
Demonstração UHD 
no Brasil 

TV paga 
ou Streaming?

HEVC, VP9, AV1.
Qual será o escolhido?

Líderes do mercado 
audiovisual no 
SET EXPO 2018 



SET-MAIO.indd   1 04/05/2018   12:29:28









Bem-vindo ao SET EXPO 2018

Revista da SET
SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO

Diretoria Editorial
José Raimundo Lima da Cunha
Vice-diretor Editorial  Francisco de Assis  
Campos Peres
Comitê Editorial  Sérgio Eduardo Di Santoro  
Bruzetti, Maurício Donato, Valderez de Almeida 
Donzelli, Uirá Moreno e Leandro Previdelli
Mídias, Patrocínios e Eventos
Gerente Comercial  Paulo Galante
paulo.galante@set.org.br | Tel.: +55 11 9 9595-7791
Gerente Financeira  Ana Paula Abrucio
ap.abrucio@set.org.br | Tel.: +55 11 3589-7003

Realização, Administração e Faturamento

Newcon Editorial Business Eirele 
CNPJ: 18.069.788/0001-58 
Av. Nova Cantareira, 1984 - sala 102
Edifício Brasília - Business Center
CEP 02330-003 | Tucuruvi - São Paulo/SP
Tel.: +55 11 3589-7003 e 3805-9004

 
 

 
Diretor Comercial 
Paulo Galante  
paulo.galante@set.org.br
Gerente Administrativo Financeiro
Ana Paula Abrucio  
ap.abrucio@set.org.br
Marketing e Vendas
Pamela Antunes  
pamela.antunes@set.org.br
Mídias Digitais
Brunno Navarro  brunno.navarro@set.org.br
Editor Chefe
Fernando C. Moura  fernando.moura@set.org.br
Colaboradores
Advait Mogre, Bhupender Kumar, Deisy Feitosa, 
Elmo Francfort, Roberto Fernandes, Shekhar  
Madnani,  Simona Luchian e Tom Jones Moreira 
Editor de Arte  Paula Serra
Revisor Técnico  Tom Jones
Impressão  Silvamarts
Foto de Capa  SET

SET
Sociedade Brasileira 
de Engenharia de Televisão

São Paulo, SP
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 252, Cj. 31/32
Cep 01156-001 – Tel: +55 11 3666 9604
www.set.org.br - set@set.org.br 

A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação 
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET)  
dirigida aos profissionais que trabalham em redes co-
merciais, educativas e públicas de rádio e televisão, 
estúdios de gravação, universidades, produtoras de 
vídeo, escolas técnicas, centros de pesquisas e agên-
cias de publicidade.
A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente. 
Os artigos técnicos e de opinião assinados nesta edi-
ção não traduzem necessariamente a visão da SET, 
sendo responsabilidade dos autores.
Sua publicação obedece ao propósito de estimular o 
intercâmbio da engenharia e de refletir diversas ten-
dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

Realização, Administração e Faturamento

Nuando em 2013 tomámos a decisão de or-
ganizar diretamente o SET EXPO os desafios 
eram muitos e os receios imensos. Come-

çava uma nova etapa, desafiadora e instigante, 
pois precisaríamos a aprender enquanto fazíamos 
e, principalmente construir uma equipe disposta a 
tocar este grande evento.
Cinco anos depois, os desafios continuam. Atraves-
samos uma das maiores crises econômicas deste 
país e continuamos avançando. Alguns desafios 
persistem e continuarão no horizonte da SET e dos 
seus associados, o desafio da inovação e desen-
volvimento das pessoas que participam do grande 
mercado de mídia eletrônica no Brasil e na América 
Latina.
Este ano o SET EXPO objetiva mostrar ao mercado 
a necessidade de uma retomada de crescimento e 
que a inovação que faz parte do DNA da SET será 
cada dia mais desafiante como já o era há 30 anos 
quando um grupo seleto de profissionais sonha-
ram a criação desta Sociedade.
Há um ano o desafio principal estava no desliga-
mento da TV analógica no país, e hoje chegamos 
a um novo encontro com a maioria das capitais 
e grandes centros urbanos do país já digitaliza-
dos. O desafio contínua e a discussão hoje está 
concentrada nos esforços de operações em mul-
tiplataforma que debateremos intensamente no  
30º Congresso de Tecnologia do SET EXPO.

