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em-vindo a maior feira e congresso da América Latina do mercado audiovisual que apresenta, mais uma vez, os principais fabricantes
do mercado nacional e internacional que expõem as
principais novidades da indústria, uma indústria que
está mudando rapidamente.
Em um mundo em convergência, já não é possível
pensar apenas em broadcast, já que cada dia mais
percebemos que a convergência com o broadband
é útil, necessária, e inevitável para continuar o caminho. Por isto, a indústria tende a adaptar-se as
mudanças de consumo audiovisual e começa a caminhar lado a lado.
Nesse marco, produzimos uma edição especial
que será distribuída de 28 a 30 de agosto durante a edição 2018 da Feira de Negócios, Produtos
e Serviços de Tecnologia para Conteúdo e Mídia –
SET EXPO.
Para isso, reunimos informações destacadas
de cada um dos expositores da feira. Nos três
dias de exposição, a SET espera receber mais de
15 mil visitantes, provenientes de mercados como
emissoras de TV e rádio, operadoras de TV por
assinatura, serviços de vídeo on demand (VoD)
e de internet, produtoras de áudio, vídeo e cinema, agências de publicidade e marketing, universidades, veículos de comunicação, empresas de
softwares, games e aplicativos, provedoras e pres-

tadores de serviços via satélite, desenvolvedoras de
tecnologia, além de muitas outras.
A planta do Pavilhão Vermelho do Expo Center
Norte foi preenchida por aproximadamente 150 expositores, representando mais de 400 marcas nacionais e estrangeiras, que expõem as principais inovações e tendências em negócios e tecnologias para
mídia e conteúdo.
O evento é voltado para profissionais, executivos, gestores, líderes e acadêmicos do audiovisual
(da produção ao consumo) e também da radiodifusão, da internet e das telecomunicações. São esperados representantes de 38 países, como Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, Chile,
Colômbia e Inglaterra.
Dentro do evento, acontecerá ainda a 5ª edição do
Desafio SETup, projeto da SET de fomento ao empreendedorismo e às startups, que terão a chance de mostrar suas inovações com exclusividade.
E, como é tradição, se realiza o maior fórum de tecnologias audiovisuais da América Latina, a 30º edição do Congresso que reunirá especialistas, líderes
empresariais, startups e empreendedores, de todas
as partes do mundo, para discutir as tendências e
os desafios do setor!
Boa viagem pelo SET EXPO!
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Otimize seus projetos

O HDR está abrindo novas possibilidades de difusão de broadcast, produção, pós rodução e ProAV com suporte para maior
alcance dinâmico e cores realistas.Permaneca na vanguarda com nossas soluções de fluxo de trabalho HDR mais inovadoras,
incluindo o potente FS-HDR para tempo real em formato HDR e conversões WCG, Desktop I/O para playout e captura HDR, e fácil
de usar para Mini-Conversores fazendo ponte SDI para displays HDR , A partir de 10 HDR para HLG, AJA, possui as ferramentas
necessárias para levá-lo para a frente.

Conversões de HDR

Edição para HDR , CC e VFX

HDR para reprodução e exibição

FS-HDR é projetado para converter amplos
espaços de cor da câmera, Faixas de luminância, e
formatos de entrada de log para standards HDR,
bem como de SDR para HDR integrando os HDR
para programação HDR, tudo em tempo real.

Veja os seus projetos HDR em monitores
compatíveis durante a pós-produção.

Conecte-se profissionalmente a preços acessíveis e
amplamente disponíveis monitores HDMI HDR 2,0.

Os Produtos AJA para Desktop incluem o Painel de
Controle para configuração de tempo real HDR10 e
HLG playout, diretamente dentro de sua aplicação
de software de pós-produção.

O playback 4K /UltraHD /2K/HD10 e filmagens HLG
HDR de Ki Pro Ultra Plus com configuracao HDR10 e
definições de metadados. O Mini-Conversor Hi5-4KPlus conecta sua alta taxa de frame, fontes 3G-SDI
para monitores HDMI HDR, com suporte HDR10
para inserção de metadados e perfeit display HLG.

FS-HDR é alimentado pelo Colorfront Engine™
e oferece fáceis presets, controles paramétricos,
em HDR e SDR e saídas simultâneas para
4K/UltraHD e HD.

|

Encontre mais em www.aja.com

Você também pode capturar o HDR através de
HDMI com Io 4K Plus das estações de gaming
e muito mais. escolhendo o poderoso KONA®
4 PCIe, o io de 4K® Plus para os computadores
Thunderbolt™, e o vídeo IP ativado habiilitando
Kona IP e Io IP.

Perfil

ARRI SkyPanel S360-C
e muito mais no SET EXPO
O maior e o mais luminoso refletor de LED ARRI jamais produzido
totalmente ajustável e com efeitos de luz em grande escala
DMX sem fio integrado pela LumenRadio

O

SkyPanel é reconhecido pela sua incrível luminosidade e grande abertura de luz. O novo
S360-C, expande a linha de soft light de LED da
ARRI com o maior e o mais luminoso SkyPanel
até o momento. O S360-C não é apenas mais potente,
mas está repleto de recursos interessantes, tornando-se
um dos refletores LED mais versáteis do mercado. Esses
recursos, incluem o controle total de cores, efeitos de
iluminação em uma grande abertura, DMX sem fio incorporado, um garfo único de fibra de carbono e muito
mais. O S360-C é incrível!
A luz suave é basicamente o tamanho da abertura de
luz, quanto maior a abertura, melhor. Com o S360-C,
o tamanho tem compromisso. A área de superfície do
S360-C é superior a 5,8 vezes maior do que o S60 e
produz uma luz suave em um ângulo de luz de 105º.
A luz envolve objetos grandes e produz um faixo de luz
muito mais distante do que os SkyPanels menores.
Com mais de 120.000 lumens, o S360-C é um dos refletores de LED de luz suave mais luminoso do mercado.
Comparado com o S60-C, o S360-C é mais do que quatro
vezes mais luminoso e mantém uma excelente qualidade de cor e capacidade de ajustes. Consumindo apenas
1.500 watts, o S360-C é duas vezes mais luminoso que
um soft light de tungstênio de 4.000 watts e mais de três
vezes mais luminosos que um space light de tungstênio
de 12.000 watts. Alcançando uma eficiência de energia
de mais de 80 lumens por watt, o S360-C também é uma

das luzes suaves de LED mais ecológicas disponíveis, enquanto também é um dos mais luminosos.
O SkyPanel sempre teve uma infinidade de maneiras
de controlar a saída de luz: DMX, RDM, Art-Net, sACN,
XLR de 5 pinos e Ethernet. O S360-C adiciona outro
método de comunicação importante e, este não envolve
nenhum fio: o DMX sem fio pela LumenRadio. Integrado
em cada S360-S, o chip CRMX permite a comunicação
DMX e RDM sem o incômodo dos cabos e equipamentos
de distribuição de dados. Basta ligar um transmissor
LumenRadio compatível ao S360-C e você está pronto.
O uso da saída DMX de 5 pinos no S360-C também
permite a ligação em série de outros SkyPanels com fio
à rede DMX.
Tal como acontece com todos os refletores de LED
ARRI, o S360-C é totalmente ajustável. Ajusta facilmente
a temperatura de cor de 2.800 K a 10.000 K com controle de mais ou menos verde/magenta. n

Empresa: ARRI
Estande: 44
Telefone: +55 21 2240-3399
Site: www.arri.com
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Biquad Broadcast lança
linha de transmissores FM
Aliança tecnológica com empresa italiana RVR insere no mercado
nacional soluções para transmissão em alta potência

A

tuando no mercado Broadcast desde 2000, a
Biquad é uma empresa brasileira de base tecnológica, que desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos para emissoras de Rádio. No
segundo semestre de 2018 a empresa dará início a um
grandioso projeto, visando atender uma demanda latente do mercado brasileiro.
“Importaremos toda qualidade italiana em transmissores para trazer ao Brasil os melhores equipamentos do
mercado. A partir de agora, o radiodifusor brasileiro poderá adquirir com exclusividade uma linha completa de
transmissores “Biquad powered by RVR”, que vão dos
modelos de 30 até 60.000 Wats de potência.” afirma
André Salvador, CEO da empresa brasileira.
A RVR Elettronica, fundada na Itália em 1979, é líder
mundial na fabricação de equipamentos para transmissão de FM, com mais de 500.000 unidades em serviço em todo o mundo, instaladas ao longo de décadas
de atividades. De acordo com o relatório de pesquisa
global FM Broadcast Transmitter Market, publicado em
julho de 2017, a empresa italiana dominou o mercado
em 2016, respondendo por 15,37% das vendas mun-

diais de transmissores FM. Segundo Matteo Castagnoli,
Gerente de Vendas RVR, “os equipamentos são projetados para garantir operação confiável e redundante,
além de oferecer design de conceito modular, escalabilidade de componentes, alta potência de saída e
excelente qualidade de som, incorporando tecnologia
inovadora e de última geração”.
Os transmissores serão importados para o Brasil e
montados na fábrica da Biquad em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Os equipamentos irão manter as
características físicas e técnicas concebidas na fábrica
da RVR, na Itália, e receberão um painel exclusivo desenvolvido pela Biquad.
A estratégia da empresa brasileira surge em um momento de extrema importância para o rádio no Brasil,
visto que o processo de migração AM-FM segue evoluindo. Até o momento, cerca de 30% das emissoras
que tem interesse em migrar já realizaram o processo.
Os 70% restantes poderão contar agora com os Transmissores Biquad para equiparem suas emissoras com o
que há de melhor no mercado.
“No FM, as emissoras terão uma sintonia mais fácil
e uma qualidade de áudio superior. No entanto, essa
superioridade vai depender muito da procedência dos
equipamentos que forem adquiridos”, explica André Salvador. “Nossos Transmissores são referência internacional e por isso garantimos a qualidade e competitividade
deles. Estamos totalmente à disposição das emissoras
para auxiliá-las em todo o processo de compra dos melhores equipamentos”, complementa Salvador.
A Biquad Broadcast está localizada no Stand 85/86 e
convida todos os radiodifusores do Brasil a se juntarem
a ela neste momento tão importante de sua história. n

Empresa: Biquad
Estande: 85/86
Telefone: +55 35 3471-6399
Site: www.biquadbroadcast.com
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Reduza os custos da CDN
e garanta QoE com uma
tecnologia inovadora
No SET EXPO 2018, o Broadpeak demonstrará o BroadCache Box,
uma solução local de armazenamento em cache de vídeo para
emissoras e agregadores de conteúdo. Usando o BroadCache Box,
os provedores de conteúdo podem reduzir drasticamente os custos
de CDN e aumentar a qualidade da experiência (QoE) dos assinantes

C

om o BroadCache Box, os caches locais são implantados em redes de operadoras de telecomunicações ou de cabo, e o conteúdo mais popular
de um provedor de conteúdo específico é armazenado. Como o conteúdo é transmitido de um local
mais próximo dos usuários finais, a latência e o congestionamento da rede são reduzidos, resultando em bits
rate de vídeo mais alto, tempo de início mais rápido e
sessões de visualização ininterruptas. Como o conteúdo
mais popular pode representar mais de 80% do tráfego
de vídeo, o armazenamento em cache no nível do ISP
reduz significativamente os custos do serviço CDN. Além
disso, os BroadCache Boxes não geram custos de trânsito. A solução pode ser usada para conteúdo ao vivo e
sob demanda (VoD) e suporta conexões HTTP seguras.
Os BroadCache Boxes da Broadpeak foram implantadas
pela HBO Latin America
Outra novidade é o umbrellaCDN com CDN Diversity
que permite ter maior qualidade de conteúdo dna TV
por assinatura. O selector Broadpeak umbrellaCDN permite que os provedores de conteúdo escolham as melhores redes de distribuição de conteúdo para fornecer
conteúdo de vídeo. Ainda, destaque para o CDN Diver-

sity, uma função
inovadora
do
umbrellaCDN
que permite aos
provedores de
conteúdo dinamicamente levar
em conta a qualidade
instantânea de vários
CDNs como um
serviço, combinar suas contribuições e entregar o conteúdo em um nível de qualidade superior o
que seria possível com o melhor CDN sozinho.
Ainda, o visitante por economizar largura de banda e
melhore a QoE com a solução nanoCDN Multicast ABR.
Como o primeiro provedor de tecnologia multicast ABR,
a Broadpeak está revolucionando a entrega de vídeo
multitelas ao vivo. No SET EXPO, a empresa apresentará sua solução multicast nanoCDN ABR, que torna
a entrega de vídeo HTTP para qualquer dispositivo
verdadeiramente escalável, transformando milhões de
gateways de banda larga, modems a cabo, roteadores
Wi-Fi e STBs em componentes ativos da infraestrutura
de entrega de conteúdo de uma operadora. n

Empresa: BROADPEAK
Estande: 107
Telefone: +55 11 96600-5775
Site: www.broadpeak.tv
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Audiência, automatização
e interatividade
Trazendo recursos e ferramentas que ajudam as empresas nestes
três pilares, junto a uma equipe altamente qualificada, que domina
o processo de ponta a ponta, e tem por base, o atendimento
ao cliente de altíssima qualidade

M

ULTI-TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA Com o intuito de ajudar a disseminar conteúdos na
Web, temos o recurso Live Social que permite
distribuir em tempo real no Site, Facebook,
Twitter, YouTube e Twitch TV simultaneamente, sem limites de espectadores e de uma única origem. Tudo em
apenas 3 simples passos. O recurso é disponibilizado
para transmissões em vídeo ao vivo, rádios online e
Web TVs.
JMV PLAYER Exclusivo, interativo e escalável, compatível com transmissões em 4k, 360° para mobiles,
desktop e SmartTVs de forma adaptativa, integrado a
Chromecast e AppleTV, o JMV Player possibilita a interatividade com o usuário através de enquetes, sorteios,
chat e doações, tudo interagindo em tempo real com
espectador.
AUTOMAÇÃO SOCIAL As redes sociais estão aí, da
mesma forma que vão e vem, devem ser utilizadas como
um meio e não como um fim, para isto criamos uma
ferramenta exclusiva, que possibilita publicar nas redes
sociais o que está sendo executado na programação em
tempo real, podendo usar alguns minutos da transmissão ao vivo, ou um Print, de forma que cada postagem
além de ter frequência configurável, seja única, e chamando os usuários para seu site, tudo automático.
JMV ENCODER Equipamento Plug and Play criado pela
JMV Portugal, com único objetivo, facilitar a vida de quem
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trabalha com transmissões ao vivo. É um produto inovador, que não requer conhecimentos técnicos para uso.
AUTOMATIZAÇÃO DE GRAVAÇÕES AO VIVO Tempo,
esta é a palavra-chave ao lidar com edição de vídeos,
agora imagine uma ferramenta onde você transmite e grava a transmissão automaticamente, durante a transmissão, seu editor faz marcações na Timeline e, ao finalizar
a transmissão ao vivo, o sistema cria o Teaser para ser
publicado nas redes sociais, cria o vídeo principal e publica em seu site. Tudo em poucos segundos, de forma
automatizada.
SERVIÇOS PERSONALIZADOS 50% dos recursos e funcionalidades que temos hoje, foram criadas a partir de
solicitações, sugestões e ideias de parceiros e clientes.
Nossos números: Em 2017 passou pelo nosso CDN
mais de 230 TBs de dados, são mais de 21 Milhões de
Views por mês. n

