17 de janeiro de 
2018.

Por fim, em 2017 
tínhamos mais 02 
agrupamentos do 
interior de São Pau-
lo que em função 
do percentual mais 
baixo de domicílios 
convertidos para 
recepção digital, fi-
caram para outra 
data. Previstos ini-
cialmente para 31 de 
janeiro de 2018, os 
agrupamentos de Ri-

beirão Preto e Franca continuam no 
processo de desligamento e aguar-
dam novas pesquisas de aferição 
dos domicílios para que o GIRED 
indique a data mais propícia para 
prosseguirem com os desligamen-
tos dos sinais analógicos nas duas 
regiões.

Números de 2017
•  191 cidades envolvidas 

(3,4% das cidades do país)

•  19,6 milhões de domicílios  
impactados 
(29,3% das residências do país)

•  58,3 milhões de habitantes  
impactados 
(28,2% da população do país)

• 5,5 milhões kits distribuídos  
pela EAD para as famílias  
dos programas sociais

Desligamentos em 2018
Em 2018 o desafio será ainda 

maior. Como volume de cidades 
quase 06 vezes maior do que 
2017, os desligamentos do pró-
ximo serão complexos e exigirão 
um planejamento bem detalhado 
de todas as ações envolvidas nos 
processos. Temos a previsão de 
desligar mais de 1.100 municípios 
em 2018 com impacto direto em 
mais de 67 milhões de habitantes 
(32% da população brasileira) o 
que gerará um desafio muito gran-
de de logística. n
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A versão mais custo-eficiente do sistema de automação de produção mais bem-sucedido do planeta!!!
Overdrive Express é o nível de entrada dos sistemas de Automação de Produção (APC). Overdrive Express 
contempla um kit básico e muito poderoso de recursos que podem ser expandidos até sistemas 100% 
automatizados. Tudo isso sem desperdiçar, em nenhum momento, o investimento já realizado anteriormente. 

www.rossvideo.com/overdrive

Overdrive é o sistema de automação de 
produção mais popular no mundo.
CCom seu poderoso kit de features, Overdrive 
é capaz de produzir qualquer tipo de evento 
– jornalismo, esportes, entretenimento e 
produção em estádios. Por se tratar da 
solução líder de mercado, Overdrive está 
sempre adicionando novos recursos e 
agregando mais dispositivos à sua lista de 
eqequipamentos compatíveis (maior do 
mercado). Overdrive é a solução para 
aumentar a eficiência e a qualidade das suas 
produções.

O Sistema de automação de produção número 1 planeta.

APRESENTANDO!!!
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por Fernando Moura, em Amsterdã

IBC: Quem tem 
o controle  
dos conteúdos?

O
IBC 2017 ratificou uma ten-
dência do mercado audio-
visual, a convergência de 
mídias, pensamentos e tec-

nologias. Um dos momentos mais 
marcantes da visita à Amsterdã foi a 
coletiva de imprensa dos robôs So-
phia e Einstein, dispositivos basea-
dos em inteligência artificial (IA) que, 
segundo seu criador, David Hanson, 
diretor executivo da Hanson Roboti-
cs, podem inclusive reproduzir emo-
ções humanas. 
A coletiva mostrou como a IA pode-

rá ajudar a que “no futuro as conver-
sas com robôs se pareçam às realiza-
das entre os homens”. Para Hanson 
os robôs já conseguem discutir te-
máticas específicas, ter sensações e 
examinar “as tendências e tecnolo-

gias do futuro que se desenvolvem 
rapidamente”.
Sophia é o último e “mais avança-

do robô da Hanson Robotics, com 
expressões extremamente humanas 
e inteligência em evolução, que o 
tornam capaz de conversar e cons-
truir relacionamentos”, afirmou o 
executivo à reportagem da Revista 
da SET. Pela sua parte, o “professor” 
Einstein é o primeiro robô pessoal 
da companhia, um equipamento que 
tenta “honrar o caráter e estilo de 
ensinamento único de Albert Einstein 
de explicar tópicos complexos de for-
ma que todos pudessem entender.  
O  professor Einstein trabalha com 
jogos educacionais, compartilha fa-
tos científicos e responde perguntas 
sobre diversos tópicos”.

Outro dos pontos interessantes foi 
a opção cada vez mais clara de alguns 
players por soluções em nuvem, mul-
tiplataforma e desenvolvimentos para 
Over-The-Top (OTT) com especificida-
des voltadas a um mercado em cresci-
mento. Um dos casos paradigmáticos 
é o da Harmonic que, mesmo tendo 
adquirido a Thomson Video Networks 
(TVN) no início de 2016, aposta em 
“novos formatos, mais serviços e de-
senvolvimentos de novos produtos 
que podem passar por multi-cloud”, 
assumindo que a entrega de conteú-
dos em plataformas OTT passa por 
“emissões ao vivo com qualidade UHD, 
e a expansão da captura de conteú-
dos, e novas e originais formas de en-
trega de conteúdos”, disse em Amster-
dã, Patrick Harmam, CEO da Harmonic.

IBC 2017
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A Avid segue o mesmo caminho.  
A companhia — que, em 2015, avan-
çou para plataformas colaborativas 
na nuvem — reafirmou, no IBC, que 
segue trabalhando com plataformas 
“em um ecossistema global” e com 
tecnologias “disruptivas”. 
Estas tecnologias, segundo Louis 

Fernandez Jr, CEO de Avid, servem 

para ajudar aos produtores “neste 
tempo de profundas mudanças” com 
soluções integradas, onde se realize 
“uma reagrupação da produção e 
distribuição de conteúdos” com apli-
cações, módulos e media services 
que incluam aplicações integradas 
com “foco nos usuários de forma a 
integra-los de forma colaborativa”.  

O foco, afirmou, são as estruturas 
em IP com “soluções hibridas SDI/
IP”, gráficos virtuais utilizando com 
tecnologias 4K, além de “novas apli-
cações na nuvem, extensão do Me-
diaCentral, aceleração da produção 
UHD 4K, tudo baseado no MediaCen-
tral com uma transformação rápida 
mais segura e consistente”. n

Sophia e o professor Einstein 
explicaram como a robótica baseada 
em  inteligência arti�cial pode 
aprender criatividade, empatia 
e compaixão

A Realidade Virtual Aumentada (VR A) não pára de se desenvolver: no IBC, experiências quase reais com projeção 
em mãos e objetos
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Vizrt apresentou o Big AR Show, uma plataforma 
de grá�cos de Realidade Aumentada (AR) 
que chamou a atenção dos visitantes da feira 
realizada em Amsterdã

A Avid lançou um novo conceito no IBC 2017: “a nova realidade digital”. Louis Fernandez Jr., CEO da companhia, a�rmou que, 
nos últimos dois anos, a indústria mudou para uma forma de distribuição mais democrática. Os aumentos, em sua opinião, 
se dão na criação de conteúdos: “Hoje, temos dez vezes mais plataformas de OTT, mais de 50% de aumento do consumo 
de vídeo, e um aumento de 3 a 4% na publicidade”, por isso “é necessário criar conteúdos de qualidade para todos os públicos 
e em diferentes direções”
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A TVU Networks e muitas outras empresas apostam as suas �chas 
no desenvolvimento de plataformas IP  com gerenciamento de MAM

No estande da Testtree destaque para TV Digital 
com aplicações para ISDB-t com SFN, regionalização 
de redes, single Illunination DTH para DTT 
e retransmissão de conteúdos

A Conax avançou no IBC com soluções para operadoras de TV 
paga, mas sempre com um pé na TV aberta e nas soluções 
de streaming que estão sendo desenvolvidas pelas emissoras 
de TV

Patrick Harman (Harmonic) de�niu no IBC 2017 os três pontos 
mais relevantes para a sua empresa. As plataformas OTT e com 
elas o crescimento do segmento no mundo com um mercado 
em transformação, com soluções na nuvem para OTT 
ao vivo em UHD com infraestrutura de streaming em HLs 
e DASH com vários suportes e DRMs com HEVC 10 ABR

A Evertz apresentou em Amsterdã a solução Magnum SDVN, 
uma plataforma de orquestração com suporte para AMWA IS-04, 
SMPTE ST 2110 e IS-05
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em transformação, com soluções na nuvem para OTT 
ao vivo em UHD com infraestrutura de streaming em HLs 
e DASH com vários suportes e DRMs com HEVC 10 ABR

A Evertz apresentou em Amsterdã a solução Magnum SDVN, 
uma plataforma de orquestração com suporte para AMWA IS-04, 
SMPTE ST 2110 e IS-05
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SET e delegação brasileira participam de sessão que debate 
os principais temas do mercado audiovisual no IBC

John Ive, consultor e analista estratégico da IAB e Ive 
Tech Media, moderou a conferência e a�rmou que o 
“4K/UHD é importante, mas neste momento a discussão 
passa pela transição do TI e IP como um bom caminho 
para os broadcasters, mas “ainda falta desenvolvimento, 
cultura e inteligência para realizar esse salto e gerar con-
teúdos”.

Ive, conhecido pelos brasileiros por participar em pa-
lestras em diversos congressos em Amsterdã e no SET e 
TRINTA, em Las Vegas, disse que “o broadcast tradicional 
gera receita, mas estamos em um caminho que  pode 
retardar o seu desaparecimento, mas não podemos es-
quecer que hoje temos mais vídeos vistos on-line do que 
na transmissão tradicional”.

Participaram da sessão: Ed Border, diretor de Pesquisas 
da Ampere Analysis; Kate Bulkley, comentarista e Jorna-
lista da KG Bulkley; Kip Schauer, diretor Global de Mídia 
e Entretenimento da Google Cloud; Niko Waesche, dire-
tor de Engajamento de Audiência e Clientes da GfK; e 
Simon Fell, diretor de Tecnologia e Inovação da EBU.

Kate Bulkley disse que o importante neste mundo em 
transição é “o vídeo independentemente do local onde 
seja assistido. O futuro é o vídeo”, o que foi reforçado por 
Simon Fell.  Para ele, “o conteúdo é fundamental, por isso 
os mídias sociais têm apostado tanto nele, tanto que 
agora temos estandes deles nos shows. Todas as janelas 
são oportunidades de exposição para os broadcasters. Já 
se prospecta que em 2020 a maior parte do conteúdo 
esteja on-line”.

Kip Schuaer, da Google, disse que as plataformas Cloud 
dos grandes servidores “chegaram para ser uma oportu-
nidade para os broadcasters porque possuem aplicações 
em learnings machines que podem ajudar os broadcas-
ters a melhorar os seus procedimentos e a monetizar os 
seus conteúdos”.

“Hoje trabalhamos no design de novas funcionalida-
des de análises, estamos treinando funções e conversan-
do com os broadcasters para trabalhar vídeo, e os seus 
melhores momentos (Hightlights), e trabalhar esses con-
teúdos pensando agora na mídia social para dar maior 
suporte à publicidade. Pensamos que o esporte é um 
excelente lugar para isso. Mas hoje o consumidor é que 
decide, o que opta se paga ou não”, a�rmou Schuaer.

Para o executivo, o consumidor é fundamental, as no-
vas gerações querem ver em conversão diferentes su-
portes, seja em live-stream ou não, seja pago ou não, a 
“tecnologia serve para criar novos conteúdos e novas 
formas de olhar o mundo”.

Niko Waesche disse que a publicidade é uma opção, 
mas “a Data na audiência está trabalhando em targets 
especí�cos e no futuro teremos de produzir conteúdos 
diferentes para diferentes públicos e trabalhar com in-
teligência os conteúdos para que possam ser utilizados 
da forma certa. Hoje avançamos muito, mas falta de-
senvolver melhor a inteligência arti�cial para conseguir 
melhores resultados”. O que foi reforçado por Schuaer, 
que disse que a “nuvem está em desenvolvimento, e as 
técnicas de inteligência estão caminhando ainda”. n

Broadcasters brasileiros convidados pela SET participam na edição que comemora os 5O anos do IBC 
da “IBC Wrap Up Session: key trends and take-aways on business transformation”

O IBC 2017 
recebeu, 
em seus 
15 pavilhões 
do Centro 
de Exposições 
RAI, 57.669 
visitantes 
chegados 
de mais 
de 170 países
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AJA aposta em HDR e lança o FS-HDR, um novo 
conversor/sincronizador de HDR e WCG que permite 
conversão em tempo real de 4K para HD, 
Up Converter, ou vice-versa. A solução tem 
processamento: 4K/UltraHD/2K/HD/SD

O IBM Watson Media é um exemplo 
de que a indústria mudou. Solução em nuvem, 

de empresas não tracionais no mundo broadcast 
estão surgindo e mudando o ecossistema 

das emissoras e de feiras como o IBC

A companhia espanhola 
Brainstorm apresentou 
no IBC o Neuron, 
um sistema integrado 
compatível com MOS 
que permite 
uma integração grá�ca 
completa com todo 
o �uxo de trabalho 
da emissora 
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A Cisco continua se posicionando de forma 
disruptiva no mercado, por isso, o conceito 
de IP Fabric para Média pensando 
no entretimento como um todo

Robert Houghtaling 
e Cesar Donato 
da Foccus Digital, 
e Ivo August 
(soliton) no estande
da Soliton 
na apresentação 
do HEVC Zao-S 
H.265, uma solução 
Smart-telecaster 
que permite 

o streaming de vídeo ao vivo sem a necessidade de satélite com uma 
melhoria dos recursos de software que permitem �uxos de trabalho 
integrados baseados em IP que incluem o sistema NDI da NewTek

A Image Communications continua apostando em plataformas IP na nuvem. Na foto um work�ow virtual completo
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 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
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A Advantec lançou o VEGA-3304, uma solução 8Kp60 
para envio de sinais em real-time utilizando codi�cação HEVC 
para sinais de vídeo 360 graus que permite aplicações de VR