Nesta edição especial da Revista da SET que pre-
paramos para recebe-lo no SET EXPO, mostramos 
como a Rede Globo realizou uma importante de-
monstração da Copa do Mundo de Futebol em UHD 
onde foram discutidas as tecnologias utilizadas 
para transmitir os jogos das quartas de final em 
4K e da semifinal em 8K.
Apresentamos um resumo dos destaques dos ex-
positores da feira do SET EXPO na edição 2018. 
Uma reportagem especial sobre o andamento da 
indústria de TV paga no Brasil que analisou como 
os serviços de streaming podem ser complementa-
res aos oferecidos pela TV por Assinatura.
Nesta edição lançamos uma nova seção, a Memória 
da Radiodifusão, na qual teremos insights sobre o 
passado da TV no Brasil ao longo dos 30 anos da 
SET. Outros artigos importantes de nossos colabo-
radores mostram o lançamento do livro Brasil 4D, 
discutem os “Padrões e avanços da televisão digi-
tal no mundo” e o debate sobre o futuro dos codifi-
cadores “HEVC, VP9, AV1”. E uma interessante aná-
lise da SMPTE sobre “Monitoramento da Qualidade 
de Vídeo em um ecossistema com DIVERSE HDR”.  
Não apenas mais pixels, mas pixels melhores!

Aproveite nosso evento deste ano e uma Excelente 
Leitura!

Claudio Younis
Vice-Presidente da SET

Q
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Rede Globo realiza demonstração UHD no Brasil

SET REGIONAISSET News

A
Rede Globo realizou uma 
demonstração em UHD da 
Copa do Mundo de Futebol. 
A exibição foi para a SET, o 

Projeto UHD e à comunidade de en-
genheiros, profissionais e estudiosos 
do setor de mídia, entretenimento e 

tecnologia no Brasil. O evento foi rea- 
lizado na sexta-feira, 13 de julho, no 
Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, 
e mostrou as últimas tendências e 
soluções de integração entre broad- 
band e broadcast. Foi a finalização 
de uma avant première ao público 

do que vem por aí 
em tecnologia de 
televisão aberta e 
por assinatura.
Detalhes sobre 

captação e trans-
missão de áudio 
e vídeo foram dis-
cutidos entre os 
profissionais, e de-
pois apresentados 
aos participantes 
do evento uma 
demonstração de 
jogos das quartas 
de final em 4K e da 
semifinal em 8K.
O áudio e vídeo 

do 4K e 8K são de 

alta qualidade e transmitidos por sis-
temas equipados com a alta tecnolo-
gia. “O 4K já começa a ser disponi-
bilizado no Brasil por mídias como a 
TV paga, por satélite e por cabo, e 
OTTs. Mas, no que tange à TV aberta 
brasileira, ainda estamos em fase fi-
nal de expansão da primeira geração 
de TV digital”, explicou a presidente 
da SET, Liliana Nakonechnyj.
A presidente explicou que são duas 

as frentes em estudo para a evolução 
da TV aberta: as soluções disruptivas, 
“a consciência de que a TV vai real-
mente precisar de inovações, ou seja, 
novas funções para oferecer o 4K e 
8K”, e aquelas que são evolutivas, 
que poderão ser introduzidas ao lon-
go dos próximos anos, como a liga-
ção da TV com a internet para exibi-
ção de conteúdos mais customizadas, 
especialmente na segunda tela.
“Os estudos que estão sendo feitos 

são para acumular conhecimento de 
tecnologia, para que a comunidade 
da TV brasileira possa contribuir para 

Liliana Nakonechnyj 
na demonstração do UHD 
no Museu do Amanhã

Detalhes da mixagem de som 
ao vivo em Dolby Atmos
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ARRI Brasil
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São Paulo – SP
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arribrasil@arri.com

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

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

S360-C: SkyPanel em grande escala

Seja o Céu.