Empresa: JMV TECHNOLOGY
Estande: 87
Telefone: 0800 037 4225
Site: www.jmvtechnology.com
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LineUp a integradora
mais completa de sistemas
para mídias digitais
Reconhecida por clientes e fabricantes como um dos principais
players do mercado, integradora trabalha para o desenvolvimento
e suporte das soluções de áudio e vídeo
DirectOut GmbH
oferece soluções
que constroem
pontes entre
os diferentes mundos
de áudio, tornando
os sistemas e formatos
mais flexíveis,
suportando MADI,
AES67 e Ravenna

C

omo empresa de engenharia de televisão, a
LineUp atua no mercado há mais de 28 anos.
Com foco em Integração de Sistema, Projetos,
Instalação e vendas de produtos e suporte técnico para equipamentos de áudio e vídeo.
Apresenta em seu portfólio projetos para Emissoras
de TV, Produtoras, Universidades, Unidades Móveis,
Eventos Esportivos e Telcos. Com grande experiência
em projeto executivo, montagem e cabeamento em
Emissoras de TV, a LineUp participou ativamente de
diversos projetos na transição do Sistema Analógico
para o Digital em todo o Brasil.
Nas Universidades, implantou projetos para Estúdio
de TV Universitária e EAD. Em Produtoras, teve um
papel importante no fornecimento de Soluções e Sistemas para o aumento da eficiência e distribuição de conteúdo e produção.
A LineUp, atualmente uma das principais integradoras
e fornecedora de soluções para áudio e vídeo para o
mercado brasileiro de Midia Digital, é reconhecida por
clientes e fabricantes como um dos principais players do
mercado. Com um estande de 90 m2, a integradora aproveitará para apresentar ao mercado de televisão, durante
o SET Expo 2018, uma LineUp mais completa e atualizada
às novas demandas de mercado trazendo ao seu espaço
a oportunidade de interação com parte dos seus parceiros e suas soluções que compõe hoje seu portfólio.

Nesta edição da SET EXPO 2018 estará apresentando soluções de alguns de seus parceiros como: AVID
com sistemas de Grafismos, Soluções para automação
Storage e Video Servers com AVECO e HARMONIC, Soluções em Hybrid Cloud com ASPERA e IBM, Soluções
em Captação de vídeo com baixo investimento com
JVC, Soluções de áudio e vídeo para rádios e emissoras
de TV com AEQ e KROMA, Soluções em KVM Switch
com IHSE, Soluções em Arquivamento digital e Gerenciamento de Mídia com Oracle – Diva Media Digital,
Soluções em áudio digital IP para estúdio e vídeo IP
da LAWO e Soluções das empresas Japonesas Traffic
Sim, Fuyo, Kill atendendo as demandas vigentes pós
desligamento analógico. n

Empresa: LINE UP
Estande: 123A
Telefone: +55 11 3065-1177
Site: www.lineup.com.br
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SNEWS a experiência
definitiva

A

SNEWS apresenta a plataforma que permite ao
usuário pensar apenas na história. Desde a primeira implementação do sistema de newsroom
no Brasil, com o TELENEWS, até os dias atuais,
com o ANEWS, a SNEWS em seus mais de 20 anos de
história não para de evoluir.
A SNEWS mantém estreitos laços da indústria com o consumidor, atendendo às demandas e anseios dos clientes
de forma inovadora e eficiente, que sempre foi a essência
da empresa e que agora apresenta a experiência definitiva de produção de jornalismo, o ANEWS Enterprise.
CONTAR HISTÓRIAS Essa sempre foi a missão das redações, com o ANEWS os criadores e contadores de histórias têm acesso a todo o acervo de conteúdo disponível na empresa, através de uma integração plena entre as
plataformas de ingest, MAM, playouts e arquivo. Ilustrar
o cotidiano com o ANEWS é simples, rápido e objetivo.
Da mesa do editor de texto de uma redação é possível
revisar, editar e publicar nas mais diversas plataformas,
desde o exibidor ao site da empresa, além da publicação
simplificada em todas as redes sociais. Com estas funcionalidades o ANEWS assinala ao gestor um interessante
retorno do seu investimento, pois como o processo é
simplificado, são eliminados equipamentos e etapas, fazendo com que a notícia saia sem atrasos e erros.
ANYWHERE EVERYWHERE Acesso seguro e em tempo real de todo o conteúdo produzido na redação. A colaboração interativa provê eficiência às redações, afinal
de contas a notícia não escolhe hora e nem lugar para

acontecer. Com o ANEWS MOBILE é possível visualizar e
revisar pautas, roteiros e o texto do teleprompter, além
de editar reportagens direto do celular ou tablet.
A colaboração também ocorre de maneira transparente
entre as mais diversas plataformas de mídias, a mesma notícia pode ter o mesmo conteúdo com diversas
roupagens, entregando valor para todos os veículos de
comunicação.
GRAFISMO O ANEWS tem nativo no newsroom uma
plataforma de gráficos ao vivo, o GCNEWS, com um gerador de caracteres nativo faz com que uma camada
desnecessária de interação entre o editor de texto e
a equipe de exibição seja eliminada. Os gráficos saem
direto da redação para o ar sem atravessadores, diminuindo tempo e erros.
INTEGRAÇÃO A interoperabilidade entre diversos fabricantes também é um ponto de destaque do ANEWS.
Através dos protocolos MOS, Web Service e Intelligent
Interface o ANEWS é capaz de controlar os mais diversos dispositivos dentro de uma emissora de TV.
ALTA DISPONIBILIDADE O ANEWS debuta este ano
na mais alta classe de segurança e disponibilidade da
indústria, e agora é ENTERPRISE-CLASS.
Ter aplicações nesta classe é requisito fundamental
para grandes corporações onde uma fração de segundo
faz toda a diferença.
A aplicação e banco de dados são espelhados em vários
servidores, mantendo as operações sem interrupções,
conferindo ao newsroom grande confiabilidade e a tranquilidade que os administradores e usuário do sistema
esperam.
SUPORTE Com suporte técnico 24/365, equipe de treinamento formada por jornalistas e uma retaguarda formada por experientes engenheiros e desenvolvedores,
o suporte da SNEWS senta na mesa para discutir com o
cliente seus problemas e soluções. Isso é sem dúvida,
um dos maiores diferenciais do ANEWS e de todas as
soluções desenvolvidas pela SNEWS. n

Empresa: SNEWS
Estande: 130
Telefone: +55 61 3044-7878
Site: www.snews.tv
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O sistema perfeito para
sua emissora de TV
Servidor de playout multifunção que possibilita agilidade
e flexibilidade de forma segura, escalável e automatizada

S

omos referência em softwares para automação
e gestão de emissoras de rádio e TV no Brasil
e no mundo! Com o objetivo de proporcionar um atendimento diferenciado aos
clientes, focamos na garantia de satisfação e qualidade, desde o primeiro contato até a implementação e suporte!
São esses os valores que nos guiam a oferecer
produtos inovadores e ferramentas que forneçam
um diferencial competitivo para você e para sua
emissora!
O Vídeoworks TV HD é o software ideal para a
automação de emissoras de televisão. Destacase por ser uma solução baseada no conceito de
servidor de mídia. A tela principal do software

processa todos os comandos e a programação. Entretanto, a execução do conteúdo é realizada por uma
aplicação extremamente leve, chamada V-Kernel. Com
esta arquitetura, garantimos que cada aplicação esteja
usufruindo dos recursos de hardware que utilizam sem
que concorram entre si.
A solução é compatível com Windows 7; 8 e 10 (64
Bits). Permite integração com switches via protocolo
de comunicação e reprodução em SD, HD, Full HD, 4K.
E, edição de entrada e saída de vídeos e a possibilidade de importação de roteiros comerciais. Reproduz
a programação SD e HD simultaneamente utilizando
duas saídas independentes via placa de vídeo.
Ainda, gerador de caracteres incorporado geral (logo,
hora certa, reprise, ao vivo) e gerador de caracteres por
arquivo (logo, hora certa, reprise, ao vivo). Sistema “espelho” para ir ao ar em caso de pane na máquina principal. Para utilizar esta função é necessário um segundo
computador. Geração de relatórios e comprovantes de
exibição, além de controle de playout e reprodução in-

dependente através da arquitetura cliente x servidor; e
reprodução e gravação ao mesmo tempo na máquina
principal, utilizando o software HD Recorder.
Conta, também com canal de entrada de URL (Streaming), e editor de programação: Módulo para criação e
edição de roteiros de programação. Função Trim: Marcação de início/fim para reprodução do arquivo de vídeo.
Convidamos você a fazer parte de nossa história.
Conheça nossas soluções e surpreenda-se! n

Empresa: YoungArts
Estande: 13
Telefone: +55 47 3026-2850
Site: www.youngarts.com.br
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4S | #167/168

4s.com.br
+55 48 3234-0445

Somos uma empresa brasileira, com orgulho. Estamos no mercado de Broadcast há de
32 anos, conhecemos como poucos as
demandas do nosso mercado. Em nosso
portfólio contamos com Master Switch, Servidores de Exibição de Comerciais e Programas, Time Delay, Production Switch, News
Playout, Gerador de Caracteres, Ilhas de
Edição Não Linear, Storage, MAM, Matrizes,
Comutadores, Distribuidores, Conversores,
Frame Syncronizer, ENCODER e muito mais.
Ao longo dessas três décadas buscamos
sempre o desenvolvimento contínuo, soluções inovadoras que atendam as novas demandas do mercado. Fruto disto lançamos
o MAGO, uma solução inovadora desenvolvida com tecnologia definida por software.

AD DIGITAL | #69

ad-digitaltecnologia.com.br
+55 11 3467-3353

A AD Digital tem mais de 23 anos de expertise no mercado. Com uma base instalada cobrindo todas as regiões do território
brasileiro, ela possui um amplo portfólio
capaz de atender empresas criadoras e distribuidoras de conteúdo de ponta-a-ponta.
Atualmente, as soluções tecnológicas da
AD Digital são separadas em algumas unidades de negócio: Integração de Sistemas,
MAM/PAM, Storage / Archive, Distribuição
e Orquestração e Infraestrutura, Produção,
Playout e Exibição. Além dessas unidades,
existe uma célula dedicada a atender e
executar contratos de serviços, colocando
profissionais certificados e especializados
a serviço de seus clientes.

ADOBE / HP / MICROSOFT | #39
ADVANCED SNG | #Unidades

Móveis

ADVANTECH SATELITE
NETWORKS | #79
aSatNet.com
Carlos.Xavier@aSatNet.com
Silvia.Borges@aSatNet.com
+55 11 4810-8890

Advantech Satellite Networks provides
advanced VSAT platforms that support
Ultra High Throughput Satellite communications, applicable to LEO, MEO and
GEO constellations in a rapidly expanding
smart satellite environment, based on the
technologies, patents and traditions of
previously acquired companies, such as
RCA, SPAR Aerospace, EMS Technologies,
SpaceBridge. Our proven, cost-effective,
and highly reliable system solutions are
meeting the ever-increasing need for high
availability, high-bandwidth infrastructures essential to military and government
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communication, as well as cellular network
providers, B2B, broadcasters, robust and
secure enterprise corporate networks, and
B2C. We integrate award-winning research
and development engineering into our designs. The result: precise customer tailored
solutions with lowest overall total cost of
ownership: capital and operating costs.

ADVANTECH WIRELESS | #32
advantechwireless.com
info.brazil@advantechwireless.com

Advantech Wireless Technologies supports
the critical need for High Throughput Satellite communications in a rapidly expanding digital environment. Our proven highly reliable system solutions are meeting
the ever-increasing need for high-bandwidth communications essential to military and
government solutions, as well as cellular network providers, broadcasters, robust corporate networks, and security. We integrate
award-winning research and development
engineering into our designs. The company
products include world leading Satcom
GaN based Solid State Power Amplifiers
(SSPAs)/ Block-up Converters (BUCs), pulse
amplifiers for radar systems, frequency converters, Fixed & Mobile Antennas, Microwave Radios and ruggedized military products.

AIMS | #123B

aimsalliance.org
info@aimsalliance.org
+1 425-870-6574

The Alliance for IP Media Solutions (AIMS)
is a not-for-profit organization dedicated
to the education, awareness, and promotion of industry standards for the transmission of video, audio, and ancillary information over an IP infrastructure, as well
as products based on those standards. The
group represents the interests of both broadcast and media companies and technology suppliers that share a commitment to
facilitating the industry’s transition from
SDI to IP through industry standards and
interoperable solutions that enable the rapid evolution to open, agile, and versatile
production environments.
A Alliance for IP Media Solutions (AIMS)
é uma organização sem fins lucrativos
dedicada à educação, conscientização e
promoção de padrões da indústria para
a transmissão de vídeo, áudio e informações auxiliares sobre uma infraestrutura
IP, bem como produtos baseados nesses
padrões. O grupo representa os interesses de empresas de televisão, produção e
mídia e fornecedores de tecnologia que
compartilham o compromisso de facilitar a
transição do setor de SDI para IP por meio
de padrões do setor e soluções interoperáveis que permitem a rápida evolução para
ambientes de produção abertos, ágeis e
versáteis.

ALFRED | #109

alfred-tech.com
info@alfred-tech.com
+55 81 3421-7701 / 4893

O ALFRED é uma solução inovadora para o
problema de como gerenciar todo o conteúdo audiovisual produzido pelas empresas.
Cada ALFRED inclui um poderoso servidor
de hardware com storage redundante e
rede de alta velocidade, arquivamento em
fitas LTO de última geração e softwares desenvolvidos especialmente para o ingest,
catalogação, pesquisa, compartilhamento,
colaboração e arquivamento de conteúdo.
Com mais de 100 sistemas em funcionamento em importantes empresas e instituições, conte com o ALFRED MAM-in-a-box
para gerenciar seu conteúdo. Conheça também as soluções ALFRED de edição, playout
e ingest, e a parceria ALFRED-Meditel para
projetos completos. ALFRED, a seu serviço!
A ALFRED desenvolve produtos inovadores para o processamento, gerenciamento
e arquivamento de mídia digital.