O Facebook desembarcou pela primeira vez no IBC. 
Na primeira aparição na empresa em Amsterdã, destaque 
para a solução 360 da empresa

A Google 
avança 
na indústria 
com diferentes 
soluções, 
com destaque 
para a nuvem 
tanto pública 
como privada
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O
ano de 2017 está sendo 
considerado, no mundo, um 
momento de aceleração da 
revolução digital.” Foi com 

estas palavras que a presidente da 
SET, Liliana Nakonechnyj, iniciou a ce-
rimônia de abertura do SET Sudeste 
2017, realizado no Rio de Janeiro (RJ). 
O broadcast, na opinião de Liliana, 
continua e vai continuar com a sua 
força, por ser um elemento de integra-
ção nacional, porém, os radiodifusores 
devem considerar também o momento 
de convergência vivido pela indústria. 
“As novas tecnologias proporcionam 

novos modelos de negócios e servi-
ços, com novas demandas e novos 
hábitos dos consumidores. Vivemos 
um ciclo de revolução cada vez mais 
rápido e o ano de 2017 está sendo 
considerado, no mundo, um momen-
to de aceleração da revolução digital. 
No IBC, essa foi uma unanimidade. A 
evolução está muito rápida. São no-

vos serviços de vídeo que surgem 
como o Netflix e o Watch (o serviço 
de vídeo do Facebook, que já oferece 
programação) e os grandes líderes do 
mercado já apontam a essa disrupção 
como um processo natural. Não pode-
mos nos esconder e fugir dela. A SET 
está aqui para ajudar com todas essas 
transformações”, ressaltou Liliana.
As principais tendências observadas 

pela executiva são o empoderamento 
dos consumidores e a desmateriali-
zação da produção, do processamen-
to e da distribuição de áudio e vídeo, 
conceitos trazidos sobretudo do IBC 
2017 – realizado em setembro, na 
Holanda, em Amsterdã – e apresenta-
dos aos broadcasters no SET Sudes-
te. A mudança para o IP e o padrão 
SMPTE 2110 são fundamentais neste 
cenário, de acordo com a presidente 
da SET, mas a qualidade do conteú- 
do ainda é essencial, assim como 
trabalhar com a inteligência artificial.

“As principais empresas de mídia 
estão indo para IP e o padrão SMP-
TE 2110 será publicado integralmente 
no final deste ano, mas, o conteúdo 
ainda é fundamental. Bons roteiros, 

por Gabriel Cortez e Fernando Moura

Empoderamento dos consumidores 
e desmaterialização da produção 
são apontados como tendências 
na indústria audiovisual. 
Os conceitos foram trabalhados 
por broadcasters, engenheiros 
e pesquisadores do setor em  
encontro realizado pela SET  
no Rio de Janeiro em outubro.  
O desligamento do sinal analógico 
de TV no Brasil também recebeu 

destaque em um regional que se firma como o segundo maior evento 
da entidade no país

SET Sudeste 2017 discute 
aceleração da revolução 
digital e pós-switch-off

“

“Vivemos um ciclo de revolução cada 
vez mais rápido e o ano de 2017 está 
sendo considerado, no mundo, um 
momento de aceleração da revolução 
digital. No IBC, essa foi uma 
unanimidade”, a�rmou a presidente 
da SET Liliana Nakonechnyj, 
na abertura do SET Sudeste
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UHD para TVs, streaming perfeito, 
trabalhar com os dados e a smart 
data também será imprescindível, 
entendendo o que o usuário quer. A 
inteligência artificial é o que fará isso 
acontecer. Já há quem diga que, nos 
próximos quarenta anos, as máquinas 
terão superado o homem no que diz 
respeito à inteligência. Todos esses 
fatores contribuem para o empodera-
mento do consumidor. A experiência 
é tudo! Essas são as tendências mais 
novas com as quais o mercado tem 
trabalhado e é o que será discutido 
neste evento primorosamente organi-
zado pelo Cristóvam [Nascimento] e 
pelo Paulo Canno”, destacou Liliana, 
oficializando o início do seminário.
O diretor da Regional Sudeste da 

SET, Paulo Canno, ressaltou que o 
desligamento do sinal analógico no 
Rio de Janeiro e no Espírito Santo 
seriam emblemáticos: “Muitos dos 
canais que serão desligados estão 
no ar desde o início da televisão no 
Brasil”, exclamou Canno, em suas 
palavras de boas-vindas ao público.
 Nas próximas páginas, a Revista da 

SET oferece aos leitores um resumo 
do que foi apresentado nos onze pai-
néis do evento realizados no auditó-
rio do Centro de Convenções da Bolsa 
de Valores do Rio de Janeiro. 

TV aberta no Brasil na era 
dos conteúdos via internet
Liliana Nakonechnyj moderou o pai-

nel “Situação atual e futura da TV 
aberta no Brasil na era dos conteú-

dos via internet”. Antes de passar a 
palavra aos convidados, a presidente 
da SET destacou que o consumo de 
vídeo não-linear no mundo continua 
subindo, enquanto o consumo de 
TV linear desacelera, especialmente 
entre os millennials. “Ficam, então, 
algumas questões para tentarmos 
responder neste painel: como a TV 
aberta está posicionada no Brasil? 
Quando os jovens estiverem mais 
velhos, retornarão à experiência con-
templativa de ver TV? Mais do que 
isso: vale à pena planejar o futuro 
multiplataforma? E, por fim, a transi-
ção para infra IP, o uso da nuvem e a 
migração do modelo de investimen-
tos para o modelo de serviços será 
ou não inevitável?”, problematizou.
José Chaves, diretor de engenharia 

e tecnologia da Band, acredita que o 
perfil do consumidor e o comporta-
mento do telespectador, de fato, vêm 
se alterando. “Antigamente, a audi-
ência era passiva. Hoje, o cara quer 
postar, quer atuar. Esse modelo que 
vem nos dando sobrevida há qua-
renta anos pode sucumbir nos pró-
ximos dez ou quinze anos, ou não.  
O nosso grande desafio é transformar 
o que sempre fizemos em algo que 
seja adequado a esse novo público. 
O conteúdo é o rei nesse contexto. 
Se o conteúdo for acertado, com uma 
grande ideia e um excelente trabalho 
de engenharia e operações, o público 
responde bem”, frisou.

Os investimentos em infraestrutura 
também serão diferenciados daqui 
para frente, de acordo com o pales-
trante. “O que a gente compra hoje 
são licenças de players. As fitas e os 
VTs, por exemplo, estão obsoletos. 
A Band já é tapeless há nove anos.  
A evolução dos sistemas de transmis-
são e dos formatos é outro aspecto ao 
qual devemos nos atentar. O ATSC 3.0 
já parte da internet sem fio, da banda 
larga e de transmissões que mesclam 
broadcast e broadband”, pontuou. 
Sérgio Santoro, da Record TV, lem-

brou que a televisão aberta brasileira 
cobre quase 100% dos domicílios no 
país, com 67 anos de atuação, en-
quanto o acesso à banda larga ainda 
é restrito a poucas cidades. Apenas 
37 municípios concentravam 50% do 
uso de banda em 2016. Além disso, 
em julho de 2017, os 27,9 milhões 
de acessos à internet no país foram 
realizados de apenas 40,98% dos 
domicílios brasileiros, de acordo com 
o executivo. “Então, embora se fale 
muito da tendência ao OTT, ainda há 
um caminho muito grande a ser per-
corrido nessa área. As emissoras e 
as grandes redes vivem um momen-
to para melhorar as suas soluções e 
atender a esse segmento que ainda 
engatinha no país”, argumentou.
Paulo Henrique Castro, diretor de 

tecnologia, pesquisa e desenvolvi-
mento da Globo, mostrou-se inco-
modado com a semântica do termo 

“A TV aberta e a TV por assinatura 
fazem o jovem se sentir importante  
na Web”, considerou Cristóvam  
Nascimento
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A presidente da SET, Liliana Nakonechnyj, moderou o painel “Situação atual 
e futura da TV aberta no Brasil na era dos conteúdos via internet”, que contou 
com participações de Paulo Henrique Castro (Globo), Paulo Canno (Rede Gazeta), 
Sérgio Santoro (Record), José Chaves (Band) e Raimundo Lima (SBT)
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“morte” da televisão e, assim como 
Santoro, também relativizou a expan-
são do OTT no país. “Se os dados 
apontam um aumento no OTT, pode 
ser que os conteúdos exibidos On-
Demand sejam produzidos pelo que 
conhecemos hoje como emissoras de 
televisão ‘tradicionais’. Além disso, a 
TV aberta ainda fala com a massa. 
Quando, por exemplo, o Faustão 
falou o número da Seja:Digital em 
um domingo, houve problema pois 
a central da EAD não estava prepa-
rada para receber tantas ligações”, 
ponderou.

O executivo mencionou, então, a te-
oria da cauda longa e afirmou que as 
pessoas ainda conversam muito so-
bre o que está na TV aberta, apesar 
de os interesses de nicho também 
crescerem. “É muito desagradável 
quando saímos e conversamos sobre 
uma série, por exemplo, e as pesso-
as estão em estágios diferentes, ou 
não querem saber do que você as-
sistiu porque ainda não viram aquele 
determinado episódio. O conteúdo 
em real-time, as novelas e o jorna-
lismo ganham força na TV aberta 
neste contexto, reforçando a sua ca-
racterística massiva. Eu acho que há 
espaço para todos, porque qualquer 
meio de distribuição que se baseia 
em assinatura, no longo prazo, preci-
sa mostrar valor. O broadcast ainda 
é muito eficiente e, por isso, eu não 
fico tão preocupado com essa ques-
tão do ‘vai acabar’”, ponderou.
Os algoritmos estão começando a 

oferecer às emissoras possibilidades 
de descobrir quais intermediários 
agregam valor para a massa, segundo 
Castro. “Repensar processos e estru-
turas é fundamental. Mas, precisamos 
lembrar que o país passa por um mo-
mento de recessão. A era de ouro não 
só da televisão, mas de quase tudo, 
está acabando. Estamos chegando 
em um momento em que as empresas 
já começam a analisar os dados da 
pessoas. A inteligência artificial ajuda 

em uma revisão dos processos. Além 
disso, trazer os jovens para essa dis-
cussão é fundamental! São eles que 
vão trabalhar nessa revolução. Não 
podemos deixá-los entrar nessa vibe 
de que a TV vai ‘morrer’. A mágica da 
TV ainda tem um valor muito grande”, 
concluiu.
Raimundo Lima, diretor de tecnolo-

gia e operações do SBT, concordou: 
“Eu acredito na TV aberta. A nossa ca-
pacidade de sobrevivência está ligada 
ao entendimento do que o telespecta-
dor quer, buscando incorporar essas 
demandas. Temos uma plataforma de 
um para muitos e, do ponto de vista 
do modelo de negócios, isso ainda é 
fundamental. O que precisamos fazer 
é perceber quais são as novas de-
mandas e adequarmos as nossas pla-
taformas a essa realidade. Por mais 
que Netflix e Amazon venham com 
conteúdos inéditos, nós broadcasters 
ainda temos capacidade de produzir 
material interessante. É isso que sus-
tentará a televisão aberta”, frisou.
Paulo Canno, SET/TV Gazeta, apre-

sentou a situação das afiliadas neste 
ambiente multiplataforma e destacou 
que, nestas emissoras, a realidade é 
diferente da realidade das cabeças 
de rede. “Com mais de três décadas 
vivendo a realidade das afiliadas, a 
gente sabe que a geração de conte-
údo restringe-se ao telejornalismo 
local. Mas, este conteúdo não é su-
ficiente para manter a atenção do 
público que fica zapeando por muito 
tempo, o que faz com que as afiliadas 
dependam muito do conteúdo das ca-
beças de rede para sobreviver e para 
concorrer nesse mundo digital.”
O custo dos investimentos que 

têm sido necessários por conta do 
switch-off analógico e da revolu-
ção tecnológica pode ser fatal às 
afiliadas, na opinião de Canno. 
“A audiência das afiliadas até 
tem aumentado nos últimos anos 
para algumas empresas. O pro- 
blema tem sido a receita, que tem caído 
de forma sistemática. A audiência 
demanda mobilidade, um conteúdo 
diferenciado e não-linear, além de in-
teratividade (comentar, votar, etc.)”.
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Sérgio Santoro (Record) lembrou que a televisão aberta brasileira cobre quase 
100% dos domicílios no país, com 67 anos de atuação, enquanto o acesso à banda 
larga ainda é restrito a poucas cidades. “Embora se fale muito da tendência ao OTT, 
ainda há um caminho muito grande a ser percorrido nessa área”, pontuou

A �delização através de uma 
comunicação mais acentuada 
e direcionada e a utilização 
de recursos como a interatividade e 
as possibilidades da TV digital foram 
apontadas por Paulo Canno como 
soluções às emissoras regionais 
para o momento de crise
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um domingo, houve problema pois 
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ponderou.
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ao entendimento do que o telespecta-
dor quer, buscando incorporar essas 
demandas. Temos uma plataforma de 
um para muitos e, do ponto de vista 
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mandas e adequarmos as nossas pla-
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que Netflix e Amazon venham com 
conteúdos inéditos, nós broadcasters 
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material interessante. É isso que sus-
tentará a televisão aberta”, frisou.
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sentou a situação das afiliadas neste 
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dependam muito do conteúdo das ca-
beças de rede para sobreviver e para 
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switch-off analógico e da revolu-
ção tecnológica pode ser fatal às 
afiliadas, na opinião de Canno. 
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tem aumentado nos últimos anos 
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100% dos domicílios no país, com 67 anos de atuação, enquanto o acesso à banda 
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Destinos e evolução da TV: BBC desenvolve sistema 
para substituir o sinal do ar pela banda larga

O conselheiro da SET, Fernando Bittencourt, na comu-
nicação “Destinos e Evolução da TV”, apresentou dados 
do mercado norte-americano de mídia e mostrou o que 
viu de interessante no IBC 2017, realizado em setembro, 
em Amsterdã, na Holanda. Segundo o executivo, há uma 
previsão de que o consumo de vídeo nos dispositivos 
móveis cresça exponencialmente até 2020, de acordo 
com levantamento da BI Intelligence. “Este fenômeno já 
vem ocorrendo nos Estados Unidos, ainda que timida-
mente, com uma queda na audiência das mídias tradi-
cionais em comparação ao consumo nas mídias digitais. 
Porém, o faturamento das mídias tradicionais se man-
teve constante”, destacou. Outra previsão – apresentada 
pelo executivo com ressalvas – é que mais de 80% do 
consumo de mídia seja digital em 2030. “Interessante 
notar também que a Disney vai parar de disponibilizar 
os seus conteúdos no Net�ix para ter o seu próprio ca-
nal de VoD. Além disso, algumas redes sociais como o 
Twitter, o Youtube e o Facebook também estão fechan-
do contratos com eventos esportivos e canais de broad-
cast tradicional para exibir conteúdos online”, pontuou.