SOFT LIGHTING | REDEFINED
SkyPanel® é uma marca registrada da  
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.

EUROBRÁS 

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

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

1801_ARRI_SkyPanel S360-C Ad_PT_SetExpoGuide_F.indd   1 6/13/18   8:38 AM
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as decisões mundiais”, comentou o 
diretor de TV aberta da SET, Raymun-
do Barros.
Ainda de acordo com a presidente 

da SET, mesmo sem previsão da im-
plantação dessas tecnologias na TV 
aberta no país, é muito importante 
que a comunidade de engenharia 
brasileira pense agora nessas pos-
sibilidades. “São necessários muitos 
estudos para avaliar o que é mais im-
portante e o que funcionará melhor 
para nós. E a tecnologia anda cada 
vez mais rápido, não poderemos 
mais ter 20 anos entre as primeiras 
demonstrações e a implantação de 

uma nova geração tecnológica”, pon-
tuou Liliana.
Para sugerir novos modelos, além 

da parte técnica, há que se conside-
rar os hábitos de consumo no mundo 
e no Brasil. “O aumento da qualida-
de visual é um anseio do ser humano 
que fica ‘adormecido’, mas quando 
ele experimenta algo melhor, ele vai 
querer. Isso aconteceu com a TV di-
gital. Quem aceitaria ver, agora, uma 
imagem com chuviscos e fantasmas? 
Ninguém, mas antes as pessoas nem 
imaginavam que era possível livrar-
se deles. O 8K vai demorar porque é 
uma tecnologia ainda em desenvolvi-

mento, mas vejo todo esse trabalho 
como algo muito importante para 
que a TV aberta brasileira possa con-
tinuar entre as melhores do mundo”, 
finalizou a presidente da SET.

Projeto UHD Brasil
A televisão sempre teve papel de 

destaque em informar, entreter e di-
vertir. E desde os primeiros aparelhos 
em preto e branco, a busca tem sido 
por experiências cada vez mais rea-
listas e imersivas. No momento em 
que sedimentamos no Brasil o sinal 
digital, é também hora de olharmos 
para o que está além do high-defini-
tion: a ultra-alta definição.
O termo diz respeito às resoluções 

4K e 8K. Em ambos os casos, o con-
sumidor tem uma experiência de 
imagem e áudio superiores ao que 
é oferecido pelo HD. Um televisor 4K 
tem 3.840 pixels de largura por 2.160 
de altura – imagem com quatro vezes 
mais resolução que o HD. O aparelho 
em 8K, por sua vez, disponibiliza a 
imagem de melhor definição existen-
te no mercado atualmente. Sua di-
mensão, de 7680 X 4320 pixels, tem 
16 vezes a resolução de uma TV em 
alta definição.
Além da definição, que é a proprie-

dade mais conhecida do padrão UHD, 
existem outros ganhos de qualidade 
que podem ser explorados, como 
uma maior gama de cores, variações 
de luz, além de áudio multicanal. Es-
ses atributos permitem ainda mais 
realismo e imersão no conteúdo. n

Cronograma de testes 
da Globo em tecnologia 
de transmissão
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Comparativo entre ATSC 3.0 e ISDB-Tb Operação multicamera da Globo com interação broadband 
e broadcast 
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Maior feira e congresso da América Latina do mercado reúne 
os principais fabricantes do mercado nacional e internacional 
da cadeia produtiva do audiovisual

D
e 28 a 30 de agosto, em São 
Paulo, acontece a edição 
2018 da Feira de Negócios, 
Produtos e Serviços de Tec-

nologia para Conteúdo e Mídia – SET 
EXPO, a maior Feira do segmento na 
América Latina reunindo os princi-
pais fabricantes do mercado nacional 
e internacional da cadeia produtiva 
do audiovisual.
A expectativa para este ano é rece-

ber mais de 15 mil visitantes, duran-
te os três dias, provenientes de mer-
cados 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 publi-
cidade e marketing, universidades, 
veículos de comunicação, empresas 
de softwares, games e aplicativos, 
provedoras e fabricantes de serviços 