ARRI / EUROBRÁS | #44
eurobrastv.com.br | arri.com
eurobras@eurobrastv.com.br
+55 21 2240-3399

ARRI software 4.0 SkyPanel, Camera ARRI
modelo Alexa LF, Microfone XS1, MKE Essential, HSP Essential e microfones sem
fio G4. Handmic Digital, Mixer/gravador
Sound Devices MixPre-10T, Refletor LED
Gemini Litepanels, Skypanel S360-C, Tripé
Flowtech Sachtler.

ASSETIFY | #125A

assetify.com.br
contato@assetify.com.br
+55 48 3343-4821

O Assetify é uma plataforma para gestão
de ativos digitais, como imagens, áudios
e vídeos, que utiliza o armazenamento em
nuvem e gerenciamento de conteúdo multimídia de forma organizada e inteligente.
Com o uso da inteligência artificial é possível extrair conteúdos diversos, tais como
paisagens, falas, pessoas, cores, emoções
e elementos variados de vídeos, áudios,
textos e imagens. Somado a isso o Assetify
também enriquece conteúdos com metadados, tags e descrições.

ATEME | #51

ateme.com
d.bouskela@ateme.com
+33 169 358-988

ATEME (PARIS: ATEME), Transforming Video
Delivery. ATEME is a global leader in AV1,
HEVC, H.264, MPEG-2 video compression
solutions for broadcast, cable, DTH, IPTV
and OTT.
ATEME was the first to market with a 10bit
422 solution, production ready HEVC &
HDR, and the first true video delivery NFV
software solution.
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AVICOM | #89

avicomengenharia.com.br
jaime@avicomengenharia.com.br
+55 12 3322-2918 / +55 11 98354-0242

A Avicom é uma empresa de representação comercial e suporte técnico que
desenvolve negócios com algumas das
principais marcas do mercado Broadcast
tais como Grass Valley, Ericsson, Bridgetech, Avateq, Viacast e TSL. Para a feira da
SET vamos demonstrar as tecnologias da
empresa Norueguesa Bridgetech, com
soluções de probes para monitorar o stream de vídeo comprimido em IP, OTT, ASI
e RF e também iremos apresentar os analisadores de RF da empresa Canadense
Avateq. Todas as soluções possuem acesso remoto via web e permitem setup de
alarmes e geração de relatórios além de
capacidade de monitorar parâmetros estratégicos em ISDBTb como o intervalo de
guarda das portadoras SFN. Da Brasileira
Viacast iremos mostrar o mochilink Livecast, solução para Tx Rx em 4G e IP com
qualidade Broadcast.

AVS TELECOM | #115

avstelecom.com.br
ecorrea@avstelecom.com.br
comercial@avstelecom.com.br
+55 21 2728-8450

A AVS Telecom tem como objetivo levar
a seus clientes as melhores soluções para
Broadcast e Telecom. Com atuação em
todo o território nacional e possuindo em
seu quadro profissionais altamente treinados, temos como diferencial a grande
capacidade de identificar as necessidades e entregar projetos completos para
o seu negócio com produtos e serviços
de alto valor agregado. Em parceria com
os principais fabricantes, oferecemos soluções de jornalismo, controle mestre,
centralcasting, Hub & Spoke, codificação
de áudio e vídeo, transmissão e recepção
de sinais. Com atuação desde 2001, larga
experiência e excelência no atendimento
e prestação de serviços, vem investindo a
cada dia qualificação de nossos colaborados, tornando a AVS Telecom uma integradora referência nos setores público e
privado.

AWS ELEMENTAL | #33
elemental.com
Sergio Silva
sergiods@elemental.com
+55 11 99966-9167

A AWS Elemental, uma empresa da Amazon Web Services, combina vasto conhecimento em vídeo com o poder da nuvem
AWS. A empresa oferece soluções ágeis e
flexíveis de processamento e entrega de
vídeo baseado em software que permitem
usufruir da elasticidade da nuvem quando necessário, com serviços on demand e
pay as you go. Isso deixa os clientes livres
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para focar no que importa: transformar
ideias em conteúdo envolvente que cative os espectadores. Franchises globais de
mídia, operadoras de TV, programadores
de conteúdo, emissoras, agências governamentais e clientes corporativos contam
com a tecnologia da AWS Elemental para
criar workflows de vídeo que são ágeis,
escaláveis e seguros, dando vida ao conteúdo. Descubra como a AWS Elemental
pode lhe ajudar a ter uma experiência de
mídia perfeita em elemental.com.

BCTV | #183
BIQUAD | #85/86

biquadbroadcast.com
vendas@biquad.com.br
+55 35 3471-6399

Fundada no ano de 2000 na cidade de
Santa Rita do Sapucaí/MG a Biquad
Broadcast é líder no segmento de áudio profissional e radiodifusão, oferecendo ao mercado inovações tecnológicas que prezam pelo custo-benefício
de seus produtos para torná-los cada
vez mais atrativos.
Investir em equipamentos BIQUAD
é seguro, pois além do produto, se
adquire também suporte técnico full
time para sanar dúvidas e auxiliar na
operação dos produtos.
Somos a parceira ideal das emissoras
de Rádio para fornecer Equipamentos
e Acessórios como: Processadores de
Áudio, RDS, Transmissores, Suportes
para Microfones, Híbridas Telefônicas,
Receptores de Rádio, Distribuidores
de Sinais, Móveis para Estúdios, Avisos
Luminosos e muito mais!
Quando se trata de radiodifusão, a empresa é capacitada para projetar uma
emissora completa, de maneira arrojada e detalhista combinando qualidade
e funcionalidade.

BITMOVIN | #55

bitmovin.com
Thomas McCarthy
thomas.mccarthy@bitmovin.com
+1 833 248-6686

Bitmovin is a leading provider of video infrastructure for online media
companies around the world. The
company has been at the forefront
of all major developments in online
video — from building the world’s
first commercial adaptive streaming
player to deploying first software-defined encoding service that runs on
any cloud provider or in a data centre.
Bitmovin serves media and technology customers including the New York
Times, Sling TV, Periscope, fuboTV, RTL,
Ooyala, Bouygues Telecom and Red
Bull Media House.

BLACKMAGIC | #26 e #181

pinnaclebroadcast.com.br
comercial@pinnaclebroadcast.com.br
+55 11 2605-0563

BRASVIDEO | #159

brasvideo.com
brasvideo@brasvideo.com
+55 11 3158-5093

A Brasvideo é uma empresa 100% brasileira, formada por profissionais consagrados
no mercado e reconhecida pela sua competência e profissionalismo.
A Brasvideo, muito além de simplesmente
representar as melhores marcas no Brasil,
faz com que todo o equipamento por ela
comercializado funcione em sua emissora
de maneira plena e contínua. Planejamento, consultoria, projetos, vendas, instalações, suporte técnico.

BROADCAST INDIA | #04
nm-india.com
pranali.raut@nm-india.com
+91 22 6216-5313

The 28th Broadcast India Show is the Indian subcontinent’s premier destination
for broadcast, film, audio, radio – from
its content creation to its management &
delivery. 20000 visitors, 590+ participants.
The 2-day Conference has industry leaders conduct presentations, promotions
and discussions.
Exhibition: 25-27 Oct 2018
Conference: 25-26 Oct 2018
Bombay Exhibition Centre, Mumbai, India.

BROADCAST MÉXICO | #05
BROADMEDIA | #94
BROADPEAK | #107

broadpeak.tv
Hubert Legrix
Hubert.legrix@broadpeak.tv
+55 11 96600-5775

A Broadpeak projeta e fabrica componentes de entrega de vídeo para, provedores de conteúdo fornecedores de
serviços de rede instalando serviços
de IPTV, cabo, OTT, satélite a móvel no
mundo. Seu portfólio de soluções e tecnologias capacita a entrega de filmes,
programas de televisão e outros conteúdos, através de redes geridas e da
Internet, para visualização em qualquer
tipo de dispositivo. Os sistemas e serviços da empresa ajudam aos operadores
a aumentar a quota de mercado e melhorar a fidelidade dos assinantes, com
uma qualidade superior de experiência.
A Broadpeak oferece suporte para todos os seus clientes mundialmente, a
partir de instalações simples até grandes sistemas de distribuição atingindo
capacidades simultâneas de vários milhões de streams.

Seja o Céu.

S360-C: SkyPanel em grande escala
Lançamento do novo SkyPanel S360-C, o maior e o mais luminoso refletor da ARRI jamais produzido.
O novo S360-C não é apenas poderoso, mas também está repleto de recursos incríveis, tornando-o um dos mais
versáteis refletores do mercado. Dentre os recursos estão: controle total da cor, efeitos de luz em uma grande abertura,
DMX sem fio integrado, garfo de fibra de carbono único e muito mais. O S360-C é incrível!

ARRI Brasil
Av. Ibirapuera, 2907 - Cj. 421 – Moema
São Paulo – SP
Tel. (11) 5041-9450
arribrasil@arri.com
SkyPanel® é uma marca registrada da
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.

SOFT LIGHTING | REDEFINED

Veja os produtos ARRI na SET Expo 2018, no estande da EUROBRÁS nº 44:

EUROBRÁS

Eurobrás
Av. Graça Aranha 19/202
20030-002 - Rio de Janeiro, Brasil

Tel. +55 (21) 2240-3399
eurobras@eurobrastv.com.br
www.eurobrastv.com.br

www.arri.com/skypanel360
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CÂMERA 2 | #Unidades Móveis
camera2.tv
jorgedelgado@camera2.tv
marcelinho@camera2.tv
+55 21-2147-6779 | +55 21-2143-8319
+55 21-98133-1533

Transmissão de sinais de Áudio e Vídeo via
satélite; produção de eventos através de
Unidades Móveis; prestação de serviços
de captação de áudio e vídeo; locação de
equipamentos broadcast; manutenção de
lentes FUJINON.

CANON | #31

cdbcameras@cusa.canon.com
+55 11 4950-5490
canon.com.br

Apresentação da linha de câmeras e lentes de Cinema, lentes broadcast e câmeras
de vídeo profissional, por meio de disponibilização dos produtos que poderão ser
testados na hora, permitindo mostrar as
imagens dos cenários no momento em
que estão sendo gravadas.

CAPER | #03
caper.org

CAPER is the argentine Tradeshow for the
professional Audiovisual Industry. CAPER
2018, 27th annual edition, will be held in
Buenos Aires on October 24-26. CAPER
SHOW offers the future technologies and
trends, Conferences, Workshops, Master Classes, Live Demos and is visited by
+5.700 attendees.

CHANGHONG | #22

changhong.com
min.wang@changhong.com
+86 816-2418764

Sichuan Changhong Network Technologies Co.,Ltd. Is one of the largest home
network products suppliers. Changhong
Network is willing to provide professional
R&D, manufacturing, ODM service to our
partners worldwide.
Releases: Set-top-box, Broadband products and IoT products.

CIS GROUP | #91

cisgroup.tv
rafael@cisbrasil.tv
+55 21 99568-0052

Há 30 anos, a CIS é distribuidora e integradora de sistemas de mídia digital,
fornecendo soluções inovadoras para
fluxos de trabalho focadas nos mercados de Produção, Pós-Produção, Broadcast, Esporte, Educação e Corporativo.
A CIS é hoje uma referência como integradora de sistemas por suas especializações em produção e pós-produção
de conteúdo, soluções para produção
de telejornalismo, fluxos de trabalho
para sistemas de gestão de assets, soluções para aquisição, armazenamento
compartilhado, serviços de mídia e distribuição multi-plataforma.

equipamentos de distribuição de energia e
muito mais.
Datavideo oferece total apoio aos revendedores, usuários finais e integradores.

Com mais de 30 anos de atuação e capital
100% nacional, a CM Comandos Lineares é
uma das maiores fabricantes de sistemas
de energia, estabilizadores eletrônicos de
tensão e No-Breaks (UPS) da América Latina, e líder em soluções de qualidade e de
segurança energética para aplicações de
missão crítica em empresas de todos os
portes e áreas de atuação, do Brasil. Além
da fábrica e sede administrativa em São
Paulo SP, conta com filiais em Blumenau
SC, Curitiba PR, Goiânia GO, Rio de Janeiro RJ e Campinas e Ribeirão Preto, em São
Paulo, e uma rede credenciada de assistência técnica em todo o Brasil, que presta
atendimento 24 horas durante todos os
dias do ano.

DIGILAB | #155

DALET | #63

DINGSHENGWEI | #08

As soluções Dalet são baseadas em três
plataformas distintas que, quando combinadas, formam soluções de negócio versáteis que geram fluxos de trabalho end-to
-end para News, esportes, preparação de
programas, produção, archive e rádio. Individualmente, as plataformas e os produtos
Dalet oferecem aplicações específicas com
recursos-chave para abordar as funções
críticas do fluxo de trabalho de mídia, tais
como Ingest, QC, Edição, Transcoding e
Distribuição Multiplataforma.
A base para as soluções Dalet que melhoram a produtividade em seu fluxo de trabalho, é a plataforma Dalet Galaxy, uma
MAM e NRCS enterprise level que unifica a
cadeia de conteúdo gerenciando recursos,
metadados, fluxos de trabalho e processos
em vários e diversos sistemas de produção
e distribuição. Especialmente desenvolvida para fluxos de trabalho envolvendo
News e mídia, a plataforma Dalet Galaxy
ajuda as emissoras e os profissionais de
mídia a aumentarem sua produtividade,
proporcionando visibilidade operacional
e comercial.