Bittencourt lembrou ainda que a BBC está desen-
volvendo um sistema para substituir o sinal do ar pela 
banda larga, o que eles chamam de streaming multicast. 
“O pesquisador que apresentou isso em Amsterdã, no 
IBC, mostrou preocupação com a briga pelo espectro, 
que está ocorrendo no mundo todo. A reação da BBC, 
meio que aceitando a hipótese de o espectro todo pas-
sar para as telecomunicações, é preocupante”, sinalizou. 
“Não tem sentido, no futuro, estarmos no ar e ter 0,1 
ou 0,2 pontos de audiência utilizando espectro. Quem 
estiver no ar, é para ter audiência grande e fazer valer 

o espectro. O conceito que deve ser adotado é: Quem 
está no ar, deve ser de um para todos. Quem tem pouca  
audiência, deveria passar para distribuição por OTT. 
Ao mesmo tempo, ao contrário, a distribuição por ban-
da larga para milhões é muito cara, então a tendência 
é que se acomode em segmentos. Outra coisa que se 
falou muito no IBC foi em utilizar 5G para distribuição 
de TV. Isso é preocupante para a radiodifusão, porque o 
modelo atual pode ser rompido”, acrescentou. 

A TV Híbrida, o ATSC 3.0 e as infraestruturas IP se forta-
lecem neste cenário, na opinião do conselheiro da SET. 
A implantação do ATSC 3.0 na Coreia do Sul também 
foi comentada, utilizando broadcast e broadband para 
transmissão. “Na China também há um projeto de distri-
buição de TV híbrida, utilizando broadcast e broadband 
e buscando mobilidade, imersão e interatividade. Na Eu-
ropa, também há essa discussão e, no Japão, a previsão 
é de�nir um sistema de transmissão de TV digital pelo 
ar até 2020, com a Olimpíada em Tóquio, também utili-
zando um modelo híbrido. Por lá, a TV 4K já vende mais 
do que a HD.” 

Para a TV aberta, a tendência passa por conteúdos ao 
vivo, esportes e produções feitas para serem assistidas 
no mesmo instante, disse. “A operação na nuvem é outro 
aspecto disruptivo e que foi indicado no IBC, com virtu-
alização da produção, distribuição e playout. Isso é algo 
que vai mudar completamente o per�l dos pro�ssionais 
que trabalham nas empresas. Mas, apesar de todas as dis-
cussões que fazemos, previsões são sempre previsões. Há 
dez anos, discutíamos no Brasil se teríamos ou não UHD-
TV. Havia uma polêmica brutal se ela seria adequada ao 
país ou não. Não podíamos imaginar, hoje, que todas as 
TVs vendidas aqui são UHD. Muitas vezes, discutimos o 
futuro, mas, no �nal das contas, as coisas acontecem até 
mais rápido do que imaginaríamos”, ponderou.

“Se vai haver necessidade  de começarmos um novo 
sistema, ou se o 5G vai integrar tudo, é uma discussão 
complicada. No modelo de um para N, sempre haverá 
conteúdo para isso. A BBC, aparentemente, já entregou os 
pontos e está discutindo um modelo de distribuição via 
banda larga. Conteúdo nós vamos ter sempre. Não vamos 
deixar de saber produzir. A grande questão é se vamos 
continuar distribuindo ou se precisaremos entregar para 
outros distribuírem. Nos Estados Unidos, os radiodifuso-
res estão pensando em se juntar e distribuir três ou qua-
tro emissoras no mesmo canal, o que seria uma maneira 
de liberar espectro e fazer a transmissão para o ATSC 3.0 
de maneira gradual”, encerrou Bittencourt.

A presidente da SET, Liliana Nakonechnyj, comentou 
que, nem nos Estados Unidos, nem em outros países, 
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ninguém mais pensa em uma transformação apenas de 
conteúdos. “Pensa-se em uma transformação no mode-
lo de negócios, fazendo com que o modelo seja muito 
mais personalizado. Seria uma transformação completa, 
baseada na personalização. Não é apenas uma mudança 
de qualidade de áudio e vídeo. A qualidade é um dado, 
é um pré-requisito. Mas, além dela, precisamos pensar 
em uma transformação completa por conta da mudan-
ça dos hábitos”, a�rmou.

Na palestra “Indústria em transformação – a busca por 
uma fundação digital”, a diretora de marketing da SET, 
Daniela Souza, ressaltou que estamos passando por uma 
transformação global, não só da indústria de mídia, mas 
do mundo todo. “A automação, a inteligência arti�cial e 
a personalização dos conteúdos com dados direciona-
dos são fundamentais nesse ambiente. A ascensão das 
‘Fang’s’ (Facebook, Amazon, Net�ix e Google), a intera-
ção entre pessoas e máquinas, e o empoderamento das 
pessoas em relação aos conteúdos também devem ser 
considerados pelos broadcasters nesse mundo digital. 
Um a cada cinco vídeos compartilhados no Facebook, 
por exemplo, já são ao vivo”, lembrou.

Os pilares da transformação para o digital no broad-
cast, na opinião de Daniela, têm a ver com uma trans-
formação nos negócios, uma mudança na percepção 
da experiência dos clientes e uma digitalização da ope-
ração das emissoras. “Isso é o que vai permitir aos broa-
dcasters que façam o shift para o digital. A Comcast, por 
exemplo, a maior operadora de Pay TV dos Estados Uni-
dos, entendia o Net�ix como um inimigo, mas, percebeu 
que o ideal seria trazer o ‘inimigo’ para o seu set-top-box, 
oferecendo conteúdos do serviço de VoD em sua plata-
forma de TV paga, a X1. A Disney também, como o Fer-
nando Bittencourt já disse, anunciou a saída de seus con-
tratos da Net�ix a partir de 2019. Vivemos um paradoxo.  
Ao mesmo tempo em que a Comcast quer se aproximar 
do ‘inimigo’, a Disney se afasta. De todo modo, do ponto de 
vista da operação, a transformação para o digital acontece 
quando pensamos em uma mudança do SDI para o IP, no 
uso da virtualização em nuvem com uma troca de modelo 
de CAPEX por OPEX, desmaterializando a infraestrutura, e, 
por último, no que talvez seja a mudança mais difícil de 
todas, que tem a ver com uma ‘re-imaginação’ de formatos 
que serão entregues para públicos distintos”, concluiu. n

Consumo de TV aumenta após o switch-o�

Em sessão que discutiu o apagão do sinal analógico 
no Brasil, realizada no SET Sudeste na tarde do dia 03 
de outubro, a diretora de comunicação da Seja:Digital, 
Patrícia Abreu, a�rmou haver um aumento no tempo 
que as pessoas gastam assistindo TV após o switch-o�. 
A pesquisa realizada pela EAD sessenta dias após o 
desligamento em Brasília e em São Paulo mostrou que 

– respectivamente – 99,4% e 99,6% dos municípios do 
entorno estavam digitais. 

A executiva lembrou ainda que, nessas localidades, a 
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Qualidade da imagem foi decisiva no sucesso do desligamento e na melhoria dos números, indicam broadcasters 
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Como fazer produção de conteúdo
no ambiente econômico atual?
O primeiro presidente e fundador 

da SET, Adílson Pontes Malta, mode-
rou o a sessão “Como fazer produção 
de conteúdo no ambiente econômico 
atual?”. O painel reuniu players da 
indústria e representantes do audio-
visual no Brasil com o objetivo de 
buscar soluções de produção em um 
momento de transformação tecnoló-
gica, mudanças nos hábitos dos con-
sumidores e crise econômica. “Queria 
falar com vocês a respeito deste mun-
do novo em que vivemos. Impressio-
na, por exemplo, a quantidade de 
vídeos produzidos diariamente na in-
ternet a baixíssimo custo. Além disso, 
temos centenas de locutores hoje no 
Brasil com portfólios de qualidade no 
Youtube e ótimos preços. Quando se 
pensa em um momento de crise, pre-
cisamos ficar atentos a oportunidades 
deste tipo para produzir conteúdos”, 
introduziu Malta, antes de passar a 
palavra aos convidados.
Mauro Garcia, presidente executivo 

da Brasil Audiovisual Independente 
(BRAVI), elencou os desafios para pro-
dução e entrega de conteúdos audio-
visuais independentes em múltiplas 
telas no país e lembrou que, após a 
Lei da TV por Assinatura, a produção 
audiovisual brasileira vive um período 
de crescimento. “As formas de distri-
buição vêm mudando radicalmente e 
a produção de conteúdo independen-
te está cada vez mais presente em di-

versas janelas de exibição, em múlti-
plas telas e plataformas, tendo como 
possibilidades a produção para mo-
bile, web e video on demand, além 
dos canais de televisão aberta ou por 
assinatura e para cinema. Mas, temos 
consciência de que somente um ex-
celente roteiro, direção e atores não 
bastam para o sucesso de uma obra 
audiovisual. Se o conteúdo é o rei, 
como muitos dizem, a tecnologia au-
diovisual é a rainha”, afirmou.
No Brasil, já são 44 plataformas de 

OTT em operação, 17 por assinatu-
ra, 4 gratuitas, 11 transacionais e 17 
para assinantes de TV paga, de acor-
do com o representante da BRAVI.
Cristiano Barbieri, da Canon, acredi-

ta que vivemos uma transformação de 
gral na indústria. “Vemos aplicações 
em jornalismo que utilizam a cloud 
e os mochilinks para realizar contri-
buições, temos novas ferramentas de 
armazenamento, com novidades e 
soluções técnicas em produção que 
também são inovadoras. Mas, por 
mais que a indústria esteja vivendo 
essa transformação e pressionando 
os broadcasters a fazer investimen-
tos, quando observamos o cenário de 
aquisição de imagem, ou seja câme-
ras e lentes, percebemos que há toda 
uma pressão para capturar e manter 
novas audiências. O mercado sem-
pre buscou sistemas que fossem ro-
bustos, ágeis e com imagens de alta 
qualidade. De um tempo para cá, o 
jornalismo têm pedido portabilidade, 
um workflow ainda mais eficiente e 
sistemas de streaming”, frisou.
A possibilidade de gravar em dual 

media também tem sido oferecida e 
buscada pelos broadcasters, segundo 
Barbieri. “Algumas câmeras da Canon 

conseguem gravar em um cartão Com-
pact Flash em MPEG2 com 50 Mbps 
e em um cartão SD em MP4 com 35 
Mbps. Temos cartões SD com veloci-
dade de leitura de 300 MB/s, melho-
rando muito a velocidade do ingest. 
Uma outra necessidade que o merca-
do tem pedido é a possibilidade de 
transferência de arquivos por strea-
ming via Wi-fi ou 3G e 4G. Neste ce-
nário, os broadcasters precisam olhar 
também para os custos diretos e in-
diretos antes de adquirir um produto 
ou um serviço que impacta no longo 
prazo. Pensar em eficiência, seja na 
aquisição de uma câmera, de uma 
lente ou de um sistema completo de 
produção, é fundamental”, concluiu.
Erick Soares (Sony) destacou que a 

produção de conteúdo em jornalismo 
está focada em eficiência e agilidade, 
para entregar conteúdo com rapidez. 
“Tivemos uma mudança na forma 
de contribuição, que está passando 
do satélite para migrar ao Wi-Fi e ao 
uso de infraestrutura de rede de ce-
lular (3G, 4G). Hoje, essas tecnolo-
gias permitem entregar conteúdos de 
forma mais ágil, ao vivo e com um 
custo menor. Não só no ao vivo, mas 
a contribuição de arquivos gravados 
também ficou facilitada com as redes 
LTE e a nuvem, oferecendo meios de 
levar as informações sem depender 
de estruturas dedicadas de alto cus-
to e possibilitando trabalhar direto 
na rua a partir da nuvem.” 
As emissoras já começam a repen-

sar os seus modelos de operação 
neste cenário, de acordo com Soares. 
“A necessidade de ir e voltar para a 
emissora fica reduzida com as con-
tribuições via LTE a partir da nuvem. 
Com isso, é possível economizar 
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com transporte e agilizar a produção.  
O armazenamento de longa durabi-
lidade é outra maneira de preservar 
a informação no longo prazo e ofe-
recer a possibilidade de reutilizar os 
arquivos de maneira ágil e com baixo 
custo. Um último ponto na questão 
da eficiência em produção é a tecno-
logia HDR. Com a tecnologia SR Live, 
por exemplo, já é possível trabalhar 
com HDR e SDR ao mesmo tempo, 
oferecendo as duas imagens em uma 
única operação. Com isso, consegui-
mos fazer entrega SDR convencional 
para os telespectadores do broad-
cast e HDR para os telespectadores 
que vão consumir via OTT”, explicou.
Também com o foco em produção, 

Eduardo Andrade (AVID), apresentou o 
sistema de áudio Dolby Atmos em sua 
comunicação, um sistema que funciona 
tanto em 7.1 quanto em 5.1, com cai-
xas de som no chão ou no teto, quan-
to no modelo soundbar, que dispensa 
a utilização de fios. “O Atmos também 
foi projetado para funcionar com fones 

de ouvido”, lembrou Andrade, frisan-
do ainda que a primeira transmissão 
em Atmos foi realizada justamente no 
Brasil, em 2015, no Rock in Rio. “Nes-
te ano, o festival também utilizou a 
plataforma da AVID e fizemos o áudio 
para a Globo no Carnaval com o siste-
ma Atmos”, destacou. 