via satélite, desenvolvedoras de tec-
nologia, além de muitas outras.
“O SET EXPO está entre as maio-

res feiras do mundo, fazendo parte 
do calendário anual internacional de 
eventos como o NAB Show (Estados 
Unidos), o IBC (Holanda) e o InterBEE 
(Japão). Para os profissionais e exe-
cutivos brasileiros, representa uma 
oportunidade única de negócios, 
atualização e networking em seu 
próprio país, o que mostra a força e 
a importância da indústria no Brasil 
e na América Latina”, explica Olímpio 
José Franco, superintendente da SET.
A planta do evento foi preenchida 

por aproximadamente 150 exposito-
res, representando mais de 400 mar-
cas nacionais e estrangeiras, que de-
monstrarão as principais inovações e 
tendências em negócios e tecnologias 
para mídia e conteúdo. “Este ano, o 

SET EXPO vem com novidades: houve 
um aumento na área de estandes e 
melhor aproveitamento dos espaços 
do pavilhão com os objetivos de va-
lorizar a presença do expositor e de 
melhorar a experiência para o visi-
tante. No ano passado, a Feira gerou 
mais de U$ 40 milhões em negócios e 
acreditamos que este ano haverá um 
ligeiro aumento”, afirmou Franco.
O evento é voltado para profissio-

nais, executivos, gestores, líderes e 
acadêmicos do audiovisual (da pro-
dução ao consumo) e também da 
radiodifusão, da internet e das tele-
comunicações. São esperados repre-
sentantes de 38 países, como Argenti-
na, Estados Unidos, Alemanha, Japão, 
China, Chile, Colômbia e Inglaterra.
Dentro do evento, acontecerá ainda 

a 5ª edição do Desafio SETup, proje-
to da SET de fomento ao empreen-
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Canon apresenta no SET EXPO 2018 ao mer-
cado brasileiro a nova câmera de Cinema Full 
Frame EOS C700 FF, uma nova lente Cinema 

Prime, a CN — E20mm T1.5, adicional às atuais 6 len-
tes existentes, as novas lentes broadcast compatíveis 
com tecnologia 4K, que consistem nas 3 lentes UHDgc 
ENG e a lente tipo box UHD DIGISUPER 66, além de 
2 novos monitores de referência 4K HDR, compatíveis 
com entrada 12G, o DP-V2421 e o DP-V1711. 
A nova câmera da linha Cinema EOS da Canon, que in-

corpora o sensor recém-desenvolvido CMOS Full-Frame. 
O dispositivo pode capturar imagens de qualidade ci-
nematográfica de até 5.9K RAW, 15 stop de rango dinâ-
mico, e até 60fps em 5.9K ou até 168fps no modo crop 
2K. A câmera virá com suporte EF ou PL e um adaptador 
de montagem opcional também disponível da Canon.
Compatível com a série CN-E Cine Prime da Canon, in-

cluí a lente CN-E20mm T1.5, que possui várias funções 

de suporte, como assistência de foco e correção de 
aberração através da comunicação de montagem EF.
A lente Cinema Prime CN-E20mm T1.5 LF com capaci-

dade de comunicação com as câmeras Canon Cinema 
EOS compatíveis com a montagem EF para fornecer 
múltiplas funções de suporte, como correção de aber-
rações cromáticas, comunicação de metadados, corre-
ção de luz periférica e guia de foco etc.
“Entendemos que esses produtos são importantes 

para o mercado brasileiro e pretendemos expô-los na 
feira”, afirmou à Revista da SET, Ryan Kamata, gerente 
geral do departamento de vídeo profissional da Canon 
no Brasil.
Kamata disse que “o SET EXPO é o principal evento 

de mídia e tecnologia na América Latina, e esta é uma 
grande oportunidade para mostrar à indústria o que a 
Canon está fazendo para o mercado, bem como dispo-
nibilizar ao público as últimas inovações tecnológicas 
para a área audiovisual profissional: Cinema, Broad-
cast e Vídeo Profissional”.
“Após alguns anos de diversidade para buscar uma 

nova direção para a criação de conteúdo em cada setor, 
a Canon descobriu sua própria maneira de se diferenciar 
e, como resultado, anunciamos 8 novos produtos este 
ano em cada categoria, para mostrar como a Canon 
pode contribuir para cada setor dessa ampla indústria. 
É extremamente valioso para nós expor essas novas 
tecnologias em um evento tão importante e reconfirmar 
com nossos clientes um a um, que nossa proposta para 
a indústria faz sentido”, concluiu o executivo. n
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dedorismo e às startups, que terão 
a chance de mostrar suas inovações 
com exclusividade.