Dingshengwei is dedicated to design,
manufacture and sales of analog & digital
products with our brand SOUKA. We have
100 skillful workers, which ensures the
punctual delivery. And a professional engineer team made up of 17 senior RF and
IT engineers to fulfill precise management
over all projects.
SOUKA provides more cost-effective and
comprehensive digital solutions with its
excellent design than any others.

cmcomandos.com.br
comercial@cmcomandos.com.br
+55 11 5696-5000

dalet.com
jlcosta@dalet.com
+55 21 3942-5777 / +55 21 9 9592-5667

DATAVIDEO | #116
datavideo.com/us
ricardo@datavideo.com
+55 11 95557-8200

Com sede em Taipei, Datavideo, projeta
e fábrica uma vasta gama de tecnologias
inovadoras para o uso em ambientes de
transmissão, AV, eventos ao vivo e produção. Datavideo fábrica switchers de vídeo,
equipamento de estúdio virtual, áudio mixers, gravadores, câmeras PTZ, conversores, sistemas de intercomunicação e tally,
produtos de streaming de rede, geradores
de caracteres e interfaces, monitores LCD,

digilab.com.br
faleconosco@digilab.com.br
+55 48 3234-4041

A DIGILAB é uma empresa de pesquisa e
desenvolvimento de software e hardware,
que atua no mercado de broadcast há mais
de 21 anos, construindo soluções inteligentes para exibição, distribuição e gestão
automatizada de mídias, tanto para canais
de TV, como para VOD, OTT, Live Streaming
e Out of Home.
Soluções Embratel & Digilab - Em parceria
com a Embratel, a Digilab apresentará soluções para transcodificação de mídias e
Playout na nuvem.

soukacatv.com
ken@soukacatv.com
+86 755 3294-9027

DOLBY | # A A
M
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DVPRO | #07

dvpro.com.br
dvpro@dvpro.com.br
+55 31 3284-3521

A DVPRO engenharia de televisão é
uma empresa disruptiva.
Nosso time de engenheiros inova desde de o ano de 1999.
Fomos os primeiros a apresentar ao
mercado brasileiro os produtos revolucionários da Blackmagic Design e desde então seguimos trazendo inovação.
Para a SET 2018 temos uma leva de novos produtos que são a consequência
dessa alma inquieta da DVPRO.
As câmeras NEOiD, com sensores SONY,
com qualidade excepcional de imagem
e fácil operação estão mudando o mercado de câmeras robóticas com uma relação de custo/benefício inimagináveis.
Os novos conversores de vídeo broadcast com alimentação via USB tem performance superior e inovações como
um transceiver com o dobro da potência dos tradicionais no mercado.

s
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CM COMANDOS / SOTEC | #30
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Novos monitores ocupando apenas
uma unidade de rack e outros com resolução 4K vão abrilhantar ainda mais a
nossa linha de equipamentos.
Além disso, como representante exclusivo da Vimeo / Livestream no Brasil iremos mostrar novamente o revolucionário Livestream Studio, agora na versão
5, integrados com as máquinas DVPRO
com ainda mais funcionalidades do que
em anos anteriores.
Nosso projeto de desenvolver produtos
disruptivos continua nas câmeras Phantom de alta velocidade e nos produtos
da ATOMOS.
Esperamos você no nosso stand.

EITV | #120A

eitv.com.br
atendimento@eitv.com.br
+55 19 3579-0744

A EiTV surgiu com a TV digital brasileira em
2005 e até hoje respira o clima “startup”. A
empresa inova em soluções para broadcast
e broadband, sendo premiada seis vezes
no Prêmio FINEP de Inovação. Possui em
sua linha de produtos para broadcast equipamentos de codificação de áudio e vídeo,
closed caption e soluções de auditoria. Destacamos o EiTV Dual Channel Encoder que
é um equipamento completo com Encoder
H.264 (HD, SD e 1-Seg) que codifica HD e
1-Seg a partir da mesma fonte de vídeo, gera
EPG, closed caption e tabelas PSI/SI, o EiTV
Inspector, para auditoria, grava o sinal enviado pela emissora em formato “BTS/TS Comprimido” em atendimento a legislação. Na linha de solução para broadband destaca-se a
plataforma OTT EiTV CLOUD para streaming,
tv online e distribuição de mídias digitais.

ENENSYS/ TESTTREE | #100
enensys.com
test-tree.com
+33 (0) 1 70 72 51 70

ENENSYS Technologies projeta e fabrica
soluções inovadoras de hardware e software profissional que facilitam a distribuição eficiente de vídeo em redes de broadcast e telecomunicações. Os seus produtos
abrangem a codificação/multiplexação e
transmissão, facilitando a distribuição de
sinais em uma ampla variedade de redes.
A TestTree desenvolve equipamentos inovadores de Teste e Monitoramento para TV
e Rádio Digital.
Desde a sua criação em 2004, a TestTree
está trabalhando em produtos inovadores e soluções baseadas nas mais recentes
tecnologias e padrões. A TestTree está fornecendo a solução mais abrangente para
testar e monitorar qualquer rede DTV.

EUROBRÁS / ARRI | #44
eurobrastv.com.br
eurobras@eurobrastv.com.br
+55 21 2240-3399

eutelsatamericas.com
contato@eutelsat.com
ricardo.calderon@eutelsat.com
+55 21 2524-0894

A Eutelsat é uma das operadoras mais experientes em satélites de comunicação
onde destaca-se a sua liderança mundial. A
empresa disponibiliza 38 satélites aos seus
clientes que incluem radiodifusores e associações de radiodifusão, operadoras de TV
por assinatura, provedores de serviços de
Internet, comunicação de dados e vídeo,
empresas e agencias governamentais. Os
satélites da Eutelsat proporcionam cobertura onipresente na Europa, Oriente Médio, África, Ásia e Pacífico e nas Américas,
permitindo que comunicações de vídeo,
dados, banda larga e de governos sejam
estabelecidas de modo independente de
qualquer localidade. Sediada em Paris,
com escritórios e teleportos de telecomunicação ao redor do mundo, a Eutelsat é
composta por mais de 1.000 pessoas de 44
países que são especialistas em suas áreas,
trabalhando com clientes para fornecer a
mais alta qualidade de serviço.

EVS | #125B
EXPOTECH PERU | #06
perutvradios.com

EZAKI | #171

ezaki.com.br
silvio@ezaki.com.br
+55 11 3095-9699

Comércio de cabos e acessórios para video,
áudio e informática.
Estaremos lançando uma marca de cabos
HDSDI com nome DEO Cables.

FICAEL | #73

ficael.com
vendas@ficael.com
+55 11 3201-2000

A FICAEL fornece cabos DIGITAIS HDTV
em diversas cores atendendo as maiores
exigências do setor, LINHA RÍGIDA 7/8” ; 1
5/8” ; 3 1/8” e seus acessórios para facilitar
as manobras na sala de RF, Antenas p/ Link
em Micro-ondas de HIGH PERFORMANCE,
TWISTFLEX para acoplamento direto com
os Rádios CERAGON ou conexões equivalentes, JUMPERS Premium que dão mais
mobilidade aos engates junto as antenas
e aos transmissores, CONECTORES p/ Estúdio e RF, ADAPTADORES GUIA - COAX ,
Adaptadores FLANGE EIA - N, Nova linha
de CONECTORES CELLFLEX C03, VSWR
PREMIUM RFS (Flanges N; DIN 7/16; 4.3-10)
NO BREAK’s, CHAVE PATCH, RÁDIOS CERAGON IP20 C; IP20 S E IP20 G e respectivos
acessórios. Distribui uma SOLUÇÃO DE
COBERTURA INDOOR (RADIAFLEX) p/ Ambientes Confinados trazendo TOTAL COBERTURA em BANDA LARGA.

FLORIPA TECNOLOGIA | #60
floripatec.com.br
floripa@floripatec.com.br
+55 48 2108-9000

O destaque no estande Floripa no Set Expo
2018 é a mesa Signa, com seus módulos de
Playout, Gerador de Caracteres, Mixer de
Áudio, Processador de Loudness, DVE e insersor de Closed Captions podendo esses
módulos serem controlados remotamente.
O usuário pode controlar independentemente até 04 Playlists de vídeo, com operação local ou através de um Sistema de
Automação. Inserções gráficas e Geradores
de Caracteres são controlados para cada
saída da Mesa de maneira independente
e ainda é possível controlar um Mixer de
áudio com 16 canais.
A última versão da Mesa Signa conta
com Processamento e monitoramento de
Loudness em todas as saídas de PGM, 04
Chroma Keys avançados e configuráveis,
Remapeamento de Canais de áudio, Frame
Synchronizer nas entradas e saídas, Up/
Down Scaler em todas as entradas e saídas,
Gerador de Gráficos e caracteres independente em todas as saídas, DVEs configuráveis para branding, Multiviewer completo
com todas as entradas e saídas, com monitoramento dos closed captions, 16 canais
de áudio e indicações de Loudness, até
02 DSKs externos, 04 Audio Over, 04 Takes
avançados (duplo ou simples), configuração personalizada para todas as teclas do
painel remoto (macro), Relatórios de Operações, Exibição, Eventos e Loudness, entre
outros recursos.
Além da Signa, exibiremos nossos consagrados Vídeo Servidores SpotWare,
sistemas de time delay e ajuste de programação ShiftWare, nosso Gerador de
Caracteres CGWare, Sistemas para Armazenamento de alta Performance e capacidade NasWare, entre outros produtos. Lembrando que a Floripa é revenda autorizada
dos seguintes fabricantes: Panasonic, JVC,
Blackmagic Design, COBALT, AJA, Weelav/
Sencore, Newtek, Leader, Matrox, PTZ Optics, EditShare, Pixel Power, Plura e outros,
além de integrador de diversas marcas.

FOCCUS DIGITAL | #63A

foccusdigital.com
contato@foccusdigital.com
+55 11 4153-7330 / +55 11 4153-3954

No ano de 2005 a FOCCUS DIGITAL dá
início às suas atividades operacionais.
Ao longo desta trajetória a FOCCUS DIGITAL se especializou em fornecer uma
completa Infraestrutura desde a Captação de Imagens, Geração Conteúdos,
até a Transmissão nas Multiplataformas
IP e Radiodifusão RF.
Através dos anos a FOCCUS DIGITAL,
cada vez mais presente e mais atuante, disponibiliza, fornece e atende

s
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EUTELSAT | #24

Software to Solve
Complex Video
Problems
Bitmovin is a leading provider of video infrastructure for online media
companies around the world. The company has been at the forefront of all
major developments in online video - from building the world’s first
commercial adaptive streaming player to deploying first software-defined
encoding service that runs on any cloud provider or in a data centre.
Bitmovin serves media and technology customers including the New York
Times, Sling TV, Periscope, fuboTV, RTL, Ooyala, Bouygues Telecom and Red
Bull Media House.

Encoding

Player

Bitmovin Massively Distributed
Video Encoding Runs Anywhere
Multi-Codec Streaming
H.264, VP9, HEVC & AV1

Analytics

Bitmovin Player Delivers High
Quality Video Everywhere
Unified Experience Across All Platforms

Per-Title Encoding and A.I. -Powered
Streaming Optimizations

Full Feature Advertising:
SSAI and client-side VAST, VPAID,
Google IMA, VMAP

End-to-End DRM & Multi-DRM

New! Totally Modular Player Design

Contact Sales
Thomas McCarthy

Director of Sales - LATAM & Florida

1- 833-248-6686
sales@bitmovin.com

Video Analytics for Developers
Shows Everything
Real-Time QoE/QoS Across
Video Delivery Chain

Custom Dashboards and Workflows
Experience Genuine Realtime Data

Booth 55

www.bitmovin.com

San Francisco - New York - Chicago - Miami - Sao Paulo - Hong Kong - London - Vienna

SET REGIONAIS
Expositores
seus Clientes com Soluções Integradas
360º.
Hoje a FOCCUS DIGITAL consolidada,
é reconhecida no mercado, como uma
Empresa de Tecnologia, que Distribui as
Maiores e Melhores Marcas do Mundo.

FOCUSRITE | #111
FÓRUM SBTVD | #15
dtv.org.br

O Fórum SBTVD (Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre) é uma entidade sem fins lucrativos que contribui
para o desenvolvimento da TV digital no
Brasil, proporcionando maior qualidade
de sinal, mobilidade e interatividade na
vida dos brasileiros. É composto por integrantes das emissoras de TV, fabricantes de
equipamentos de recepção, transmissão e
indústrias de software, bem como representantes do Governo Federal e entidades de ensino e pesquisa. O Fórum SBTVD
promove e coordena a cooperação técnica
entre seus associados e apoia a divulgação
do Sistema Brasileiro de TV Digital no Brasil
e exterior.

FRAUNHOFER | # A A 01
A

M

aA

FUJIFILM | #72

fujifilmamericas.com.br/products/optical
_devices/index.html
fujinon.brasil@fujifilm.com
+55 11 509-4000
A Divisão de Dispositivos Óticos da Fujifilm, é responsável pelo desenvolvimento
e fabricação das lentes Fujinon para aplicações no mercado Broadcast e Cinema. Com
uma extensa linha de produtos as lentes
Fujinon, que recentemente receberam um
Ammy, pela alta tecnologia e performance
de suas lentes cinematográficas, possui
um portfólio extenso para atender as mais
diversas demandas e distintos mercado
onde a qualidade vem em primeiro lugar.

GALAXY INNOVATIONS | #134
galaxy-innovations.com.br
info@galaxy-innovations.com.br
+55 11 4563-0003

A Galaxy Innovations é uma empresa inovadora dedicada a pesquisa, desenvolvimento e distribuição de equipamentos e
componentes para televisão digital, oferecendo soluções objetivas e eficazes com o
melhor acompanhamento e serviço pósvenda, permitindo ao profissional de telecomunicações ganhar competitividade na
atividade diária de seu negócio. Estamos
convencidos de que a tecnologia é um fator decisivo no êxito empresarial que oferecemos aos nossos clientes.

GODOX | #74

godox.com/EN/index.html
godox@godox.com
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+86 755 257-01197

GODOX Photo Equipment Co., Ltd is a photography enterprise integrated with product R&D, design, manufacture and sales.
Our mission is deliver high quality product
with competitive price to customers. Godox offer a full line of studio photography
equipment and accept OEM/ODM order
from valuable customers.
Releases: studio flash and outdoor flashes,
continuous lighting, camera flashes, macro
lighting, camera flash accessories, flash triggering and control system, etc.

GOSPELL | #22

gospell.com
zhouyong@gospell.com
+ 86 755 277-50518

GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD
is a private hi-tech enterprise with R&D,
manufacturing, business consultancy and
planning, trade, delivery, project implementation and after sales service, acting
as a complete DTV and triple-play solution
provider for Digital TV/OTT related projects.
Releases: Satellite antennas, LNBs, Head
End Equipments and System, Encoders &
Decoders, Modulators & Demodulators,
Set Top Boxes.