Agilidade na produção jornalística 
para TV e todas as mídias
A distribuição de vídeos em redes 

sociais e a repercussão de conteú-
dos ao vivo no telejornalismo foram 
apontadas como estratégias para as 
emissoras trabalharem em um ce-
nário de múltiplas plataformas e de 
convergência midiática, em sessão 
moderada por Raimundo Lima, dire-
tor editorial da SET, intitulada “Agi-
lidade na produção jornalística para 
TV e todas as mídias”. 
André Junqueira, editor-chefe da TV 

Gazeta, afiliada da Globo no Espírito 
Santo, afirmou que a prestação de ser-
viços e as notícias ao vivo, aliadas à 
credibilidade, são elementos eficazes 
para a atratividade e a manutenção da 
fidelidade do telespectador em emis-
soras que quase não produzem conte-
údo de entretenimento. “A estratégia 
de utilização das redes sociais, de 
forma inteligente e responsável, prin-
cipalmente em tempos de fakenews, 
consolida ainda mais as emissoras 
regionais como fonte de informação 
preferencial da população. Mas, de 
nada adiantam esses cuidados edito-
riais se não tivermos tecnologias que 
nos possibilitem oferecer conteúdo de 
qualidade com agilidade”, ponderou.
O diretor sênior de conteúdo do 

Esporte Interativo, Fábio Medeiros, 
apresentou as estratégias da emis-
sora para trabalhar com as novas 
mídias. A empresa investe em con-
teúdos ao vivo e em tempo real (24 
horas), com vinte e dois repórteres 
no Brasil e sete correspondentes na 
Europa. “Nascemos em uma era em 
que é necessário estar em todos 
os lugares. Estamos batendo 600 
milhões de interações no Facebook 
em 2017 e, por dia, fazemos cerca 
de 500 publicações, de maneira 

segmentada, com branded content 
(conteúdo patrocinado). Às vezes, 
temos cinco repórteres no final do 
dia em cinco clubes diferentes. Na 
TV, só conseguimos transmitir um 
ou dois minutos do treino de cada 
time. No Facebook, conseguimos 
passar a coletiva inteira do técnico 
de um time de maneira direcionada 
para os torcedores”, ressaltou.
A emissora trabalha com 35 câ-

meras, 13 dispositivos de streaming 
3G/4G e 350 smartphones. “Temos 
capacidade de entrar ao vivo de tre-
ze lugares do país. Em um jogo da 
Champions League, por exemplo, 
tivemos problemas com o nosso 
equipamento ENG e a repórter usou 
o iPhone pessoal dela, transmitindo 
via 4G, durante todo o pré-jogo.” 
O broadcast precisa se reinventar 

e não produzir apenas as notícias 
do dia, na opinião do executivo.  
“O público quer novas informações 
e a repercussão dos assuntos na te-
levisão. As notícias do dia eles aces-
sam rapidamente pelas novas mídias. 
A CNN, por exemplo, só fala sobre 
três assuntos por dia em sua pro-
gramação, focando na repercussão 
dos assuntos e não mais em dar a 
notícia fresca, que está ficando para 
o digital. Isso foi passado em um trei-
namento oferecido pela Turner, nos 
Estados Unidos, do qual participei 
recentemente. Precisamos entender o 
comportamento das pessoas em cada 
device para ver o que elas estão bus-
cando”, concluiu Medeiros.
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Emissoras e players procuram entender consumidor digital 

O painel “Operação multiplataforma, tecnologias 
emergentes, mídias e tendências” encerrou o SET Sudes-
te 2017 colocando lado a lado representantes do mer-
cado broadcast e grandes players de internet. Moderado 
pelo diretor de tecnologia da Rede Telecine, Guilherme 
Saraiva, a sessão foi uma das mais aguardadas do evento 
e contou com participações de executivos da Globo, do 
Esporte Interativo, da Fox Sports, do YouTube e da IBM.

Rodrigo Penalva, Especialista de Tecnologia em Mídias 
Digitais da Globo, a�rmou que o consumo mensal de 
vídeo do Globo Play passou de 5% para 15% no último 
ano e ressaltou que a emissora conseguiu perceber e as-
similar a segmentação da audiência, apesar de ter havi-
do certa resistência no início. 

“É sempre muito difícil você inovar em um modelo de 
negócios tradicional já consolidado. Mas, hoje, temos 
uma série de produtos digital �rst, digital only, binge 
watching e em comunicação cross channel. Há inclusive 
produtores de conteúdos da Globo querendo trabalhar 
exclusivamente no Globo Play. Conseguimos trazer à 
emissora e aos produtores dados e uma comunicação 
cross channel, coisa que não era possível antes. Além 
disso, vemos uma popularização do conceito de TV hí-
brida. Agora, é questão de tempo para a interatividade 
com a TV explodir. Conseguimos perceber uma quebra e 
uma segmentação no comportamento dos consumido-
res que antes não era possível captar. Vamos gerar uma 
expertise preditiva até para direcionar uma novela, por 
exemplo, a partir dos dados e da interatividade”, frisou o 
especialista da Globo.

Penalva lembrou que a home do Globo Play para 
smart TVs tem o trilho Para Você em destaque, como 
uma estratégia de �delização desta nova audiência. 

“Foi uma coisa que tivemos muita resistência na pró-
pria emissora para provar que seria o ideal. O trilho 
Mais Falados também já é o segundo mais consumido, 
considerando dados captados em redes sociais e ba- 
seado em quais tópicos são mais comentados.” 

Maurício Portela, VP & CO Head of Sports do Esporte 
Interativo, mostrou como a emissora encara o mundo 
multiplataforma e lembrou que a própria estrutura da 
companhia se divide pensando no consumidor e não 
nas plataformas (TV, internet ou mobile). “Desde o nos-
so surgimento, em 2004, colocamos a palavra Interativo 
no nome. Acreditamos, de verdade, que não somos um 
canal de televisão, mas sim, uma plataforma de mídia 
que ainda tem boa parte da receita vinculada à televi-
são. Queremos estar onde os nossos fãs estão e, cada 
vez que os fãs migram, nós tentamos segui-los. Isso nem 
sempre é fácil, mas escolhemos produzir conteúdo de 
uma forma integrada. O jeito que estruturamos os nos-
sos sistemas foi sempre pensando em multiplataforma”. 

Luis Santos, vice-presidente de Engenharia e Ope-
rações da Fox Network Group (Fox Sports), mostrou 
que uma estratégia para engajar o consumidores digi-
tais são as lives na página da Fox Sports no Facebook.  
“Os espectadores querem participar dos conteúdos. 
Trabalhar com talentos que se engajam com os fãs nas 
redes sociais e têm as suas comunidades de fãs nas re-
des sociais também agrega nos eventos ao vivo na TV 
tradicional”. Em relação aos vídeos live no Facebook, o 
executivo acredita que o conteúdo tem que ser ágil pre-
servando a qualidade. “Programas especializados com 
informação a qualquer hora, em detalhes e conteúdo 
seletivo vão para o Facebook, deixando a TV linear para 
conteúdos de maior audiência e menos de nicho. O ni-
cho pode ir para o Facebook”, acrescentou. 

Eduardo Brandini, gerente de Media e Entretenimento 
do YouTube no Brasil, questionou o que a plateia do SET 
Sudeste considerava mais importante, o conteúdo ou a 
distribuição e, de pronto, respondeu: “A gente acredita 
que a resposta certa é a audiência. Desde que o primei-
ro vídeo foi postado no Youtube em 2005, criamos um 
grande modelo de negócios em um ambiente que inte-
gra vídeos de grandes produtores e vídeos de gatinhos. 
Em 2010, recebíamos 35 horas de vídeo por minuto. 
Hoje, são mais de 400 horas. O que �zemos foi simpli-
�car algo que, no passado, era uma grande barreira: su-
bir vídeos na internet. O Youtube rompeu essa barreira. 
As pessoas começaram a perceber que não dependiam 
mais de algum veículo para produzir conteúdos”, desta-
cou. n

Audiência com interesses fragmentados se consolida em ambiente de vídeos multiplataforma e desa�a 
broadcasters a inovar
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“Essa história de que a televisão vai 
morrer, de que o rádio vai morrer, a 
gente ouve faz tempo. A televisão não 
vai morrer”, destacou Isabele Beni-
to, apresentadora do SBT Rio, jornal 
local da emissora na capital carioca. 
“Hoje temos quatro mochilinks no 
nosso programa e fazemos as cober-
turas no momento em que as pautas 
aparecem. Fazemos um telejornal de 
opinião com mais de uma hora de 
transmissão mas com, em média, 
cinco VTs. Em alguns dias, um único 
assunto pauta todo o telejornal. O 
que nos dá audiência é a repercussão 
dos temas, com credibilidade. Não 
podemos mais ignorar qualquer tipo 
de informação, mesmo que a imagem 
não esteja perfeita, não podemos ne-
gá-las. As notícias falsas também nos 
trazem cada vez mais importância.”
As redes sociais são importantíssi-

mas na produção do telejornal SBT 

Rio, de acordo com Isabele. “Temos 
uma pessoa só para monitorar as 
redes sociais durante a uma hora e 
meia do programa. Ele fica no swit-
cher, ligado nos influenciadores das 
comunidades e buscando vídeos e 
conteúdos que são produzidos por 
moradores. Nós aproveitamos esse 
material para repercutir ao vivo.  
O nosso desafio é esse: a rapidez, 
sem perder a credibilidade. Entender 
o telespectador todos os dias é fun-
damental, para mim como jornalista, 
assim como para vocês da engenharia 
e da tecnologia”, finalizou Isabele.

Transformações digitais 
e o impacto das tecnologias 
disruptivas
O surgimento de tecnologias dis-

ruptivas – como a inteligência arti-
ficial, a realidade virtual, a realidade 
aumentada, a computação cognitiva 
e a computação na nuvem – está 
causando revoluções drásticas no 
mercado e no comportamento das 
pessoas, na opinião de Flávio Mena 
Barreto, diretor de tecnologia e ope-
rações do Esporte Interativo, que 
moderou o painel “Transformações 
digitais e o impacto das tecnologias 
disruptivas” na tarde do segundo dia 
do SET Sudeste 2017. 
Fábio Tsuzuki, presidente da Media 

Portal, abordou a inteligência artificial 
e o uso de infraestruturas híbridas em 
sua palestra. O executivo introduziu o 
conceito de deep learning, uma téc-
nica de processamento de imagens 
e dados a partir de redes neurais. 
“É um desenvolvimento recente. Em 
2010, um pessoa teve um insight e 
jogou imagens em uma rede neural, 
percebendo que essa rede catego-
rizava as imagens. É possível, por 
exemplo, separar imagens de gatos 
de imagens de cachorros”, explicou. 
Tsuzuki lembrou ainda que redes 

deep learning têm sido utilizadas em 
processamento de linguagem natural 
(síntese e reconhecimento de fala); 
reconhecimento de face; classifica-
ção de objetos; detecção de objetos 
e direção de carros. Na área de bro-
adcast, podem auxiliar na integração 

de acervos, com sistemas de decu-
pagem automáticos; podem, ainda, 
transformar vídeos SD em HD, colorir 
imagens em preto e branco, sugerir 
matérias de acervo para jornalistas, 
organizar automaticamente acervos e 
aplicar filtros nas imagens.
Cassiano Froes, gerente de Tecnolo-

gia de Plataformas Digitais da Globo-
sat, apresentou o trabalho realizado 
pelos canais SporTV na Olimpíada 
2016, no Rio de Janeiro, com o apli-
cativo SporTV Rio 2016. “Esse foi 
um projeto que demandou bastante 
trabalho e planejamos com uma an-
tecedência grande. A Globosat vem 
ampliando cada vez mais a sua pre-
sença nas plataformas digitais. Dois 
anos antes já tínhamos conversas 
com o COI e sempre pensando nas 
novas plataformas. Foram 100% dos 
eventos ao vivo, em 16 canais abertos 
na televisão, além de 40 sinais na in-
ternet brutos produzidos pelo Comitê 
Olímpico. Esses sinais não cabiam no 
Globosat Play e precisamos de outras 
plataformas utilizando o conceito fre-
emium e a TV Everywhere. O volume 
de dados que chegava do COI era ab-
surdo e não conseguíamos processar 
isso no primeiro dia. Acabamos crian-
do, às pressas, uma ferramenta para 
destacar dados que não seriam úteis, 
evitando assim de gerar filas no tráfe-
go de sinais”, explicou. n
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Cassiano Froes (Globosat) 
apresentou o trabalho realizado pelos 
canais SporTV na Olimpíada Rio 2016 
com o aplicativo SporTV Rio 2016 

Fábio Tsuzuki, presidente da Media 
Portal, abordou a inteligência 
arti�cial e o uso de infraestruturas 
híbridas em sua palestra. 
O executivo introduziu o conceito 
de deep learning, uma técnica de 
processamento de imagens e dados 
a partir da Inteligência Arti�cial

“O que nos dá audiência é a  
repercussão dos temas,  
com credibilidade”, opinou Isabele 
Benito (SBT Rio)
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Gravação Confiável 

Ki protect oferece paz de espírito, garantindo que 
em caso de perda de energia ou remoção de 
media acidental durante a gravação, Frames já 

codificados são preservados e recuperados.

• Protegem Gravações um único canal e  
     multi canal
•  Cada mensagem de Frame codificada  
      é sempre protegida
•  Sempre ligado

Ki Protect 4K/UltraHD HFR com reprodução de HDR

Ki Pro Plus Ultra, no modo de canal único, 
oferece até 50/60P em completo 4K   

ou UltraHD em full motion de clareza  
no momento da captura para 

 Apple ProRes HQ com a confiabilidade 
de Media SSD AJA Pak1000.

•  HLG, HDR 10 e reprodução customizada e 
personalizada HDR

• HDMI 2.0 para 12 bits 4:4:4:4 e 
     profundidade de cor
• Até 4K  50/60p com ProRes HQ 
• Quad PsF, 2SI e suporte HFR quad link

4K

HD

UHD

MXF

Ki Pro® Ultra Plus
Gravador HD de multicanal/UltraHD  
4K/2K/HD gravador e player de HDR

Ki Pro Ultra Plus grava 1, 2, 3 ou 4 canais de até 50/60P HD em files codificados Apple ProRes® . Selecione Perfis Diferentes para  
cada canal simultaneamente e a qualidade da codificação de arquivos proxy ou para alimentar quatro câmaras separadas no mesmo 

gravador e liberando seu rack e necessidades de equipamentos. A conectividade HDMI 2.0 fornece 12 bits, Reprodução e captura  
HDR com reprodução HDR10 E HLGN.

Captura HD Multicanal

Ki Pro Ultra Plus oferece uma solução flexível e 
de custo eficaz para vários canais simultâneos 
de HD e elevada qualidade para a codificação 

e arquivos da Apple ProRes em metade do 
espaço no rack. 

• 4 x de gravação HD
• Suporta sinal até 4 x 1080p 50/60
• Suporta 64 canais de áudio 
• Gravação contínua de Rollover

 

Saiba mais em | www.aja.com



A
SET realizou o SET Centro
-Oeste 2017 em Brasília. O 
seminário ocorreu um ano 
após o desligamento do si-

nal analógico no Distrito Federal (DF) 
e abordou as tendências para o mer-
cado broadcast em um cenário de 
digitalização e convergência de mí-
dias. “Brasília foi uma das primeiras 

cidades a ter o sinal analógico des-
ligado, em novembro de 2016. Um 
ano depois, muitas mudanças foram 
necessárias para complementar a co-
bertura digital. Em Goiânia (GO), o si-
nal analógico foi desligado em junho 
de 2017. O objetivo é apresentar esta 
situação aos participantes do evento 
e mostrar o que ainda está por vir no 

mercado de televisão, rádio e mídias 
digitais”, explicou Emerson Weirich, 
gerente executivo de engenharia da 
EBC e diretor regional da SET Centro
-Oeste, na abertura do evento.
A presidente da SET, Liliana Nako-

nechnyj, analisou na Capital as ten-
dências para o futuro do broadcast 
e reforçou que a TV aberta continua 
sendo uma forma de integrar os 
brasileiros. “Estamos vivendo um 
mundo de grande revolução digital. 
A digitalização não passa apenas 
pelo sinal de televisão. Temos novas 
tecnologias, novos modelos de ne-
gócios e serviços, novos hábitos de 
consumo e novas demandas.” 
As principais tendências do merca-

do apontadas pela executiva são o 
empoderamento dos consumidores, 
a desmaterialização da produção, 
do processamento e da distribuição 
de vídeo na nuvem e a inteligência 
artificial. “O que se prevê para o 
ano que vem, com a publicação do 
padrão SMPTE 2110, é uma efetiva-
ção das tecnologias IP. Nesse mundo 
complexo e de mudanças, sempre 
haverá lugar para quem faz bons ro-
teiros e sempre haverá espaço para 
a qualidade de imagem e de vídeos”, 
considerou. 

Evento realizado em Brasília marcou um ano do desligamento 
analógico no Distrito Federal, apresentando discussões sobre o futuro 
da indústria no pós-digitalização. Alcançar os 100% de cobertura 
digital é desafio para emissoras no Brasil em um cenário de crise 
econômica, mudança de hábitos dos consumidores e queda 
de receitas. Neste contexto, o compartilhamento de equipamentos 
surge como possível solução aos broadcasters. A automação 
da produção, os conteúdos imersivos e o storyliving são outras formas 
de aproximar o público e aumentar a audiência, indicam 
especialistas

SET Centro-Oeste 2017 
analisa pós-switch-off 

por Gabriel Cortez e Fernando Moura

44   REVISTA DA SET  |  Jan/Fev 2018

©
 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

SET REGIONAISSET REGIONAIS



A
SET realizou o SET Centro
-Oeste 2017 em Brasília. O 
seminário ocorreu um ano 
após o desligamento do si-

nal analógico no Distrito Federal (DF) 
e abordou as tendências para o mer-
cado broadcast em um cenário de 
digitalização e convergência de mí-
dias. “Brasília foi uma das primeiras 

cidades a ter o sinal analógico des-
ligado, em novembro de 2016. Um 
ano depois, muitas mudanças foram 
necessárias para complementar a co-
bertura digital. Em Goiânia (GO), o si-
nal analógico foi desligado em junho 
de 2017. O objetivo é apresentar esta 
situação aos participantes do evento 
e mostrar o que ainda está por vir no 

mercado de televisão, rádio e mídias 
digitais”, explicou Emerson Weirich, 
gerente executivo de engenharia da 
EBC e diretor regional da SET Centro
-Oeste, na abertura do evento.
A presidente da SET, Liliana Nako-

nechnyj, analisou na Capital as ten-
dências para o futuro do broadcast 
e reforçou que a TV aberta continua 
sendo uma forma de integrar os 
brasileiros. “Estamos vivendo um 
mundo de grande revolução digital. 
A digitalização não passa apenas 
pelo sinal de televisão. Temos novas 
tecnologias, novos modelos de ne-
gócios e serviços, novos hábitos de 
consumo e novas demandas.” 
As principais tendências do merca-

do apontadas pela executiva são o 
empoderamento dos consumidores, 
a desmaterialização da produção, 
do processamento e da distribuição 
de vídeo na nuvem e a inteligência 
artificial. “O que se prevê para o 
ano que vem, com a publicação do 
padrão SMPTE 2110, é uma efetiva-
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Evento realizado em Brasília marcou um ano do desligamento 
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da indústria no pós-digitalização. Alcançar os 100% de cobertura 
digital é desafio para emissoras no Brasil em um cenário de crise 
econômica, mudança de hábitos dos consumidores e queda 
de receitas. Neste contexto, o compartilhamento de equipamentos 
surge como possível solução aos broadcasters. A automação 
da produção, os conteúdos imersivos e o storyliving são outras formas 
de aproximar o público e aumentar a audiência, indicam 
especialistas
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O Pós-desligamento 
no Distrito Federal
O painel inaugural reuniu engenhei-

ros das principais emissoras de TV 
da região para discutir e apresentar 
as suas experiências no switch-off 
analógico. Os executivos repercuti-
ram a questão da complementação 
da cobertura do sinal digital em um 
momento de queda de receitas e de 
necessidade de investimentos em 
infraestrutura. A sessão foi mode-
rada pelo diretor da Regional Cen-
tro-Oeste da SET, Emerson Weirich.  
O compartilhamento de equipamen-
tos de distribuição foi apontado 
como possível solução no cenário de 
transformações.
Luciano de Melo Silva, gerente de 

engenharia e TI da Band (DF), lem-
brou que a audiência da emissora 
cresceu após o switch-over na região, 
em novembro de 2016. “Isso, para 
a emissora, foi muito significativo.  
O nosso grande desafio agora é man-
ter a agenda de investimentos. Te-
mos queda de receitas e necessidade 
de aumento orçamentário. O grande 
desafio tem sido esse, manter uma 
agenda de investimento frente a não 
ter um aumento de receitas”, pon-
tuou.
Luiz Carlos Abrahão, diretor de tec-

nologia da Globo (DF), ressaltou que 
a audiência da emissora também au-

mentou após o desligamento. “Isso 
foi uma gratíssima surpresa para 
nós em toda a experiência. As pes-
soas ficaram maravilhadas com os 
recursos da TV Digital. Esse contato 
direto com o público foi uma coisa 
fantástica. Mas não bastava somente 
produzir informação para o telespec-
tador. Geramos uma ferramenta de 
atendimento aos usuários que tam-
bém foi fundamental para garantir a 
qualidade de sinal e a audiência. As 
experiências são a força motriz do 
nosso trabalho”, exclamou.
Abrahão propôs ainda o compar-

tilhamento de infraestrutura como 
uma forma de contornar a dificulda-
de de investimentos e a queda de 
receitas. “É uma oportunidade de 
multiplicar a oferta de suporte aos 
telespectadores. Obviamente, sabe-
mos que os tempos, estratégias e 
movimentos das empresas são dife-
rentes, mas temos aqui a oportuni-
dade de estabelecer um modelo de 
negócios que fortaleça a todos nós”, 
ponderou.
Fernando Matos Silva, gerente 

técnico do SBT no Distrito Federal, 
lembrou que a emissora começou as 
suas transmissões digitais em cará-
ter experimental em 2008, ciclo que 
se completou com o switch-over em 
novembro do ano passado. “Temos 
operação em SFN, em Gap Filler e em 

MFN na região. Saímos de seis sites 
analógicos e estamos com sete sites 
digitais”, explicou.
O executivo destacou ainda que, ao 

longo do processo, perceberam a ne-
cessidade de trocar antenas para ter 
mais eficiência na entrega do sinal. 
“Foi necessário desenvolver uma me-
todologia de medição de sinal. “Foi 
um ciclo complicado, em um momen-
to em que as receitas das emisso-
ras estavam caindo, e precisávamos 
fazer os investimentos. Tivemos que 
criar um SLA de energia, comprar 
nobreaks com maior capacidade de 
operação, links de rádio reserva.  
Os trabalhos e investimentos em 
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“O que se prevê para o ano que 
vem, com a publicação do padrão 
SMPTE 2110, é uma efetivação 
das tecnologias IP”, destacou 
a presidente da SET, Liliana 
Nakonechnyj, em discurso na 
abertura do SET Centro-Oeste 2017

Emerson Weirich, gerente executivo 
de engenharia da EBC e diretor 
regional da SET Centro-Oeste, 
moderou o painel inaugural 
do evento
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infraestrutura continuam, mas Brasí-
lia foi pioneira e, nesse processo, a 
troca e o compartilhamento de infor-
mações entre as emissoras da região 
ajudaram bastante”, concluiu.

Desa�os para os 100% 
de cobertura digital
O compartilhamento de infraes-

truturas de transmissão também 
foi apontado como solução para as 
emissoras. O diretor da SM Facilities, 
Sérgio Martines, afirmou que atingir 
os 100% de cobertura digital no Bra-
sil será um desafio para os radiodi-
fusores. A palestra do executivo in-

tegrou o painel “Cobertura Digital”, 
moderado por Emanuel Zucarini, ge-
rente de Planejamento e Desenvolvi-
mento da EBC.
Em um ambiente de crise no mode-

lo de negócios e de queda na receita 
das emissoras, Martines acredita que 
uma ruptura seja necessária. Plane-
jamento, gestão ágil e compartilha-
mento de soluções podem ajudar os 
broadcasters. “Vivemos um momen-
to de repensar a forma de fazer TV. 
O compartilhamento pode ser esse 
modelo de negócio. Usar espaços 
compartilhados, fazer acordos de 
uso do terreno em um modelo de 

permuta, ou ainda trabalhar com a 
cessão para um operador, como no 
modelo realizado pelas teles. O que 
temos proposto é isso: cessão de in-
fraestrutura com operação. É preciso 
discutir esses modelos. Tirando os 
equipamentos, que cada um tem o 
seu, tudo é compartilhável. Energia, 
terreno, antena, torre.”
O desafio nas cidades pequenas é 

ainda maior, na opinião de Martines. 
“Há risco de que as 20% de cida-
des que possuem pouca densidade 
populacional fiquem sem cobertura 
após 2023. Uma solução, nesses ca-
sos, são parcerias com prefeituras, 
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O diretor de tecnologia da Globo 
no DF, Luiz Carlos Abrahão, 
propôs o compartilhamento 
de infraestrutura como uma forma 
de contornar a di�culdade de 
investimentos e a queda de receitas

“Vivemos um momento 
de repensar a forma de fazer TV. 
Tirando os equipamentos, que cada 
um tem o seu, tudo é compartilhável. 
Energia, terreno, antena, torre”, 
a�rmou Sérgio Martines

Modelo de compartilhamento adotado em Brasília deve ser copiado, 
na opinião de Fernando Matos

O compartilhamento de infraestrutura também foi apontado como solução 
no segundo dia do evento, em painel que contou as participações de Sérgio 
Martines (SM Facilities) e Fernando Matos (Record DF) e moderação de Emanuel 
Zucarini (EBC)
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utilizar antenas e sistemas compar-
tilhados, utilizar no mínimo o rack 
compartilhado ou ter o sistema todo 
sendo entregue a um operador. Pre-
cisamos definir qual percentual da 
população vamos cobrir, qual o SLA 
do projeto e qual será o custo-bene-
fício disso, isto é, qual será o custo 
para atingir determinado espectador. 