GRABYO | #138

grabyo.com

GUILIN ZHISHEN
INFORMATION
TECHNOLOGY | #124
HBC TELECOM | #90

hbctelecom.com
comercial@hbctelecom.com
+55 11 3283-1433

HISPAMAR | #118

hispamar.com.br
contato@hispamar.com.br
+55 21 2555-4800

A HISPAMAR, operadora de satélites brasileira da HISPASAT, presta serviços de comunicação via satélite nas bandas C, Ku e Ka
com alta performance e cobertura pan-americana e europeia. Através dos sistemas
de satélites Amazonas e Hispasat, oferece
capacidade satelital de alta potência para
distribuição e contribuição, DTH, transmissões em 8K, TV corporativa, ensino à distância e IPTV. A empresa também possui
um amplo portfólio de serviços de valor
agregado para aplicações empresariais e
governamentais. Além da banda Ku, seu
mais novo satélite, o Amazonas 5, conta
com 34 spots em banda Ka para oferecer às
operadoras de telecomunicações, Internet
via satélite eficiente e competitiva, bem
como backhaul para implementar redes
celulares 4G e 5G. Visite nosso stand (118)
na SET Expo 2018.

HITACHI | #95

hitachi-linear.com.br
comercial@linear.com.br
+55 11 3541-3244

Em operação desde 1977, a Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos é a
principal fornecedora de equipamentos
de radiodifusão no Brasil e América do
Sul com mais de 40 mil equipamentos em
mais de 40 países, nestes 40 anos.
A capacitação em pesquisas e desenvolvimento coloca a empresa numa posição privilegiada e única. Contamos com uma equipe experiente de pesquisadores, engenheiros, montadores e equipe de suporte, que
desenvolve e produz, instala e presta serviços em produtos e sistemas para todas as
necessidades de transmissão, retransmissão,
codificação, multiplexação e micro-ondas.
Desde 2011, Hitachi Kokusai Linear é uma
importante base da Hitachi Kokusai Electric do Japão.

I9TV | #65 e Unidades
Móveis #45

i9tv.com.br

IDEAL ANTENAS | #120B
idealantenas.com.br
Marcelo Zamot
marcelo@idealantenas.com.br
+55 35 3449-9688

Desde 1988, a IDEAL ANTENAS é uma empresa focada na transmissão e recepção de
sinais de radiofrequência.
A empresa possui um grande portfólio
para atender grandes, médias e pequenas
emissoras de rádio e televisão, provedores
de serviços de internet e empresas móveis.
A IDEAL ANTENAS sempre se destacou
no mercado, enfatizando a qualidade de
seus produtos através de seu corpo de
engenharia que trabalha com projetos totalmente personalizados. Para isso, usa o
melhor e mais atual software para o desenvolvimento de seus projetos, garantindo a
eficiência esperada.
Entre as áreas de atividade estão: antenas
para meteorologia, antenas para aviação,
antenas para fins militares, antenas para
redes de notícias rodoviárias e etc.

IF TELECOM | #114

iftelecom.com.br
iftelecom@iftelecom.com.br
+55 19 4117-0270 / +55 19 3869-5635

A IF Telecom, fundada em 2011, situada
em Valinhos-SP, possui profissionais de
alto gabarito, com comprovada experiência em décadas de fabricação de antenas
e componentes em Broadcast. Possui parceira exclusiva com a empresa americana
Dielectric LLC. Produz todo tipo de antenas
para FM, TV Digital, acessórios e componentes (adaptadores, conectores, linhas de
transmissão e acessórios), Pan-Tilt, Chaves
Coaxiais, além de possuir campo de provas.

Are you using the same content delivery network (CDN) provider to send video content around the world? We all know
that content delivery isn’t a one-size-ﬁts-all approach.
Content providers, pay-TV operators, Broadpeak gives you the freedom to select the best CDN provider for each live and
VOD content request – ensuring a superior quality of experience for end users at the best price. How? By customizing your
content delivery rules based on a variety of parameters, such as quality of service, end-user geolocation, type of content,
time of day, and more.
Open your options. Protect your investments. Free your mind. With umbrellaCDNTM

www.broadpeak.tv

SET REGIONAIS
Expositores
INTELSAT | #68

intelsat.com
sales.lac@intelsat.com
+55 21 2213-8900

Intelsat S.A. (NYSE: I) operates the world’s
first Globalized Network, delivering highquality, cost-effective video and broadband
services anywhere in the world. Intelsat’s
Globalized Network combines the world’s
largest satellite backbone with terrestrial infrastructure, managed services and an open,
interoperable architecture to enable customers to drive revenue and reach through a
new generation of network services. Thousands of organizations serving billions of
people worldwide rely on Intelsat to provide
ubiquitous broadband connectivity, multiformat video broadcasting, secure satellite
communications and seamless mobility
services. The end result is an entirely new
world, one that allows us to envision the impossible, connect without boundaries and
transform the ways in which we live.

INTERNETSAT / VIACAST | #150B

internetsat.com.br
comercial@internetsat.com.br
+55 11 4063-8870

A InternetSAT desenvolveu uma solução
para contribuição ocasional via satélite,
uma Flyaway de 75cm com encoder HEVC
(H.265) enviando um Vídeo HD a partir de
700 Kbps e Full HD a partir de 1.6 Mbps.
Esta solução além do baixo custo, franquia
ilimitada de uso, é portátil e transportável
e funciona em qualquer lugar do Brasil.
A internetSAT é uma operadora de telecomunicações focada em soluções e integrações com cobertura nacional com
satélite banda KA com franquia ilimitada,
Fibra e Telefonia. Atua em diversos segmentos e possui soluções customizadas
para Broadcast (http://www.internetsat.
com.br/solucao/broadcast/).

JMV TECHNOLOGY | #87
jmvtechnology.com
fnogueira@soujmv.com
0800 037 4225

A JMV Technology é uma das maiores
empresas especializadas em Streaming
da América Latina. Com total competência para administrar diversos produtos, hoje atende mais de 5 mil clientes
no mundo todo. Oferece plataformas
para streaming em áudio e vídeo, Live e
On Demand, serviços personalizados e
CDN próprio, sem nenhum tipo de terceirização. Com o lema “Amamos o que
fazemos sete dias por semana”, mantém
sua equipe sempre engajada e motivada,
propondo um ambiente de trabalho diferenciado e confortável. A excelência nos
serviços e no atendimento provem dessa
satisfação. Como resultado disto, o seu
faturamento dobrou no último ano. Hoje

JUNUO | #12

junuotvbox.com
sales09@cnjuno.com
+86 0755-2731 9870

Founded in February 2000, Shenzhen Junuo Electronic Company is a comprehensive enterprise integrating R&D, production
and sales of set top box, including Andorid
tv box, ISDB-T, ATSC, DVB-T2 Receiver and
so on.The quality oriented, integrity management, customer satisfaction is the basic
principle.
Releases: Set top box is a device that turning the source signal into content, and
display on the television screen.

LAWO | #123B

lawo.com
Fernando.Lopez@Lawo.com
+55 11975204803 | +49 151 6153-0780
S: fernandogermany

Lawo designs and manufactures pioneering network, control, audio and video
technology for broadcast and post production, as well as live performance and
theatrical applications.
Products include control and monitoring
systems, digital audio mixing consoles,
routers, video processing tools as well as
solutions for IP-based A/V infrastructures
and routing systems.
All products are developed in Germany and
manufactured according to highest quality
standards at the company’s headquarters in
the Rhine valley town of Rastatt, Germany.
For additional information, please visit the
company online at www.lawo.com
A Lawo projeta e fabrica tecnologia pioneira de rede, controle, áudio e vídeo para
produção e pós-produção, bem como performances ao vivo e aplicações teatrais. Os
produtos incluem sistemas de controle e
monitoramento, consoles de mixagem de
áudio digital, roteadores, processamento
de vídeo, bem como soluções para infraestruturas de A/V baseadas em IP e sistemas
de roteamento. Todos os produtos são desenvolvidos na Alemanha e fabricados de
acordo com os mais altos padrões de qualidade na sede da empresa na cidade de
Rastatt, no Vale do Reno. Para informações
adicionais, visite www.lawo.com.

LEMO | #16/17
lemo.com
Info-la@lemo.com
+55 19 3579-8780

A LEMO oferece soluções de conectividade de alta qualidade para o mercado de
transmissão de TV com suas soluções de conectividade para aplicações de ambientes

externos (ambientes agressivos) e estúdios
(uso interno), como o conhecido e estabelecido sistema de conectividade de cabos e
conectores HDTV 3K.93C (Compatível com
o padrão SMPTE 304), conectores triaxiais
padrão americano 4A, conectores de áudio
/ vídeo, conversores de mídia digital, montagens de cabos, manutenção de fibra óptica, ferramentas de inspeção e limpeza.

LEYARD | #21
leyard.com.br

LINE UP | #123A

lineup.com.br
comercial@lineup.com.br
+55 11 3065-1177

A LineUp é uma empresa de engenharia que atua há mais de 28 anos no mercado Broadcast. Com foco em Integração de Sistema, Projetos e Instalação,
a empresa é reconhecida por clientes
e fabricantes como um dos principais
players do mercado: um integrador
fundamental no desenvolvimento e
suporte das soluções de áudio e vídeo.
Apresenta em seu portfólio projetos
para Emissoras de TV, Produtoras, Universidades, Unidades Móveis, Eventos
Esportivos e Telcos. Com grande experiência em projeto executivo, montagem e cabeamento em Emissoras de
TV, a LineUp participou ativamente de
diversos projetos na transição do Sistema Analógico para o Digital em todo o
Brasil.
Nas Universidades, implantou projetos
para Estúdio de TV Universitária e EAD.
Em Produtoras, teve um papel importante no fornecimento de Soluções e
Sistemas para o aumento da eficiência
e distribuição de conteúdo e produção.

LUMATEK | #61

tripés.com.br
jose@lumatekbrasil.com.br
+55 11 5060-2900

27 Anos no mercado Brasileiro, trabalhando na iluminação para Cinema e Estúdios
de TV e acessórios para complementar as
câmeras de fotografia e vídeo.
Lumatek Iluminação Técnica representas
as marcas mais requeridas no mundo neste momento.
MOLE RICHARDSON, VELVET, PHILIPS
STRAND LIGHTING, DEXEL, VITEC IMAGING
SOLUTIONS, nas suas linhas: AVENGER,
MANFROTTO, NATIONAL GEOGRAPHIC,
LOWEPRO, JOBY.

MACKENZIE | #174

mackenziesolucoes.com.br
+ 55 11 2114-8704

O Mackenzie Soluções é a unidade de
negócios do Instituto Presbiteriano
Mackenzie que atua junto às empresas

s
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investe seu conhecimento e tecnologia
na automatização e interatividade audiovisual, trabalhando com tecnologia de
ponta tornando-a acessível ao usuário.

SET REGIONAIS
Expositores
privadas, públicas e do terceiro setor
com projetos de Consultoria, Pesquisa
e Desenvolvimento, cursos In Company
ou outros produtos dos diversos segmentos empresariais. Com mais de 700
convênios de cooperação educacional
firmados, o Mackenzie Soluções apresenta expertise e competência de alto
nível para o seu negócio.

MAXIMUS RF | #172
maximusrf.com.br
+55 41 3058-3233

Fabricante de antenas de FM com alto
rendimento; chaves coaxiais; filtros de RF;
adaptadores, entre outros. Instalações de
sistemas irradiantes e manutenção.
A Maximus RF tem inovado com produtos
de alto desempenho. Neste evento iremos
fazer o lançamento do novo setor de nossa empresa: Energia solar fotovoltaica para
emissoras de rádio e televisão. Nosso engenheiro especialista no setor estará presente
para apresentar as vantagens do sistema.

MEDIAGENIX | # A A 02
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MEDIA PORTAL | #137

mediaportal.com.br
contato@mediaportal.com.br
+55 11 3063-4411

Somos uma empresa 100% brasileira que
atua no desenvolvimento de soluções para
arquivamento, gestão e distribuição de
grandes acervos digitais.
Em 2018 estamos completando 10 anos,
reforçando cada vez mais nossa filosofia de
desenvolver um trabalho pioneiro e inovador, em mercados distintos.
Para os próximos anos estamos focados em
Fluxos Inteligentes, Computação em nuvem e Inteligência artificial. Assim, colocamos nossos projetos na vanguarda tecnológica, atendendo plenamente as demandas
atuais e futuras dos nossos clientes.

MECTRÔNICA | #78
mectronica.com.br
mectronica@terra.com.br
+55 11 3609-1022

A Mectrônica é até hoje referência no mercado de radiodifusão. Com mais de 33.000
antenas instaladas em todas as capitais
Brasileiras e interior, a Mectrônica obteve
reconhecimento no exterior, conquistando
clientes fiéis em toda a América Latina e
África. Acompanhando as tendências tecnológicas a Mectrônica continua crescendo, ingressando no mercado DIGITAL com
seus modelos SLOT, PAINEL BANDA LARGA
90°, sendo a 1ª a fabricar o PAINEL BANDA
LARGA 120° no Brasil. Às vésperas de completar 40 anos de história, a Mectrônica
vive uma fase especial, aprimorando suas
instalações, enriquecendo e valorizando
sua equipe, expandindo seus negócios.
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MGE BROADCAST | #96
mgebr.com.br
atendimento@mgebr.com.br
+55 11 2952-0000

Há 15 anos no mercado e mais de 1.200
transmissores de FM em atividade no Brasil, a MGE Broadcast produz e manufatura
equipamentos eletrônicos para a área de
radiofrequência broadcast e áudio profissional. E ainda em 2018 inicia-se a produção da Linha de Transmissores de TV Digital ISDB-TB.
O início de uma nova era em transmissores
de alta potência, com a confiabilidade da
marca MGE Broadcast, apresentaremos a
nova linha Sustainability.

MIRAKULO | #75

mirakulo.com
contato@mirakulo.com
+55 21 3525-1600

A MIRAKULO é líder em fornecimento do
middleware Ginga para o mercado ISDB
-T e no desenvolvimento de soluções de
software para este segmento, oferecendo
produtos que facilitam a criação de modelos de negócio para Broadcast + Broadband, VoD e IPTV.
Nosso principal produto, o AstroTV, está
presente em mais de 25 milhões de TVs
e conversores digitais dos principais fabricantes. Como provedora de serviços,
a MIRAKULO desenvolve aplicativos para
TVs conectadas e streaming em ambiente
browser e nativo. A MIRAKULO comercializa software de produção e pós-produção
de parceiros voltadas para estúdios, produtoras e emissoras.
Fabricantes, radiodifusores, operadoras IPTV, produtores de conteúdo e
quaisquer outros ramos de negócio ligados ao mundo Broadcast + Broadband são nossos clientes em potencial.