Brasília é um case bem sucedido que 
deve ser copiado em outras localida-
des”, destacou.
Fernando Matos, gerente de enge-

nharia do SBT no Distrito Federal, 
lembrou que o trabalho de comparti-
lhamento da torre na capital do país, 
iniciado em 2005, foi fundamental à 
digitalização e é um modelo de ne-

gócio que deve ser copiado. “O mo-
delo convergente conseguiu concreti-
zar o negócio. Estamos trabalhando 
com as associações e passando essa 
experiência para garantir que a co-
bertura esteja garantida em sites me-
nores”, frisou.
“É muito mais fácil de os telespec-

tadores investirem em equipamentos 
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95% dos brasileiros ainda consomem vídeo a partir dos meios 
tradicionais, indica pesquisa do Kantar Ibope Media divulgada 
em Brasília

O diretor da Kantar Ibope Media Arthur Neto, em pa-
lestra no SET Centro-Oeste 2017, a�rmou que 95% das 
pessoas consomem vídeo a partir dos meios tradicio-
nais no Brasil, enquanto 72% consomem vídeo online. 
Os dados são do primeiro semestre de 2017 e conside-
ram 21.300 entrevistas. A pesquisa indicou ainda que os 
brasileiros passam, em média, seis horas e vinte e cinco 
minutos por dia assistindo TV - 99,93% em aparelhos de 
TV convencional, 2% em smartphones, 0,59% em Pen TV 
Digital e 0,33% em tablets. Os dados mostram também 
que 93% havia consumido TV aberta nos últimos sete 
dias.

O tempo médio de consumo de mídia dos brasileiros é 
de oito horas e trinta e sete minutos por dia, de acordo 
com o executivo. “Os ambientes estão em transforma-
ção. A vida e os conteúdos estão cada vez mais líquidos 
e o consumo de mídia é cada vez mais presenta na vida 
dos brasileiros. Com a internet, a TV ganha mais força, 
porque o consumo ampliado e convergente gera inte-

ração e engajamento. Mas não podemos esquecer que 
vivemos em um país de dimensões continentais e nos 
enganar quando pensamos apenas na ‘nossa’ realidade. 
Henry Jenkins, em Cultura da Convergência, já a�rmava 
que os meios tradicionais não vão morrer, o que vai mu-
dar é a relação que estabelecemos com eles”, comentou 
Neto.

A proliferação de telas é uma realidade, segundo 
o diretor do Kantar Ibope. Em 2012, apenas 1% dos 
brasileiros possuía 4 telas, 13% possuía 3 telas e 66%,  
2 telas. Em 2017, 8% possuem 4 telas, 48% possuem  
3 telas e 61% possuem 2 telas. O futuro das medições 
de audiência, neste cenário, precisa ser híbrido, de 
acordo com Arthur Neto, uma vez que o consumo se 
estende às múltiplas plataformas. “O engajamento é 
medido a partir da relação entre o tempo do dia e o 
tempo que a pessoa consome, curte, comenta, com-
partilha, convence. Mas o engajamento é complexo e 
multidimensional”, destacou. n

População passa, em média, seis horas e vinte e cinco minutos por dia assistindo TV – 99,93% em aparelhos 
televisores convencionais; proliferação de telas, contudo, é realidade e reforça engajamento com o broadcast

Proliferação de telas é uma realidade no Brasil: 
em 2017, 8% já possuem quatro telas

Arthur Neto 
(Kantar Ibope Media)
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para assistir TV se houver mais canais 
disponíveis em determinada cidade”, 
acrescentou Martines, em diálogo 
com Matos. “Comercialmente falando, 
um outro ponto a ser considerado é 
fazermos campanhas de divulgação 
nessas cidades, aos moldes do que 
está sendo realizado com a EAD e a 
Seja:Digital, para que a demanda por 
TV Digital cresça”, encerrou.

Automação da produção, 
experiências imersivas 
e storyliving: formas 
de aproximar o público 
e aumentar a audiência
O painel “Tecnologias de Produ-

ção: o futuro já chegou”, moderado 
por Luiz Carlos Abrahão, diretor de 
tecnologia da Globo (DF), agregou 

diferentes players do mercado para 
exibir e discutir as inovações em 
tecnologias de produção para broa-
dcast, com o objetivo de aproximar 
os engenheiros e radiodifusores das 
necessidades dos jornalistas e das 
possibilidades de aumentar a audi-
ência a partir da tecnologia. 
A sessão contou com uma insti-

gante palestra da repórter Bárbara 
Lins, da Globo Brasília, intitulada 
“Nada será como antes! A visão de 
uma jornalista sobre as novas formas 
de produção de conteúdo”. Bárbara 
elencou experiências de automação 
e imersão em jornalismo realizadas 
por veículos como a BBC de Londres, 
que está testando robôs jornalistas 
capazes de reproduzir diferentes 
entonações de voz, ou a Al Jazeera, 
do Catar, que, em 2008, já oferecia 
iPhones aos seus repórteres buscan-
do aproximar os telespectadores dos 
fatos. 
A palestrante lembrou também que 

jornais como The Guardian e The 
New York Times já oferecem conteú-
dos em VR em suas versões digitais. 
“A minha busca pelas novas tecno-
logias começou de uma inquietação 
por entender essa nova realidade. 
‘Ninguém é de ninguém’ no mundo 
de hoje. Uma estagiária do G1, recen-
temente, conseguiu uma imagem do 
Eduardo Cunha sendo preso utilizan-
do um celular. Produtores estão, cada 

vez mais, atuando como repórteres e 
vice-versa. Os processos estão cada 
vez mais rápidos e velozes”, frisou. 
A jornalista da Globo destacou ain-

da que a BBC já produz conteúdos 
de vídeo para aplicativos na vertical. 
“São vídeos curtos, resumos. A pre-
visão é que o consumo de vídeos via 
mobile aumente. Por isso, no DF TV 
já estamos testando oferecer chama-
das para o nosso telejornal via redes 
sociais com vídeos na vertical especi-
ficamente produzidos para as novas 
mídias.” A tendência, em sua opinião, 
é o storyliving, com o público inseri-
do nas notícias. “Vai ter robô, vai ter 
automação, mas, enquanto a gente 
tiver tecnologias que nos aproximem 
do público, nós jornalistas teremos 
espaço”, concluiu Bárbara.
Amaury Filho, gerente de vendas 

da Ross Video, lembrou que a auto-
mação de sistemas de produção de 
conteúdo está sendo bastante requi-
sitada no Brasil e no mundo, porque 
traz algo que é uma necessidade: 
reduzir custos, produzir mais e au-
mentar a qualidade dos conteúdos, 
“uma equação muitas vezes difícil de 
resolver”. 
“A automação da produção permi-

te realizar operações complexas e 
ágeis. É uma solução de longo prazo 
que vem sendo adotada nos grandes 
centros, como Canadá e Estados Uni-
dos, em um momento de novas de-
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“Vai ter robô, vai ter automação, mas, 
enquanto a gente tiver tecnologias 
que nos aproximem do público, 
nós jornalistas teremos espaço”, 
provocou a repórter da Globo DF 
Bárbara Lins

O painel “Tecnologias de Produção: o futuro já chegou” agregou diferentes 
players do mercado para exibir e discutir as inovações em tecnologias 
de produção para broadcast

A sessão foi moderada por Luiz 
Carlos Abrahão (Globo DF)
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mandas de consumo, transformações 
tecnológicas e digitalização. Neste 
cenário, produzir mais com menos é 
uma demanda que temos recebido 
com frequência”, acrescentou.
O executivo disse que a emissora 

norte-americana ABC exibe hardnews 
diariamente, 24 horas ao vivo, com 
um sistema automatizado de pro-
dução. “Um sistema de automação 
eficiente precisa ter flexibilidade, 
permitindo gerenciar o script de pro-
dução de maneira ágil e simples com 
controle direto se necessário. Outra 
coisa fundamental é a compatibilida-
de com o maior número de disposi-
tivos possíveis, de diversos fabrican-
tes”, concluiu.

Investimento em conteúdos 
de qualidade e foco 
em credibilidade são estratégias
de combate às fake news 
que podem aumentar a audiência,
indicam especialistas
O painel “Novas mídias x Fake 

News: o que fazer?”, contextuali-
zou o fenômeno das notícias falsas 
e elencou formas de combatê-las.  
O moderador da sessão e represen-
tante da ABERT, Paulo Henrique Bal-
duíno, introduziu as apresentações 
lembrando de uma pesquisa da 
Universidade de Stanford segundo 
a qual 82% dos estudantes de es-
cola média nos Estados Unidos não 
conseguiam diferenciar uma matéria 
com identificação de patrocinador, 
ou mesmo falsa, de uma matéria 
real.
No período do impeachment da  

ex-presidente Dilma Roussef, três em 
cada cinco das notícias mais com-
partilhadas no Facebook eram fake, 
segundo levantamento do grupo de 
pesquisa em Políticas Públicas de 
Acesso à informação da Universida-
de de São Paulo (USP). “As notícias 
falsas estão mudando o mundo, al-
terando os comportamentos e os 
destinos da sociedade, como ocor-
reu nas eleições americanas e no 
Brexit. Como lidar com isso? E como 
evita-las nas próximas eleições bra-
sileiras? O painel pretende mostrar o 
que está sendo feito no mundo para 
combater esse problema”, introduziu 
Balduíno.

A presidente executiva do Instituto 
Palavra Aberta, Patrícia Blanco, lem-
brou que o termo “pós- verdade” 
foi eleito a palavra do ano em 2016 
pelo Dicionário de Oxford. “É uma 
prática conhecida há séculos mas 
que se potencializou neste ambien-
te de convergência de mídias e de 
intensa utilização e disseminação de 
informações falsas via redes sociais. 
Pós-verdade é quando as crenças e 
ideologias superam os fatos. Temos 
conteúdos que são retirados de con-
texto, são adulterados. Pode ser uma 
manipulação da opinião púbica, uma 
velha mentira de ‘roupa nova’, uma 
nova forma de narrativa que privile-
gie um tema de interesse, sem mos-
trar diferentes ângulos. O problema é 
que as pessoas não checam a infor-
mação que recebem. Simplesmente 
compartilham”, argumentou.
A educação para a mídia é a prin-

cipal estratégia de combate às no-
tícias falsas, na opinião de Patrícia, 
além das agências de fact checking 
como a Lupa, o Aos Fatos e a Agên-
cia Pública, todas brasileiras, ou a 
International Fact Checking Network, 
organização internacional que reúne 
mais de 120 entidades de checagem 
de fatos. “É preciso, ainda, resgatar 
os principais atributos do jornalismo 
profissional, como a apuração e o 
compromisso com a verdade, o ri-
gor técnico e os princípios éticos, a 
checagem e a re-checagem de dados 
e uma melhor capacitação das equi-
pes. Temos que assegurar a liberda-

Amaury Filho (Ross Video) lembrou 
que a automação da produção vem 
sendo cada vez mais requisitada 
no Brasil devido à necessidade 
de reduzir custos, produzir mais 
e aumentar a qualidade 
dos conteúdos, “uma equação 
muitas vezes difícil de resolver” 
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de com responsabilidade e nunca 
abrir mão da qualidade. Quanto mais 
ampla for a liberdade de expressão 
e a credibilidade do jornalismo, mais 

forte será o combate às fake news“, 
concluiu.
As notícias falsas podem ser veicu-

ladas por má fé ou para gerar en-
gajamento e lucros com publicidade, 
ressaltou Ricardo Pedreira, diretor 
executivo da Associação Nacional de 
Jornais (ANJ). “Como, na internet, a 
audiência gera dinheiro, as pessoas 
buscam anabolizar os seus cliques 
com fake news. Na China, por exem-
plo, existem ‘fazendas de likes’, em 
que milhares de celulares são colo-
cados em máquinas para curtir sem 
parar determinadas publicações. No 
Brasil, um site como o Pensa Brasil, 
sediado em Poços de Caldas, chegou 
a faturar R$ 150 mil reais por mês 
com publicidade programática.”
As empresas de mídia, segundo o 

executivo, estão preocupadas com 
este cenário e não querem que suas 
marcas se liguem a essas questões 
que ferem a liberdade e os direitos 
fundamentais. “Cabe aos produtores 

de jornal, emissoras de televisão e 
demais produtores investirem em 
produção de conteúdo de qualidade 
e de credibilidade”, argumentou. n

Anatel pretende revisar Regulamentação Técnica 
de Radiodifusão em 2018

O superintendente de Outorga e Recursos à Prestação 
da Anatel, Vitor Elísio Goes de Oliveira Menezes, a�rmou 
no SET Centro-Oeste que a Agência atualizará os seus 
procedimentos administrativos buscando adequar as 
suas normas ao Sistema Mosaico.

A revisão da regulamentação vai abranger altera-
ções na regulamentação dos serviços de TV, AM e FM. 
“Pretendemos atualizar as relações de proteção (com 

base na relação de canais adjacentes e retirar relações  
de canais taboos); revisar condições de colocalização  
de canais de TV Digital; atualizar a canalização da faixa 
de 700 MHz e de�nir condições de contorno com ser-
viços IMT; além de atualizar métodos de predição para 
procedimentos de cálculo ponto a ponto”.

As mudanças também buscarão comprender as alte-
rações nos serviços de AM e FM estudadas. “A ideia é es-
tender a faixa de FM para os canais 5 e 6 (dependendo 
da canalização e das condições de uso); atualizar as re-
lações de proteção (buscando retirada de interferência 
de segundo adjacente e de critérios de batimento de 
frequências intermediárias); além disso, revisar critérios 
de compatibilidade com serviços de radcom”, explicou, 
referindo se à FM.

Em relação aos serviços de AM, as adequações visa-
rão alterar a classi�cação das estações para �exibilizar a 
coordenação internacional e simpli�car a metodologia 
para cálculos de viabilidade. A previsão é que a revisão 
das normas seja viabilizada no segundo semestre de 
2018. n

Órgão deve atualizar as normas para adequá-las ao Sistema Mosaico; a previsão é de que as alterações ocorram 
no segundo semestre do próximo ano 
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Na opinião de Ricardo Pedreira 
(ANJ), “Cabe aos produtores 
de jornal, emissoras de televisão 
e demais produtores investirem 
em produção de conteúdo 
de qualidade e de credibilidade”

“É preciso resgatar os principais 
atributos do jornalismo pro�ssional, 
como a apuração e o compromisso 
com a verdade, o rigor técnico  
e os princípios éticos, a checagem 
e a re-checagem de dados e uma 
melhor capacitação das equipes”, 
a�rmou Patrícia Blanco
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Junte-se à conversa

Belden, Belden Sending All The Right Signals e o logotipo da Belden são marcas comerciais ou marcas registradas da Belden Inc. ou de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e outras jurisdições. 
Os produtos Grass Valley listados acima são marcas comerciais ou marcas registradas da Belden Inc., GVBB Holdings S.A.R.L. ou Grass Valley Canada. Belden Inc., GVBB Holdings S.A.R.L., Grass Valley 

Canada e outras partes também podem ter direitos de marca registrada em outros termos aqui utilizados.
Copyright 2017 Grass Valley Canada. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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
grassvalley.com
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por Carlos Barros Monteiro e Luana Chávez Bandeira de Brito

Este artigo aborda a constatação da necessidade de avanço 
nas pesquisas e reflexões acerca das consequências da disruptura 
na TV brasileira, players abertos e por assinatura

A
partir da observação do cenário atual no Bra-
sil buscamos identificar tendências mercado-
lógicas apresentando exemplos que as susten-
tem. Tendo em vista as mudanças em curso na 

indústria televisiva estimuladas pelo desenvolvimen-
to de plataformas Over The Top (OTT), considerando 
que não se trata de um evento isolado, mas sim de 
uma realidade que acontece no âmbito internacional, 
percebe-se que duas perspectivas ganharam destaque 

entre os especialistas: a polêmica argumentação da 
iminente “morte” da TV e a otimista, que aposta em 
sua expansão.

Cenários tangíveis
A crença de que o antigo modelo de negócio Broad-

caster da televisão tradicional aberta e fechada esteja 
caminhando para o fatal desuso se sustenta na cres-
cente popularização de plataformas OTT e consumo de 

vídeo On Demand. Os serviços OTT, 
consistem em modelos de negócios 
de plataformas para distribuição de 
conteúdo audiovi-sual online. Por 
meio dessas plataformas diversos 
títulos são oferecidos para consumo 
em sistemas distribuídos, com pos-
sibilidade de uso em uma série de 
dispositivos conectados à internet. 
Sob o título “O mercado de mídia 
OTT – Over The Top no Brasil”, nos-
sa pesquisa sobre este mercado foi 
apresentada no Primeiro Congresso 
Internacional de Mídia e Tecnologia, 
que aconteceu em outubro de 2017 
na Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) campus Bauru, SP. Esta 
compreensão, que aponta para um 
possível sucateamento das grandes 
redes ganha força quando analises 
de tráfego de dados e pesquisas 
de mercado estipulam que a Netflix 
tenha ultrapassado a rede SBT em  
faturamento, no ano de 2016, em 
30%, segundo divulgado no site 
www.optclean.com.br, em dezem-
bro do mesmo ano.
Por outro lado empresas já conso-

lidadas no mercado de telecomu-
nicação, em especial operadoras 
de TV por assinatura, provedoras 
de banda larga, podem crescer no 

TV brasileira e  
OTT pós-disruptura
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setor de conexões de redes, conside-
rando a vantagem competitiva quan-
do migram para plataformas digitais. 
A operadora de TV por assinatura 
NET, por exemplo, disponibiliza o 
serviço OTT em sua plataforma, de-
nominada NOW. O resultado dessa 
estratégia é que a plataforma já é 
o principal player de conteúdo, em 
número de assinantes atualmente no 
país, segundo dados oficiais da Ana-
tel publicados no último relatório no 
mês de maio, que apontam para um 
horizonte favorável às empresas do 
segmento.

Algumas conclusões
Paralelamente, há um entendimen-

to de que as plataformas OTT re-
presentariam ao mesmo tempo, que 
uma disruptura, uma reorganização e 
que teria aspecto positivo, não pre-
judicando o atual modelo de negó-
cios das emissoras abertas e canais 
de TV por assinatura, mas sim tra-
balhando a favor de ambas e ainda 
possibilitando sua ampliação. Sob 
esta ótica, observa-se que há um 
crescimento no segmento, com in-
vestimento de diversas empresas no 
desenvolvimento de suas próprias plataformas OTT.  
Por coincidência no mesmo relatório da Anatel foi publi-
cado o abandono de assinantes na televisão por assi-
natura, com uma perda de 137.787 assinantes até maio 
de 2017. Uma estratégia mercadológica que dialoga com 
a busca de um público fiel é a abordagem por nicho.  
A plataforma PlayKids atende ao público infanto-juve-
nil e uma demanda específica por conteúdo educativo. 
Dessa forma tem se destacado ampliando seus negó-
cios para diversos países, evoluindo como referência 
no segmento. A rede SBT conhecida por investir ampla-
mente no mesmo público da PK, recentemente lançou a 

plataforma OTT SBT Kids e já acena para uma possível 
concorrência. Citada a exaustão quando discutida a dis-
ruptura da indústria televisiva, talvez o grande mérito 
da Netflix não seja ser disruptiva, visto que qualquer 
coisa que saia de um padrão compartilha do mesmo ca-
ráter desse novo ambiente disruptivo, mas sim ser uma 
mudança que salientou a necessidade de remodelação 
e de renovação da mesma. Sob esse prisma, a fim de 
transcender este marco inicial, é vital que outras possi-
bilidades sejam amadurecidas, seja através do estudo 
teórico ou empírico com a aplicação de estratégias de 
mercado. n
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natura, com uma perda de 137.787 assinantes até maio 
de 2017. Uma estratégia mercadológica que dialoga com 
a busca de um público fiel é a abordagem por nicho.  
A plataforma PlayKids atende ao público infanto-juve-
nil e uma demanda específica por conteúdo educativo. 
Dessa forma tem se destacado ampliando seus negó-
cios para diversos países, evoluindo como referência 
no segmento. A rede SBT conhecida por investir ampla-
mente no mesmo público da PK, recentemente lançou a 

plataforma OTT SBT Kids e já acena para uma possível 
concorrência. Citada a exaustão quando discutida a dis-
ruptura da indústria televisiva, talvez o grande mérito 
da Netflix não seja ser disruptiva, visto que qualquer 
coisa que saia de um padrão compartilha do mesmo ca-
ráter desse novo ambiente disruptivo, mas sim ser uma 
mudança que salientou a necessidade de remodelação 
e de renovação da mesma. Sob esse prisma, a fim de 
transcender este marco inicial, é vital que outras possi-
bilidades sejam amadurecidas, seja através do estudo 
teórico ou empírico com a aplicação de estratégias de 
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por Vinícius Guida , Gabriela Borges e Daiana Sigiliano

Como o sucesso de uma trama da TV pública norueguesa nos ajuda 
a repensar os modelos tradicionais de produção e distribuição 
de conteúdos audiovisuais

S
KAM é uma série norueguesa produzida entre 
2015 e 2017, pela empresa pública NRK, para 
distribuição no seu canal online NRK P3 e, tam-
bém, na emissora juvenil tradicional da rede.  

Ao longo de suas quatro temporadas o programa explo-
ra os percalços enfrentados pelos adolescentes nesta 
fase da vida. Com abordagens muito diferentes das sé-
ries estadunidenses como, por exemplo, The OC (2003-
2007, Warner) e Gossip Girl (2007-2012, CW), a trama 
escandinávia busca representar, através da proximidade 
e da identificação, os jovens do mundo todo. 
Como iremos discutir mais adiante, SKAM foi nortea-

da pelos novos modos de distribuição e engajamento 
do ambiente da convergência midiática. A partir da hi-
bridização e da imbricação de diferentes plataformas e 
linguagens, que compõe o universo ficcional, a atração 
atravessou fronteiras geográficas e etárias. Nesse sen-
tido, as ações dos telespectadores interagentes eram 
demandas pela própria estrutura narrativa e, dialogica-
mente, teriam efeito na produção subsequente. 

Neste sentido, de modo geral, SKAM foi norteada por 
duas questões centrais: o modo de desenvolvimento, 
que abrange desde a criação dos roteiros até as temáti-
cas abordadas nos arcos narrativos, e as ações de distri-
buição e engajamento adotadas pela NRK que dialogam 
com os hábitos culturais dos jovens. 

A construção e a representação
A pesquisa que deu origem a SKAM foi baseada em 

um método denominado modelo NABC, utilizado pela 
rede desde o início dos anos 2000, no qual são feitas 
profundas entrevistas com o público a fim de compre-
ender suas vontades (o público-alvo eram adolescentes 
de 16 anos, recém-chegados ao ensino médio). Tendo 
como fio condutor os percalços vividos por adolescen-
tes nessa nova fase de constantes mudanças e desco-
bertas, cada temporada da série é protagonizada por 
um personagem diferente.
Para trazer verossimilhança à trama, o casting procu-

rou atores e atrizes inexperientes — e da mesma faixa 

Skam: novos modos 
de criação e engajamento 
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etária dos telespectadores em potencial — servindo 
como consultores e guias das necessidades dessa par-
cela da sociedade norueguesa. Além disso, o formato 
de produção permitia que a equipe pudesse localizar 
nas ações de engajamento, principalmente na aba de 
comentários do site oficial, as demandas que, por fim, 
influenciaram no desdobramento da narrativa. Dessa 
forma, o enredo estava em construção e os fãs eram 
parte fundamental desse processo. 
Tendo como pano de fundo o colegial, o programa 

busca a dialogar diretamente com o público por meio 
das especificidades de cada personagem, apostando na 
interação e em novas maneiras de falar sobre velhos te-
mas. Os arcos narrativos exploram enquadramentos sur-
preendentes de questões como, por exemplo, o bullying 
(e o contemporâneo ciberbullying), os transtornos de 
ansiedade e mentais, as sexualidades, os assédios, o 
estupro e as complexidades das relações humanas.

O poder do engajamento
SKAM adotou um modelo de distribuição híbrido no 

qual os episódios eram disponibilizados on-line e tam-
bém na televisão. Usando um conceito de publicação 
em “tempo real”, as cenas eram liberadas no site no 
momento que ocorriam, em forma de pílulas, e no final 
da semana todas essas micro narrativas seriam unidas 
em um único episódio.
A trama também explorava arcos narrativos externos, 

criando um grande universo transmidiático. As mensa-
gens trocadas pelos personagens eram postadas em 
tempo real, permitindo uma imersão dos telespectado-
res. As ações propiciavam ao público vivenciar a mesma 
angústia da espera (de uma resposta) dos personagens, 
ao atualizar o site o tempo todo ou esperar a notícia da 

publicação nas comunidades de fãs. O canal norueguês 
também criou contas no Instagram para os principais 
personagens de SKAM, os perfis poderiam ser acompa-
nhados seguindo a mesma lógica de imersão e narrativa 
paralela. 
O modo de construção do universo narrativo de SKAM 

se deve tanto aos hábitos de consumo e culturais do pú-
blico alvo quanto aos preceitos da NRK de que o enredo 
não poderia se limitar à simples sedução dos adolescen-
tes, mas ser um meio de informação e suporte aos pro-
blemas diariamente enfrentados por eles. Nesse contexto, 
o desenvolvimento seguindo essa lógica abre possibili-
dades de criação maiores do que no modelo comercial.
A forma de desenvolvimento e engajamento de SKAM 

promove um modo de acompanhamento sem preceden-
tes: não-linear e, também, sem indicativos de quando 
novas informações estariam no ar, o que gerou a ne-
cessidade de engajamento em “tempo real”, tal como 
a distribuição. Muitas vezes ignorada pelas grandes re-
des comerciais, essa face da cultura de fãs pode ser 
explorada e tornar-se peça chave no tabuleiro da série 
Escandinávia. Nessa perspectiva, SKAM está à frente da 
grande parcela de narrativas ficcionais seriadas produ-
zidas atualmente. Não somente no complexo tratamen-
to dado às temáticas abordadas quanto aos múltiplos 
arcos narrativos que convergem durante a série e na 
alteração das perspectivas, mas também pela forma de 
interação direta com o conteúdo transmidiático, além da 
possibilidade de interferir, ainda que indiretamente, no 
desdobramento da produção. 