MULTVIDEO | #Unidades
Móveis

MUSIC COMPANY | #111
e Unidades Móveis

NAGASOFT | #09

nagashare.com
dengchangkai@nagasoft.cn
+86 258 458-9680

Nanjing Nagasoft Corporation which integrates software development, sales, system integration with the streaming media
technology as its core was founded in 2006.
The company gain the high awareness in
streaming media industry with Asian and
south American distribution networks.
Releases: NSCaster including Remote camera, 3D trackless virtual scene, real time
GPU Chromakey, Multiview, PTZ camera
control, slow motion replay etc.

NCAM | #185/186

NEMAL | #50

nemalelectronics.com.br
+55 11 2305-8219 / +55 11 99166-5304

Desde sua fundação, em Miami/EUA
no ano de 1977, a NEMAL atende milhares de clientes por todo o mundo,
especialmente as maiores redes de televisão norte-americanas, brasileiras e
de outros países. A Nemal oferece uma
enorme variedade de produtos de fabricação própria da marca “Nemal” e de
outras grandes marcas de renome no
cenário internacional, como NEUTRIK,
LEMO, SWITCHCRAFT, ALLEN AVIONICS,
KINGS, AMPHENOL, OCC etc., destinando-se às mais diversas indústrias: TV/
rádio, controle industrial e telecomunicações. No Brasil, o time Nemal possui
larga experiência e conhecimento, com
disponibilidade para assessora-los nos
projetos, instalações e serviços de manutenção e de reparo de infraestrutura
e de fibra óptica, bem como no suprimento dos materiais para solução em
Broadcast e Áudio e Vídeo profissional.

NEWGLEE | #88

newglee.com
sales@newglee.com
+86 755 21679300

Shenzhen NewGlee Technology Co., LTD is
one of the best Set Top Box vendors with
hundred engineers specializing in R&D,
testing and global technical support.We
have developed business in Europe, Middle East, Africa, Latin American, Asia Pacific
market with full series product of DVB-S/T/
C&IPTV/OTT STB.Releases: DVB-S/S2; DVB
-T/T2; DVB-C; Android IPTV box.

NEWTEC | #104
newtec.eu
bvu@newtec.eu
+55 11 2092 6220

A Newtec é especializada no desenvolvimento e produção de equipamentos e
tecnologias para comunicações via satélite. Como pioneira no setor, dedica-se a
criar novas possibilidades para a transmissão, VSAT (consumidor e empresarial),
governo e a defesa, celular de backhaul,
trunking, mobilidade, mercados offshore
e marítimo. Nossos produtos e tecnologias podem ser utilizados em uma ampla
gama de aplicações únicas e multisserviço
como: transmissão de DTH, contribuição e
distribuição de vídeo e recuperação de desastres e backbones para backhauling de
celular, até pequenas e médias empresas,
SCADA e redes de óleo e gás, aeronaves e
embarcações. Desde 1985, nossa equipe
dedicada de especialistas define padrões
da indústria com as soluções de tecnologia
mais eficientes, escaláveis e econômicas.

NEWTEK | #97B
newtek.com

“A LineUp é reconhecida por clientes e fabricantes
como um dos principais players do mercado, uma
integradora fundamental no desenvolvimento
e suporte das soluções de áudio e vídeo.”
Nilson Fujisawa
Founder & CEO

A LINEUP ESTARÁ PRESENTE NA SET EXPO 2018
VENHA NOS VISITAR NO ESTANDE 123A

Revendedor Autorizado

Integrador Autorizado

+55 11 3065.1177 | comercial@lineup.com.br | www.lineup.com.br
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OMNISTREAM | #133
omnistream.live
hagay@omnistream.live
+972 54 808-2967

By leveraging the power of smartphones, we deliver reliable bonded cellular
uplink channel that eliminates the need
for complex, heavy dedicated hardware.
Our product is an Android / iOS app +
cloud-based software solution, designed for the transmission of high-quality, live video, audio and data in real
time, from anywhere with cellular coverage.
By utilizing smartphones for professional broadcasting, we eliminate the
need for heavy, dedicated hardware
and reduce bandwidth limitations and
total cost of ownership.

OPIC TELECOM | #34

opictelecom.com.br
vendas@opictelecom.com.br
+55 16 3627-8284

Há 24 anos focamos em soluções para
emissoras de rádio e televisão, atendendo
a todo território nacional e América Latina.
Somos especializados em desenvolvimento de projetos e integração em equipamentos de broadcast e atuamos na área de
consultoria técnica de transmissão e operação em emissoras de Rádio e TV.
Atendemos desde o layout da emissora
(infraestrutura) até a operação no ar (tratamento acústico, design, mobiliário técnico, iluminação, cenários, instalação de
equipamentos, estação transmissora, entre
outros).
A Opic Telecom está sempre inovando em
projetos e buscando a mais alta tecnologia
do mercado, representando as melhores
marcas de equipamento para Radiodifusão.

ORIENT VIEW
TECHNOLOGY | #19

orientview.com
ken.wang@orientview.com
+86 010 807 20351

Beijing Orient View Technology Co., ltd. is
a high-tech enterprise established in Sept
2002.Mainly for the information electronic
and broadcast television industry, it is a leading provider of integrated TV solutions
for integrated television, which include
R&D, production, sales and system integration.
A digital video converter box (Set Top Box),
commonly referred to as a set-top box is
a device that connect a television with an
external signal source.

PANASONIC | #36

goo.gl/62W1Tt
marketing.system@br.panasonic.com
+55 11 3889-4000

A Panasonic é líder mundial no desenvolvimento e criação de tecnologias e soluções

28 REVISTA DA SET | Especial SET EXPO 2018

eletrônicas para clientes residenciais e corporativos. No Brasil há 50 anos, a Panasonic
oferece soluções avançadas de captação
de notícias com excelente desempenho.
A ampla gama de câmeras de produção,
filmadoras, gravadores e monitores da Panasonic combinam perfeitamente com as
necessidades das aplicações de produção
em campo. Além disso, também oferece
ampla gama de switcher HD / SD, câmeras
de estúdio, monitores de produção, câmeras pan / tilt / zoom, controladores, displays profissionais e projetores otimizados
para uso em estúdios.

PAVILHÃO DO JAPÃO | #147
PHASE ENGENHARIA | #93

phase.com.br
+55 21 2493-0125 / +55 11 3589-0125

A PHASE Engenharia está consolidada
como um fornecedor de primeira linha
para sistemas profissionais de Televisão de
infraestrutura de áudio e vídeo, de produção e pós-produção e de transmissão e distribuição. Atuando neste mercado desde
1980, a empresa conta com um conjunto
de parceiros internacionais e um corpo técnico próprio para o desenvolvimento de
soluções, integração de sistemas e assistência técnica. Com bases no Rio de Janeiro e em São Paulo, a PHASE oferece suporte
integrado e completo em todo o país para
o mercado de Broadcast, Pay TV, Telecomunicações, OTT, Educação a Distância, Vídeo
Corporativo, Segurança Pública e Militar.
Representa no Brasil renomados fabricantes internacionais tais como Evertz, Interra,
TV Logic, Telemetrics, Vitec Group, Sencore, Anywave, Vislink Group, Video Clarity,
TBC, Phabrix, AVP, Crystal, entre outros.

PINNACLE
BROADCAST | #26 e #181

pinnaclebroadcast.com.br
comercial@pinnaclebroadcast.com.br
+55 11 2605-0563

A Pinnacle Broadcast, Distribuidora Autorizada das principais marcas dos mercados de video Broadcast e Pro-AV como
Blackmagic Design, Marshall, Hollyland,
E-Image, Telikou, SKB Cases, Media5 entre
outras.
Fundada em 2001, a Pinnacle Broadcast
também é uma empresa especializada nas
áreas de serviço e implantação de sistemas
para as áreas de áudio, vídeo, broadcast e
streaming. Contamos com profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta
e uma equipe técnica para atender seus
clientes em todo o Brasil.

PLANETA DO RÁDIO | #14
planetadoradio.com
vendas@planetadoradio.com
info@planetadoradio.com
+55 41 4042-1120

PLAYLIST | #83/84
playlistsolutions.com
vendas@playlist.com.br
+55 31 2136-2929

Desde 1995 a Playlist Software Solutions
destaca-se no cenário da radiodifusão
como uma das principais empresas desenvolvedoras de software para automação
de emissoras de rádio.
Nossa missão é desenvolver softwares confiáveis, inovadores e de fácil operação.
Contamos com mais de 2000 emissoras em
todas no Brasil e em outros países, que utilizam os softwares Playlist em suas rotinas
diárias de trabalho. Todo esse sucesso é
impulsionado por nossa equipe de engenheiros e gestores e seu foco incansável na
entrega de softwares inovadores, seguros
e produtivos.
Nosso principal produto é o Playlist Automation Suite, um sistema integrado com
recursos inovadores para cada departamento, que pode ser implantado como
uma solução Stand-Alone ou integrado em
um workflow homogêneo, adaptando-se a
qualquer tipo de emissora.
Temos orgulho do alto nível de satisfação
de nossos clientes e de oferecermos os
produtos mais avançados e confiáveis do
mercado.

PREVAIL | #177

prevail-catv.com
nacy@prevail-catv.com
+86 571-82559907

We are specialized in RF technology, optical fiber transmission equipment, digital
Tv equipment analog/ digital head-end
equipment, 1550/1310nm optical fiber
transmission and RF system transmission
(Bi-Directional) Equipment.
Releases: 1550nm CATV optical amplifier,
1550nm Optical Transmitter, Outdoor Optical Receiver WR-1004JL-A, FTTH Optical
receiver, Digital Equipment, GPON.

RFS | #103

rfsworld.com
paula.silva@rfsworld.com
+55 11 4785-6069

A RFS é uma empresa global de infraestrutura de comunicação wireless e broadcast.
A empresa oferece ao mercado projetos inovadores e serviços customizados que abrangem comunicação móvel, micro-ondas, cobertura indoor e broadcast. Também dispõe
de completa linha de cabos especiais (Linha
kmP), indicados para automação industrial
e comercial, áudio e vídeo, sonorização profissional, sistemas de segurança e satélites,
dentre outras aplicações.
No Brasil, onde está há 42 anos, a empresa possui uma de suas dez unidades fabris
e que responde pela demanda de toda a
América Latina. A empresa pertence ao
grupo RFS, que conta com 32 subsidiárias
em todo o mundo e tem, entre seus clien-
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tes, operadoras de telefonia móvel e fixa,
OEMs, instaladores, integradores de sistemas, emissoras de rádio e tv, utilities, distribuidores e revendas.
Radio Frequency Systems (RFS) is a global
designer and manufacturer of cable, antenna and tower systems, plus active and
passive RF conditioning modules, providing total-package solutions for wireless
infrastructure.
RFS serves OEMs, distributors, system integrators, operators and installers in the
broadcast, wireless communications, land-mobile and microwave market sectors.
As an ISO compliant organization with
manufacturing and customer service facilities that span the globe, RFS offers cutting-edge engineering capabilities, superior field support and innovative product
design. RFS is a leader in wireless infrastructure.

RIEDEL | #105
ROHDE & SCHWARZ | #98
ROSS VIDEO | #37
rossvideo.com
Afilho@rossvideo.com
+55 11 98155-8169

A Canadense Ross Video é hoje uma das
maiores empresas do setor, fornece soluções inteligentes para a produção de
conteúdo que atinge a bilhões de espectadores no mundo todo. Com soluções que
vão desde grafismo, realidade aumentada
e virtual, passando por automação de produção, robótica e é claro Switchers de produção, tornam a Ross uma empresa chave
no fornecimento de soluções Turn-Key
para produção de conteúdo.

RSCC | #131/132
rscc.ru
sales@rscc.ru
+7 (495) 730-0450

The Russian Satellite Communication
Company (RSCC) is the Russian satellite
operator whose spacecraft provide a global coverage. RSCC provides a full range
of communications and broadcasting services via its own satellite fleet of 12 up-todate satellites and terrestrial infrastructure:
video distribution and contributions, DTH
services, presidential and government
applications, broadband access and Internet, IP trunking and cellular backhaul, mobility solutions for vessels and others.
The RSCC satellites are positioned along
the geostationary orbit from 14 ° W up to
145 ° E, covering the entire territory of Russia, CIS, Europe, Middle East, Africa, AsianPacific region, North and South America,
and Australia.

RSS | #184
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SATLINK | #163
sat-link.com.cn
QingZhang Lin
lqz63@vip.163.com

Fujian Satlink Electronics Co., Ltd is located in the beautiful coastal city Quanzhou of Southern China. Quanzhou has
its own ports and airports and it adjacent to the Xiamen Special Economic
Zone, which provides us with a convenient traffic and transport conditions.
Fujian Satlink Electronics Co., Ltd is a
professional manufacturer of development, production, sales of digital video
equipment and radio communications
equipment. It has its own R &amp; D
Center and production workshop. The
main product is Digital Satellite Finder
and Modulator which contains the main
series DVB-T, DVB-S, Combo meters and
so on. Now we have many kinds of products, which have been sold to Europe,
the Middle East, Africa, South America,
North America and other countries and
regions.
The company always attaches great
importance to the quality of products,
and constantly introduces advanced
management ideas and management
methods to strengthen the management, established with the quality policy; customer first, ensuring quality, full
participation.
The company will continuously improve
the research and development, production management, quality control and
after-sales service system, adhere to the
quality of products and services to meet
the growing needs of customers and
society, the social value of the company.

SAVANA
COMUNICAÇÕES | #108

Fonseca ou Igor
savana@savana-comunicacoes.com.br
+55 21 2512-9888

A Savana foi fundada em 1983, portanto
há 35 anos, para atender as emissoras de
Rádio e Televisão, Produtoras, Cinemas etc.
Na área de Broadcasting fazendo projetos,
dando suporte e assistência técnica nos
equipamentos.

SCREEN | #102

screenbrasil.com.br
antonio@screenbrasil.com.br
+55 35 2102-3100

A Screen tem 40 anos de história (11 no Brasil), nos quais entregou mais de 50mil transmissores ao redor do mundo (mais de 4mil
no Brasil), sempre com produtos inovadores
e altamente eficientes e de alto desempenho. Em 2018, mais uma vez, a empresa inova com o transmissor multicanal.
Lançamentos: Transmissor 20KW liquido,
transmissor VHF digital, transmissor multicanal para aplicações outdoor.