Expansão transnacional
SKAM foi transformada em fenômeno mundial pelas 

ações de engajamento seguindo a mesma lógica de pro-

Os personagens 
trocam 
mensagens 
em tempo real 
no site 
da emissora
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pagação utilizada na publicidade das primeiras tempo-
radas. Em contrapartida das narrativas transnacionais 
tradicionais, a série não ganhou espaço através do 
mainstream ou da mídia convencional, mas pelo conta-
to entre fãs de diversos países.
Apesar de ser em norueguês e não apresentar legendas, 

o conteúdo não era bloqueado geograficamente, ou seja, 
o acesso era livre em qualquer lugar do mundo. Isso 
permitiu que as comunidades de fãs começassem a dis-
ponibilizar traduções e não somente dos episódios, mas 
também do conteúdo transmídia como, por exemplo, as 
mensagens em inglês, nos comentários do site oficial.
Diante do sucesso internacional, os produtores passa-

ram a enfrentar problemáticas em relação aos direitos 
autorais da trilha sonora e precisaram bloquear os epi-
sódios da série apenas para IP’s noruegueses. Ainda as-
sim, os fãs disponibilizaram links pelo Google Drive com 
legendas em diversos idiomas, produzidas em todos os 
cantos do mundo. 
O engajamento foi responsável não somente pela di-

vulgação e popularização interna, mas também por sua 
visibilidade internacional. A série agora ganhará versões 
produzidas nos Estados Unidos, Itália, Holanda, Alema-
nha, Espanha, e França. A versão americana será produ-
zida por Simon Fuller (criador do American Idol) e terá 
Julie Andem (produtora original da série) no comando.  
A versão italiana já está sendo produzida e as estra-

tégias de marketing já se iniciariam: Eva e 
Martino (o Isak da versão) já tem suas con-
tas no Instagram.
No Brasil, a página no Facebook Portal-

SKAM Brasil conta com 125 mil seguidores 
e detém, também, um grupo na rede com 
70 mil pessoas além de um perfil no Twitter 
com 27 mil seguidores. No grupo, eram pos-
tadas as traduções das mensagens dos per-
sonagens em português. A página agora tem 
postado informações relativas à versão já 
em produção. Vale ressaltar que parte desse 
conteúdo é minerado, e selecionado pelos 
fãs que fazem parte desse grupo fechado. 
Em 2017, Isak e Even ganharam um concurso 
no portal estadunidense E! News, concorren-
do com personagens de diversas franquias 
solidificadas nesse mercado.
SKAM é um exemplo de narrativa experi-

mental, transmidiática e seu sucesso é re-
presentativo nos ajuda a repensar os mode-
los tradicionais de produção e distribuição 
de conteúdos audiovisuais. n
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Além de trocar mensagens, 
os personagens de Skam mantinham per�s 
nas redes sociais
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por Leonardo Chaves e Gabriel Ferraresso

Autores analisam experiências vividas nos dois maiores eventos 
esportivos do planeta realizados no Rio de Janeiro em 2014 e 2016

I
ntrodução
O atual padrão de TV Digital no Brasil teve início 

em 2007 com estrutura baseada no japonês ISDB-T. 
O processo para escolher esse padrão foi iniciado 

pela SET, na década de 90 e finalizado em 2006, de-
pois de diversas etapas de avaliações minuciosas que 
selecionaram a solução japonesa somada a alterações 
importantes como o padrão de codificação de vídeo.
Em 2016, o Brasil iniciou o desligamento da TV ana-

lógica em um processo que será concluído em 2023.  
O switch-off bem-sucedido de grandes cidades como São 
Paulo e Rio de Janeiro mostra que a população e as emis-
soras assimilaram muito bem o processo de digitalização.

Diante desse cenário, a radiodifusão brasileira precisa 
acelerar o novo processo de padronização e harmoniza-
ção para preparar e adequar à distribuição de televisão 
terrestre gratuita às novas tendências de consumo e co-
nectividade que são observadas nas distribuições OTT, 
nas discussões em outros fóruns de radiodifusão e no 
mercado das redes móveis.

Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016
Desde 2014, a TV Globo, em conjunto com diversos 

parceiros de tecnologia, realizou algumas demonstra-
ções públicas de novos padrões e ferramentas para a 
radiodifusão. Durante a Copa do Mundo, Brasil 2014, foi 

feita uma transmissão, que teve a 
parceria de HBS-FIFA, NEC e SONY, 
de 3 jogos ao vivo produzidos em 
4K. O conteúdo era transmitido via 
satélite, recebido na TV Globo, pro-
cessado e re-transmitido pelo ar uti-
lizando DVB-T2.
A exibição dos jogos foi feita em 

TVs de 65” localizadas em um sho-
pping na zona sul do Rio de Janeiro. 
Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, foi re-
alizada uma transmissão ao vivo de 
eventos captados em 8K com áudio 
22.2ch pela emissora japonesa NHK.  
O projeto contou com a parceria do 
Museu do Amanhã, da NHK, OBS, 
Embratel, Grass Valley, Padtec, BOE 
e TCR Telecom.
O sinal captado por todos os 

eventos era transmitido para o da-
tacenter da Globo.com, localizado 
no bairro de Jacarepaguá no Rio de 
Janeiro, através de uma fibra apaga-
da que o conectava ao IBC. Depois 
disso, o sinal era dividido em dois 
fluxos distintos, um que seguia sem 
compressão por fibra apagada para 
alimentar o auditório e um segundo 
fluxo comprimido para a transmis-
são terrestre.

Caminhos para a TV 
do Futuro
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pois de diversas etapas de avaliações minuciosas que 
selecionaram a solução japonesa somada a alterações 
importantes como o padrão de codificação de vídeo.
Em 2016, o Brasil iniciou o desligamento da TV ana-

lógica em um processo que será concluído em 2023.  
O switch-off bem-sucedido de grandes cidades como São 
Paulo e Rio de Janeiro mostra que a população e as emis-
soras assimilaram muito bem o processo de digitalização.

Diante desse cenário, a radiodifusão brasileira precisa 
acelerar o novo processo de padronização e harmoniza-
ção para preparar e adequar à distribuição de televisão 
terrestre gratuita às novas tendências de consumo e co-
nectividade que são observadas nas distribuições OTT, 
nas discussões em outros fóruns de radiodifusão e no 
mercado das redes móveis.

Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016
Desde 2014, a TV Globo, em conjunto com diversos 

parceiros de tecnologia, realizou algumas demonstra-
ções públicas de novos padrões e ferramentas para a 
radiodifusão. Durante a Copa do Mundo, Brasil 2014, foi 

feita uma transmissão, que teve a 
parceria de HBS-FIFA, NEC e SONY, 
de 3 jogos ao vivo produzidos em 
4K. O conteúdo era transmitido via 
satélite, recebido na TV Globo, pro-
cessado e re-transmitido pelo ar uti-
lizando DVB-T2.
A exibição dos jogos foi feita em 

TVs de 65” localizadas em um sho-
pping na zona sul do Rio de Janeiro. 
Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, foi re-
alizada uma transmissão ao vivo de 
eventos captados em 8K com áudio 
22.2ch pela emissora japonesa NHK.  
O projeto contou com a parceria do 
Museu do Amanhã, da NHK, OBS, 
Embratel, Grass Valley, Padtec, BOE 
e TCR Telecom.
O sinal captado por todos os 

eventos era transmitido para o da-
tacenter da Globo.com, localizado 
no bairro de Jacarepaguá no Rio de 
Janeiro, através de uma fibra apaga-
da que o conectava ao IBC. Depois 
disso, o sinal era dividido em dois 
fluxos distintos, um que seguia sem 
compressão por fibra apagada para 
alimentar o auditório e um segundo 
fluxo comprimido para a transmis-
são terrestre.

Caminhos para a TV 
do Futuro
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Diagrama de recepção e transmissão do sinal 4K

Fluxo de sinais da demonstração 8K
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O auditório possuía uma tela de 275” equipada com 
33 caixas de som para criar a sensação de imersão gera-
da pelos 22.2ch de áudio. Neste local, foram feitas ses-
sões de demonstração com conteúdo ao vivo e gravado. 
Em outra área do museu, a demonstração era exibida 

em uma TV de 98” com as caixas de som para compor 
o áudio com 22.2ch. Este sinal era codificado em HEVC 
a 85 Mbps no datacenter da globo.com e transportado 
até o transmissor de 100W localizado no Sumaré. O con-
teúdo era transmitido em um canal de 6MHz utilizando 
duas polarizações, horizontal e vertical, com uma modu-
lação de 4096QAM 3/4.
As demonstrações de 2014 e 2016 foram excelentes 

oportunidades de experimentar novas tecnologias e 
avaliar sua aceitação com o público. Ambas mostraram 
que já existe tecnologia capaz de melhorar a eficiência 
do canal e aumentar a qualidade do conteúdo transmi-
tido.

3. Conceitos do ATSC 3.0
Em 2017, foi publicado o primeiro conjunto de normas 

que compõem o ATSC 3.0. As primeiras operações do 
padrão começaram em maio na Coréia do Sul. O padrão 

incorpora diversas tecnologias de nova geração como, 
por exemplo, o HEVC e o LDM, que juntos aumentam a 
capacidade do canal por aumentar a eficiência na codi-
ficação de vídeo e na transmissão.
Além dessas ferramentas que trazem melhoras para o 

usuário por possibilitar uma transmissão mais robusta e 
aumentar a qualidade do conteúdo transmitido, o ATSC 
3.0 revoluciona com as mudanças em sua pilha de pro-
tocolos que passam a incorporar o IP e, em sua camada 
de transporte, incorpora protocolos como o MMT, que 
é uma evolução do MPEG-TS, e o DASH que é utilizado 
para entrega de conteúdo ABR (adaptative bit rate) em 
ambientes OTT.
Com isso, o padrão propõe uma integração natural 

entre o conteúdo da radiodifusão e os serviços ofere-
cidos na internet. Aplicações como target advertising, 
monitoração de audiência e vídeo On Demand podem 
ser viabilizadas por essa integração.
A incorporação do IP e a ferramenta de sinalização, cha-

mado de bootstrap, pelo padrão possibilita maior inte-
gração com tecnologias de comunicação 4G e 5G. Isto 
possibilita a criação de arquiteturas híbridas e flexíveis 
que conseguem criar uma estrutura de colaboração entre 

as indústrias de radiodifusão e de 
telecomunicações.
O ATSC 3.0 mostra que a tendên-

cia é que o futuro tenha a radiodi-
fusão mais integrada à internet e às 
redes móveis. Essa união tende a 
criar novos modelos de negócio e 
melhorar a experiência do usuário 
criando um ambiente em que o con-
teúdo possa ser consumido de for-
ma mais natural em qualquer meio 
de transmissão.
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Auditório (à direita) e display de 98” que tinha recepção do ar

Conceito básico 
do LDM
Fonte: ETRI-Coréia do Sul
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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



5. Conclusão
Em Dezembro de 2017 o atual padrão de TV Digital 

no Brasil completou 10 anos de operação comercial, 
consolidando-se como o sistema de TV Terrestre mais 
avançado do mundo à época do seu lançamento. Mas 
a indústria Broadcasting não para. É um segmento re-
levante que está evoluindo e em plena transformação.
No Brasil, o serviço de TV Digital terrestre já atinge a 

maioria da população de todo o país e está em franca 
expansão para atender ao cronograma desafiador do 
desligamento da cobertura analógica. Por sinal, esse 
processo tem sido uma referência mundial positiva, já 
que os institutos de pesquisa de audiência registram 

variações marginais e sem impactos 
nos mercados que já passaram pela 
transição.
Em paralelo ao processo de transição 

tecnológica como acontece no Brasil, 
novos padrões têm surgido nos últi-
mos anos na busca por mais eficiên-
cia de transmissão. Novas técnicas de 
compressão e modulação viabilizam a 

entrega de serviços de mídia como o UHD, e mobilidade, 
como é o caso do padrão europeu DVB-T2, o chinês NGB
-W e o norte-americano ATSC 3.0. Entretanto, a próxima 
experiência de consumo de mídia deve ser mais ampla 
e atender à dinâmica dos hábitos do consumidor que se 
apresenta em constante transformação. Não à toa, as úl-
timas versões dos sistemas de middleware como HbbTV 
2.0 (Europa), Hybridcast v2 (Japão), e as evoluções do 
Ginga (Brasil) em estudo pelo Fórum Brasileiro de TV Di-
gital, integram novas tecnologias do mundo broadcast e 
broadband, permitindo que a experiência no consumo de 
mídia seja cada vez mais fluída, independente do meio 
de transmissão.

O debate sobre próxima geração do 
padrão TV Digital já começou e os próxi-
mos grandes eventos esportivos, como 
a Copa do Mundo Rússia 2018 e os Jo-
gos Olímpicos Tóquio 2020, se mos-
tram como uma grande oportunidade 
para testar, validar e demonstrar novas 
formas de distribuir conteúdo. n
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Engenharia Eletrônica e de Computa-
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Pilha de protocolos 
do ATSC 3.0
Fonte: www.atsc.org

Exemplo de arquitetura híbrida entre 
redes de radiodifusão e de celular
Fonte: NERC-DTV
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IP-based workflows are a fundamental shift in the way video is produced 
and content is connected. As broadcasters face new business paradigms 
and operational shifts, IP is a must for a sustainable business model.   
Come to NAB Show® and learn how to meet the demands for high-quality 
content and make a smooth switch to IP. 

THIS IS WHERE THE GLOBAL CONTENT ECONOMY THRIVES. 

ATSC 3.0ATSC 3.0ATSC 3.0

HD VIDEO HD VIDEO HD VIDEO 

WORKFLOW EFFICIENCIES WORKFLOW EFFICIENCIES WORKFLOW EFFICIENCIES 

APRIL 7–12, 2018 I LAS VEGAS, NEVADA USA 
REGISTER TODAY: NABShow.com

Free Exhibits Pass Code: PA74

THRIVE ON.GET THE EFFECT.

SWITCHING  
TO IP IS MORE 
THAN THE CLICK  
OF A SWITCH.



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 ?
O Novo AIR320 da Aviwest pode te ajudar com a 
transmissão de eventos ao vivo com máxima qualidade 
em quase qualquer circunstância, pois:

Integra os codecs de hardware 
H.265/HEVC, além do habitual H.264.

Possui quatro modems internos 
3G/4G , um modem Wi-Fi interno e 
implementa a tecnologia ‘AVIWEST 
SafeStreams®’, um agrupamento 
inteligente de IPs e um potente 
protocolo de rede de contribuição.

É totalmente integrado com o sistema 
AVIWEST’s Manager e StreamHub, o 
AIR320 foi projetado para simpli� car 
a captura e transmissão de vídeos em 
HD e SD ao vivo em várias redes IP não 
gerenciadas.

Com design ultra compacto e bateria 
interna o AIR320 foi projetado para o 
melhor desempenho.

Entre em 
contato e 

saiba mais!