SD LIVE AUDIO | #77
SDB MULTIMÍDIA
HARMONIC | #32

sdbm.com.br
Andrei Maciel / Sidnei Brito
+55 12 3923-9208

A SDB Multimídia, Platinum Reseller da
Harmonic Inc, líder mundial no fornecimento de soluções multimídia, desenvolve
a partir de seus produtos e de outros parceiros estratégicos, sistemas de alta confiabilidade, aplicados aos diversos segmentos de televisão.
Em 2018 firmou parceria estratégica com
a Advantech Wireless inc. para distribuição
de toda linha de HPAs e links de micro-ondas, complementando o portfólio de soluções da SDB.
Service Center: Nosso laboratório de manutenção foi construído e equipado para
reparo de equipamentos multimarcas e,
recentemente, foi certificado pela Harmonic Inc. como seu primeiro “Service Center”
fora dos Estados Unidos.
Soluções e Produtos: Aquisição, Armazenamento e Playout; Codificação, Processamento, Transcodificação e Distribuição,
Multiscreen e Serviços em Cloud, Cable
Edge, HPA e Links Micro-ondas.

SDC | #70

sdc.com.br
info@sdc.com.br
+55 11 5633-2855

Com quase 40 anos de atuação, a SDC é
uma empresa de TI especializada no desenvolvimento de soluções computacionais
para aplicações de alta disponibilidade.
Combinando hardware, software e serviços, a SDC fornece soluções customizadas
e otimizadas de acordo com o ambiente e
os objetivos de seus clientes.
No segmento de Vídeo e Broadcast oferece
equipamentos de alto desempenho para a
edição, armazenamento e distribuição de
conteúdo, bem como mantém estreita parceria com desenvolvedores de software CDN
e de avaliação da experiência do usuário.
Lançamentos: Serviços em TI, virtualização, VDI, storage, soluções on-premisse
ou cloud, conectividade de baixa latência
e servidores especializados para pós-produção.

SEAL BC | #92

sealbc.com.br
atendimento@sealbc.com.br
+55 11 3877-4000

A Seal Broadcast & Content é uma integradora de sistemas e provedora de soluções
para mídia e entretenimento, auxiliando
seus clientes a alcançarem seus objetivos
em negócios estratégicos com maior qualidade e agilidade. Atende segmentos específicos no mercado de produção e distribuição de conteúdos de mídia digital.
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SES | #67

ses.com
saopaolo.receptionist@ses.com
rubens.vituli@ses.com
+55 11 4302-2250

Líder mundial de satélites, a SES fornece
soluções e produtos de comunicação para
emissoras de TV, provedoras de conteúdo
e internet, operadoras de telefonia fixa e
móvel; agrega valor com os serviços da
MX1, líder global como provedora de serviços de mídia.
Lançamentos: SES-6, SES-10, SES-14, SES-4,
MX1 360, VoD Everywhere, UHD Platform
(4kUHD), Headend in the Sky.

SET INNOVATION ZONE | #129
SHOWCASE PRO | #38

showcasepro.com.br
comercial@showcasepro.com.br
+55 (11) 3838-2306

Criada em 2010, a ShowCase PRO está
entre os líderes no mercado de tecnologia, oferecendo um vasto conjunto
de produtos e serviços direcionados a
experiência de usuário, simplicidade de
manutenção e confiabilidade. A empresa se destaca no mercado entregando
resultados de alta qualidade para as
maiores emissoras do Brasil.
Software embarcado, interatividade,
TV Digital, aprendizado de máquina e acessibilidade para produtos
audiovisuais fazem parte da área de
atuação da empresa.

SINTECK | #52/53
sinteck.com
tiago@sinteck.com
+ 55 11 2043-8640

Fabricante de Transmissores FM, Links 950
e 450MHz e Codec IP.

SM FACILITIES | #110

smfacilities.com.br
contato@smfacilities.com.br
+55 41 4111-0425

Comemorando 10 anos em 2018, nós da
SM Facilities entregamos serviços especializados e soluções completas em radiodifusão e telecomunicações, com expertise em
televisão. Com a experiência em projetos
para diversos clientes no Brasil e América
Latina, uma equipe focada em resultados
e qualidade, e o apoio de alta tecnologia
em equipamentos e softwares – como medidores de campo Narda e o software de
predição Progira – atuamos para garantir
a melhor experiência dos nossos clientes
desde o desenvolvimento de projetos,
site acquisition, site survey, construção de
sites, instalação e manutenção de equipamentos, incluindo soluções Turn Key, até o
treinamento, consultoria de gerenciamento de projetos e O&M para redes de transmissão.
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SMART UPS | #49

smartups.com.br
comercial@smartups.com.br
+55 11 4192-3850

A Smart UPS Solutions é especialista em soluções integradas para sistemas de proteção
de energia que aumentam os níveis de segurança, desempenho e eficiência em Data
Centers, Salas de Transmissores, Centrais
Técnicas e ambientes de missão crítica.
Nosso portfólio contempla produtos e serviços de consagrados fabricantes globais incluindo a Schneider Electric da qual somos
parceiro com certificação “Elite Partner”.
Oferecemos ampla linha de no-breaks, racks, ar condicionado de precisão, sistema
de monitoramento ambiental e segurança
física, software de gerenciamento, chaves
de transferência (ATS), unidades de distribuição de energia (PDU), baterias seladas,
quadros de by-pass e paralelismo, transformadores e estabilizadores.
Atuamos como Assistência Técnica Autorizada de diversos fabricantes de no-breaks
realizando manutenções corretivas e preventivas, startups de no-breaks e substituição de banco de baterias.

SMPTE | #02
SNEWS | #130

snews.tv
info@snews.tv
+55 61 3044-7878

A SNEWS atua no mercado de softwares
há mais de uma década, tem sua sede
estabelecida em Brasília e é pioneira no
cenário de desenvolvimento de softwares para emissoras. A empresa oferece
soluções para automação de jornalismo
totalmente integráveis, como: Sistema
de Jornalismo, Gerador de Caracteres,
Exibidor de Jornalismo, Ingest Banda
Base e Gerenciador de mídias (MAM). O
segredo do sucesso da SNEWS está em
sua missão de excelência, na qualidade,
inovação e no comprometimento com
os clientes. Prova disso é que a empresa
investe em treinamentos de profissionais e oferece um suporte técnico 24h
personalizado para a necessidade de
cada cliente. Com escritórios no Brasil
e nos EUA, a SNEWS tem o prazer de
atender clientes em diferentes partes
do mundo.

SONY | #127

sonypro.com.br
+55 21 2187-2301
+55 11 2196-9468

Soluções para o mercado Broadcast envolvendo a cadeia completa de produção
de conteúdo, englobando câmeras de externa; câmeras de estúdio; câmeras PTZ
robotizadas; monitores LCD e OLED; gravadores; switchers de produção; armazenamento óptico; painéis de LED; projetores;

soluções para workflow em HD, 4K e HDR ;
soluções para infraestrutura IP para produção ao vivo; soluções para mercado educacional; soluções para mercado corporativo;
soluções de nuvem para workflow de contribuição de externa de jornalismo e produção de conteúdo.

SOTEC | #30

sotec.com.br
sotec@sotec.com.br
+55 31 3219-0000

Com a missão de transformar a gestão energética brasileira por meio de soluções eficientes e inovadoras, a Sotec é uma empresa mineira com atuação em todo o território
nacional. Especialista em gestão de cargas
elétricas de missão crítica e área limpa, desde 1998, a Sotec trabalha com a premissa de
que a energia de seus clientes nunca pode
acabar, assegurando o funcionamento contínuo em caso de falhas no fornecimento de
energia feito pelas concessionárias.
Com equipamentos de qualidade e atendimento personalizado 24 horas por dia,
todos os dias da semana, a Sotec comercializa, instala e realiza a manutenção de
no-breaks, geradores, bancos de bateria,
estabilizadores, sistema equalizer, quadros
elétricos e infraestrutura, além de ser a assistência técnica autorizada da CM Comandos Lineares em Minas.

SPINNER | #54

spinner-group.com
info@spinner-group.com
+49 891 26010

SPINNER is a global leader in state-of-the
-art RF systems and components for TV
and radio broadcasting. Involved in most
major projects, SPINNER is established as
one of the leading suppliers for broadcasting systems.
Our product range includes all passive
components required between the transmitter and the antenna, like filters, combiners, Switches and rigid lines.

SSL / EPAH | #111
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ST VIDEO-FILM | #144/145
stvfe.com
serena@stvfe.com.cn
sabrina@stvfe.com.cn
+86 755 88824419-833

ST Video-Film Technology Ltd. is a supplier
for broadcasting and film production equipment. We provide advanced professional
equipment and we are dedicated to all
kinds of studios and broadcast studio integration systems.ST VIDEO looks forward to
worldwide sales agents & distributors.
Releases: 3D Virtual Studio System /Camera crane /Camera Tripod /Wireless transmission system /HD monitor /Li-ion camera battery and charger / Teleprompter.
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STI TELECOM | #46

stitelecom.com.br
vendas@stitelecom.com.br
+55 21 2210-3232

Empresa especializada na integração de
soluções e serviços para comunicação via
satélite e outros modelos de tecnologia
de transmissão para áudio, vídeo e dados.
Possuímos soluções inovadoras e personalizadas, com o objetivo de atender as mais
diversas necessidades com excelência e
auto valor agregado. Nossos diferenciais:
desenvolvimento de projetos e soluções
personalizadas, fornecimento abrangente
de equipamentos homologados pela Anatel
para vendas e locações, teleporto próprio no
centro do Rio de Janeiro, mão de obra qualificada, consultoria em logística de importação, serviços de instalação, treinamento
e manutenção de equipamentos, suporte
técnico com serviço help desk 24/7, atuação
ativa na comercialização de equipamentos e
agenciamento de carga a nível mundial.

SYES | #29

syes.eu
info@syesdobrasil.com.br
+55 11 97786-1521 / +55 35 99138-0931

A Syes, a segunda empresa Broadcast na
Europa e a primeira na Itália, abriu recentemente as portas no Brasil.
A Syes do Brasil, com sede em Pouso Alegre (MG), apresenta ao mercado Brasileiro,
a mais completa linha de Transmissores de
TV digitais e de rádio FM; contando com o
próprio desenvolvimento de tecnologias,
e um laboratório de pesquisa e desenvolvimento próprio, entregamos produtos
altamente tecnológicos e performances
únicas. O suporte técnico local garante a
major segurança a todos os nossos clientes
e rápidas respostas técnicas sempre necessárias. Esperamos a sua visita!

TASCAM | #111
TECSYS | #99

tecsysbrasil.com.br
hzambrone@tecsysbrasil.com.br
+55 12 99145-3550 / +55 11 98244-3593

Fundada em 2000 e localizada estrategicamente em São José dos Campos, um
dos principais polos industriais e tecnológicos do Brasil, a TECSYS desenvolve,
produz e comercializa soluções completas nas áreas de TV Digital, Radiofrequência, sistemas embarcados e Smart Grid.
Com reconhecida seriedade, competência e excelência no atendimento aos
seus clientes, em especial nas soluções
customizadas, a TECSYS oferece inovação tecnológica aliada ao profundo conhecimento do mercado em que atua,
desenvolvendo produtos e aplicações
que garantem o completo atendimento às necessidades dos seus clientes, no
Brasil e no mercado internacional.
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TELEPONTO | #57

teleponto.com.br
contato@teleponto.com.br
atendimento@teleponto.com.br
+55 11 4996-4419

Nossa experiência e percepção de quase
30 anos de atuação nos levou a mudar expressivamente nosso modelo de negócio.
Segmentamos a empresa em 3 áreas distintas para oferecer o melhor em produtos,
serviços e soluções de forma personalizada
e especializada para cada público.
Serviços: Com tecnologia de ponta, a divisão Live presta com excelência serviço de
Broadcast, cobertura em eventos desde os
de pequeno porte até eventos de grande
porte como o Lollapalooza, Copa do Mundo FIFA, Fórmula Indy, Jogos Pan Americanos, Copa das Confederações.
Vendas: Há muito tempo já realizando distribuição de Sistemas de Comunicação no mercado com intuito de aprofundar e melhorar
o serviço de vendas das marcas mais conceituadas do mercado, foi criada a divisão
Pro-Audio. Oferece melhor e de forma mais
organizada a comercialização e distribuição
das marcas high-ends, como RTS e Shure.
Assistência Técnica: Com uma incrível flexibilidade de atuação e sempre se adaptando as necessidades do cliente, a divisão
Service oferece a realização do trabalho de
reparo de produtos e assistência técnica
das marcas com as quais trabalhamos, com
exímia capacidade e ótimos profissionais.

TELEM | #121
TELETRONIX | #41

teletronix.com.br
vendas@teletronix.com.br
+55 35 3473-3700

A Teletronix, fundada em 1996, inova a cada
dia para que a mais alta tecnologia em radiodifusão chegue às emissoras do Brasil e
do mundo. Seu propósito é sempre desenvolver e produzir equipamentos eletrônicos
com a maior qualidade, garantindo aos seus
clientes produtos que farão a diferença pelo
seu alto nível de desempenho tecnológico.
A linha de produtos para emissoras de TV
é composta por Transmissores de TV Digital de 5W a 5.000W e Analógico de 30W a
20.000W, Encoders, Mux e Conversores. Já a
linha FM é composta por Transmissores FM
de 25W a 48.000W, Consoles de Áudio, Link’s
UHF de 450 e 950MHz, Monitores de Modulação, Processadores de Áudio e muito mais.
Para a Teletronix, sua emissora no ar com
qualidade é um compromisso.

TELOS ALLIANCE | #136

telosalliance.com
angi.roberson@telosalliance.com
+1 216 241-7225

For three decades, the brands of the Telos Alliance have revolutionized radio
and television by pioneering disruptive,
cutting-edge audio technology with the
goal of helping global networks and local

stations produce better programming,
improve audience engagement, and
bolster ratings. The Telos Alliance is made
up of six brands — Telos® Systems, Omnia® Audio, Axia® Audio, Linear Acoustic®,
25-Seven® Systems, and Minnetonka™
Audio — that raise the bar for quality and
innovation in the radio and television industries. Headquartered in Cleveland,
Ohio, USA, with additional offices and dealers around the world, the Telos Alliance
offers an industry-leading warranty JMV
Technology Cand backs users’ critical
on-air needs with worldwide 24/7 roundthe-clock support for all customers.

TOLIFO | #175

tolifo.cn
tolifo2@tolifo.com
+86 136 3174-7268

Since 2001, our product range covers studio
strobe flash light, on camera light panel,
professional LED video light, LED ring light
and various led lights for photography or
videography. In 2015, with our pride and
honor, we launched the new brand TOLIFO.
Releases: Studio flash, camera light, LED
video light, TV studio light, LED ring light.

TSDA | #113

tsda.com.br
tsda@tsda.com.br
+55 35 3473-7102

A TSDA é líder no desenvolvimento e comercialização de soluções de telemetria e
controle remoto para aplicações de rádio e
televisão. Possui uma linha de produtos com
o que há de mais moderno em software de
gerenciamento & controle, unidades remotas integradas aos mais diversos padrões e
protocolos de monitoração, além de uma diversidade de sensores que permitem o atendimento de qualquer necessidade de monitoração e controle remoto em broadcasting.

TVU NETWORKS | #18

tvunetworks.com
cfrugis@tvunetworks.com
+55 11 97555-0840 / +1 650 969-6732

TVU Networks, a technology and market leader in IP-based live video solutions, helps
transform broadcasters’ SDI-based video
acquisition, transmission, distribution and
management operations to an IP-based infrastructure. In broadcast markets around
the world, TVU is the dominant market leader with a majority of all news broadcast
stations using its IP video solutions, including TVU’s mobile cellular uplink solutions
and TVU Grid IP video switching, routing
and distribution solutions.

UCAN | #40

ucan.com.br
lucas@ucan.com.br
+55 11 3059-0111

Empresa especializada em transmissão de
áudio e vídeo ao vivo, pioneira no mercado
de broadcast com soluções inovadoras.

SET REGIONAIS
Expositores
Serviços para transmissão de áudio e vídeo
com mobilidade, capaz de fazer ao vivo de
qualquer lugar a qualquer momento.

UNIVISO | #143

bravo-intl.com
info@bravo-intl.com
0086 755 8670-6025

BRAVO is an enterprise level computing
platform and technology service provider.
Specialized on A/V high performance processing, digital signal processing, A/V I/O
communication, BRAVO launches its own
FCPC computing platform, ARM cluster
computing platform for computing, transmission, processing.
Releases: QAM Modulator, Encoder, Head-End Processor, Integrated Receiver Decoder, Live Streaming Video Encoder, High
Performance Audio/Video I/O Card Series.

VALEMAM | # 187 e #188
valemam.com.br

VERIZON DIGITAL | #150A

verizondigitalmedia.com
info@verizondigitalmedia.com
Javier.Garcia@verizondigitalmedia.com
+01 877 334-3236

A Verizon Digital Media Services oferece o futuro da mídia digital através de
seus serviços de streaming de vídeo
inteligente e funcionalidades de monitoramento de última geração. Construída sobre a maior rede de telecomunicações do mundo, a plataforma VDMS
proporciona de maneira confiável, experiências personalizadas de vídeo de
alta qualidade e performance.
A Verizon Digital Media Services, líder
do setor, oferece uma plataforma de
mídia digital de ponta-a-ponta, para
preparar, entregar, exibir e gerar receita
com conteúdo on-line.

VICTOR DO BRASIL | #71

victorsys.com
caio@victor.com.br
+55 11 4161-8400

A Victor do Brasil, empresa com 36 anos
de existência atua no mercado de Radiodifusão nacional e internacional, na área
de segurança de energia como dealer das
marcas APC/Emerson/Eaton, prestando
serviço de manutenção e fornecimento de
No breaks, também atuando na área de rádio e TV indoor.
Lançamentos: DigiSpot DTS, EVA Automation, Andromeda, DigiSpot DVB e DigiSpot
CC.

VIDEO SYSTEMS | #59A

videosystems.com.br
comercial@videosystems.com.br
+55 11 3838-9777

A Video Systems atua no mercado desde 1993 fornecendo as melhores soluções em tecnologia, com muita experi-
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ência no mercado Broadcast e Multimídia, com parceiros sólidos e que estão
na vanguarda dos últimos desenvolvimentos tecnológicos. Além disso, oferece serviços de consultoria, assistência
técnica, suporte a sistemas e assessoria
completa em importação.

VIDEOSTRONG | #10
videostrong.com
rockleeli@videostrong.com
+ 86 755 2792-8980

Videostrong Technology Co., Ltd. is a leading manufacturer of Android TV/ Hybrid/
OTT STB, specializes in Android software
and hardware development. Our products
enable Telecoms, Internet Service Providers, Content Operators and Aggregators
to provide interactive TV services: IPTV,
VOD and OTT etc.
Releases: Android TV box, Android OTT
DVB S2/T2/C/ISDB-T/ATSC combo box,
Android Set top box. Customized project
both on software development and hardware design.

VOICEINTERACTION | #101
voiceinteraction.com.br
alberto.issi@voiceinteraction.com.br
+55 11 2847-4713

A VoiceInteraction Brasil é especialista
no desenvolvimento de tecnologias de
processamento de fala/voz e de processamento de língua natural utilizando
técnicas de machine learning (aprendizado da máquina).
Com base nestas tecnologias, trabalha na
criação de soluções inovadoras em um
vasto leque de domínios como closed
captioning ao vivo, transcrição de voz,
monitoramento de mídia, indexação de
fala e geração automática de metadados.
As soluções da VoiceInteraction Brasil
atendem empresas em mercados distintos, tais como empresas na área de mídia
(emissoras de TV e radio, clipping, agências de comunicação), entidades governamentais (câmaras municipais, assembleias, senado, tribunais), instituições na
área da educação (universidades, e-learning), call centers ou grandes empresas.

WISPOT | #176
YAMAHA | # A A
M

A
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YOOSTAR | #11

yoostargroup.com
hiky@yoostargroup.com
+86 755 8607-1195

YOOSTAR Technology Co., Ltd. Is one of
the most professional Digital Receiver Products manufacturers and IPTV/OTT system
and solution providers. We have the most
professional DVB R&D team of more than
50 engineers with more than 10 years ex-

periences on software development and
hardware design. Our main products include Android OTT + IPTV, Android+DVB-S2
Twin Tuner +IPTV, DVB-S2 TWIN TUNER+IPTV, ISDB-T+IPTV, IPTV Box.

YOUCAST | #153

youcast.tv.br
tatiana.campos@youcast.tv.br
+55 11 29590355

Integradora e distribuidora de soluções de
transmissão de vídeo e dados. Possui uma
equipe com larga experiência em projetos
garantindo qualidade eficiência. Atuam
com soluções para teste, medição e monitoração de vídeo, sistemas de transmissão, head-ends, plataformas IPTV/OTT e de
hospitalidade.

YOUNGARTS | #13

youngarts.com.br
Jorge M. L. Fernandes
comercial@youngarts.com.br
+55 47 3026-2850

A YoungArts é referência nacional em
softwares para automação e gestão de
emissoras de TV. Fundada em 2001 na
cidade de Joinville (SC), oferece suas
soluções para mais de 400 clientes em
todo o Brasil. É hoje uma das mais importantes fabricantes de software em
seu segmento com participação em diversos congressos e eventos nacionais
e internacionais. Convidamos você para
fazer parte de nossa história. Conheça
nossas soluções e surpreenda-se!
Nossos produtos: Videoworks Playout,
Videolive Switcher, HD Recorder, WhatsTV e outros mais.

ZBOOX / MDOTTI | #47

mdotti.com | zboox.com
danilo@mdotti.com | maia@mdotti.com
+55 11 3644-9706

A MDotti Tecnologia é uma empresa de
serviços de TI criada dentro do ambiente
de Pós-Produção. Desenvolvemos e administramos infraestruturas, fornecendo ou
locando equipamentos de acordo com necessidades específicas. Somos especialistas
no desenvolvimento e otimização de workflow voltado para Pós-Produção com um
time especializado em definir, adequar e
melhorar os processos desde a captação até
a finalização e entrega do produto, seja ele
voltado para cinema, televisão ou internet.
Em 2018, a MDotti traz para a Set Expo duas
novidades. O ZBoox Mini, storage em tamanho e custo reduzido especializado em
Pós-Produção, para pequenas e médias demandas. E o IngestBoox, o primeiro sistema
de ingest brasileiro, criado para otimizar o
ingest de material, tornando o processo rápido e seguro.

ZEISS | # A A 03
M
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O sistema perfeito para
sua emissora de TV
Servidor de playout multifunção que possibilita
agilidade e ﬂexibilidade de forma segura,
escalável e automatizada.

Totalmente em português
Interface fácil e intuitiva
Gerencie até 4 canais por servidor
Suporte técnico 24h
Reprodução em SD, HD, Full HD, 4K

youngarts.com.br

Diretoria

DIRETORIA DA SET BIÊNIO 2016/2018
A Diretoria da SET é composta por profissionais que atuam nas diversas áreas
relacionadas com a criação e distribuição de conteúdo, sendo eleitos pelos associados SET,
em assembleia geral ordinária realizada a cada dois anos.
PRESIDÊNCIA
Presidente: Liliana Nakonechnyj
Vice-Presidente: Claudio Eduardo Younis
Assessoria Institucional: Roberto Dias Lima Franco
CONSELHO FISCAL
Conselho Fiscal: Cintia Leite do Nascimento
Conselho Fiscal: Ricardo de Fonseca Kauffmann
Conselho Fiscal: Eduardo de Oliveira S. Bicudo
Conselho Fiscal: Fernando Antônio Ferreira
Conselho Fiscal: João Braz Borges
CONSELHO DE EX-PRESIDENTES
Conselheiro: Adilson Pontes Malta
Conselheiro: Carlos Eduardo de Oliveira Capellão
Conselheiro: Fernando Bittencourt
Conselheiro: José Munhoz
Conselheiro: Liliana Nakonechnyj
Conselheiro: Olímpio José Franco
Conselheiro: Roberto Dias Lima Franco

DIRETORIAS OPERACIONAIS - EDITORIAL
Diretor: José Raimundo Lima da Cunha
Vice Diretor: Francisco de Assis Campos Peres
DIRETORIAS OPERACIONAIS - ENSINO
Diretor: José Frederico Rehme
Vice Diretor: Valderez de Almeida Donzelli Leite
DIRETORIAS OPERACIONAIS
- EVENTOS
Diretor: José Carlos Aronchi
Vice Diretor: Alexandre Yoshida Sano
DIRETORIAS OPERACIONAIS
- MARKETING
Diretor: Daniela Helena Machado e Souza
Vice-Diretor: Paulo Roberto Feres de Castro
DIRETORIAS OPERACIONAIS
- TECNOLOGIA
Diretor: Carlos Fini
Vice-Diretor: Luiz Fausto de Souza Britto
DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO
- CINEMA
Diretor: Celso Eduardo de Araujo Silva
Vice-Diretor: Almir Almas

DIRETORIAS OPERACIONAIS
- INTERNACIONAL
Diretor: Fernando Matoso Bittencourt Filho
Vice-diretor: Ana Eliza Faria e Silva

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO
- INDUSTRIAL
Diretor: Luiz Bellarmino Polak Padilha
Vice-Diretor: Yasutoshi Miyoshi

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO
- PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Diretor: José Dias Vasconcelos de Assis
Vice-Diretor: Paulo Mitsuteru Kaduoka

DIRETORIA REGIONAL - NORTE
Diretor: Nivelle Daou Junior
Vice-Diretor: Ricardo Alberto P. Salles

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - RÁDIO
Diretor: José Eduardo Marti Cappia
Vice-Diretor: Marco Túlio Nascimento

DIRETORIA REGIONAL - NORDESTE
Diretor: Esdras Miranda de Araújo
Vice-Diretor: Jaime Manuel C. F. Fernandes

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO
- INTERATIVIDADE
Diretor: David Estevam de Britto
Vice-Diretor: Marcelo Santos Souza

DIRETORIA REGIONAL - SUDESTE
Diretor: Paulo Roberto Monfrim Canno
Vice-Diretor: José Raimundo Cristovam
Nascimento

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO
- TV POR ASSINATURA E NOVAS MÍDIAS
Diretor: Roberto Pereira Primo
Vice-Diretor: Rodrigo Dias Arnaut

DIRETORIA REGIONAL - CENTRO OESTE
Diretor: Emerson José Weirich
Vice-Diretor: Paulo Ricardo Balduino

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - TV ABERTA
Diretor: Raymundo Costa Pinto Barros
Vice-Diretor: Sergio Eduardo di Santoro Bruzzetti

DIRETORIA REGIONAL - SUL
Diretor: Ivan Miranda
Vice-Diretor: Caio Augusto Klein

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - CERTAME - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO
REVISTA DA SET
A SET - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade
a difusão, a expansão e o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações
técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.
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INTERACTIVE.
INTERCONTINENTAL.
INTERCONNECTED.
MEDIA. ENTERTAINMENT. TECHNOLOGY.

And a unique set of social, political and cultural viewpoints as diverse as the industry itself.
With a global events lineup, NAB Show® offers unprecedented perspective and inspired
innovations, where you’ll converge with the international community to exchange ideas,
discover new business models and map the industry’s evolution.

October 17–18, 2018
Javits Convention Center
New York, NY
NABShowNY.com
FREE Core Package with code RP02

April 6–11, 2019
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, NV
NABShow.com

Mark your calendar for these extraordinary events —
and prepare to engage with our exponentially expanding world.

Soluções inovadoras para a indústria Broadcast
(Unidades Móveis e Live Studio), focado em proporcionar
experiências de usuário intuitivas e colaborativas.
Aplicações e produtos que variam de gravadores digitais aos servidores multi-câmeras
para várias aplicações:

Live All In One:

Instant Replay

sistemas de produção

em câmera normal e lenta

ViBox 16
Live Cameras

Video Referee

All in one production solution

PGM Out

Live GFX (Option)

Clean/Dirty

12 x HD SDI
(Embedded Audio)

- NDI Protocol (2 x NDI)
- Score / Clock
- Animated GFX
- External Graphics System

2 x HD SDI
(Embedded Audio)

ethernet
NUC

Analog

NUC

NUC

Analog

Audio Mixer

Operator #1
(Director/td)

Operator #2
(Replay Op)

Operator #3
(Replay Op)

O Simplylive foi criado para ser ágil e permanece aberto e flexível para os requisitos de
desenvolvimento personalizados. São três modelos de hardware, 4 até 16CH, que combinam o
mesmo software e 4 aplicações: SlowMotion, VideoReferee, All in one e master recording.

As melhores soluções no mercado de Broadcast,
Broadband, Telecomunicações e Segurança.
VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PONTA. PROJETOS COMPLETOS,
TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS CRIATIVOS.

GSS
Gyro-Stabilized Systems