Congresso SET EXPO
Maior fórum de tecnologias au-

diovisuais da América Latina, a 30 
edição do Congresso é voltado para 
profissionais, pesquisadores e estu-
dantes das áreas de mídia, conteúdo 
e tecnologia reunindo especialistas, 
líderes empresariais, startups e em-
preendedores, de todas as partes do 
mundo, para discutir as tendências e 
os desafios do setor.
A discussão é relevante já que 

diante o avanço da tecnologia que 
tem revolucionado a forma como as 
pessoas consomem informação e 
entretenimento ao redor do mundo, 
e como esse movimento tem impac-

tado diretamente a cadeia produtiva 
do audiovisual, da criação ao consu-
mo, é fundamental discutir as inten-
sas mudanças e constante adaptação 
do audiovisual. 
“A importância do Congresso do SET 

EXPO reside no fato de que apresenta 
um mix dos grandes tópicos que estão 
presentes nos grandes eventos mun-
diais, como o NAB Show e o IBC, com 
um tempero brasileiro. Estarão incluí-
dos os principais temas do momento 
como a Inteligência Artificial, o Ultra 
High Definition (4K/8K), o Advanced 
Advertising, e muitos outros, todos 
eles devidamente abordados para que 
tenham uma correspondência maior 
com o mercado nacional”, explica Li-
liana Nakonechnyj, presidente da SET.
O Congresso será realizado em 

quatro salas simultâneas ao longo 

de quatro dias. A expectativa é reu-
nir mais de 1.500 participantes, que 
poderão interagir com mais de 250 
especialistas do mercado em mais de 
60 painéis. O evento é dividido em 
temas como inovação e tecnologias 
disruptivas; produção de conteúdo; 
contribuição audiovisual e infraestru-
tura; distribuição audiovisual; eletrô-
nica de consumo; e assuntos regu-
latórios e de normatização. “Todas 
as mídias estão contempladas: dos 
aplicativos aos smartphones; dos 
drones às câmeras e ilhas de edição; 
do rádio e da TV ao cinema; dos sa-
télites ao streaming de vídeo. Além 
disso, serão discutidos produtos de 
entretenimento, como séries, filmes, 
música, esportes, games e de infor-
mação, como jornalismo e publicida-
de”, comentou Nakonechnyj. n
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Intelsat dará destaque as suas comunidades 
de vídeo, porque segundo, Marcio Brasil, dire-
tor de vendas da empresa no país, “a empresa 

continua impulsionando o crescimento e gerando re-
ceita para nossos clientes de transmissão. Os satélites 
Intelsat 11, Intelsat 21 e Intelsat 34; na América Latina, 
tornaram-se as principais escolhas para os proprietá-
rios de conteúdo para a distribuição de programas de 
esportes, entretenimento, notícias e educação de pri-
meira linha para mais de 93 milhões de espectadores. 
Atualmente, a Intelsat cobertura a 77 dos 100 canais 
mais assistidos da região, um ambienta onde compe-
tem cerca de 150 canais em alta definição (HD)”.
Assim, afirma o executivo, a recente adição da co-

munidade de vídeo em alta definição (HD) do “Intel-
sat 14 expandiu ainda mais a posição de liderança na 
distribuição de mídia na região da América Latina. As 
emissoras aproveitaram rapidamente a Intelsat 34 e o 
Intelsat 14 para a Copa do Mundo de 2018”.
Nesse evento, a empresa “fez uma parceria com a 

Globo para demonstrar transmissões ao vivo de vídeo 
8K no Brasil. O conteúdo foi transmitido via Intelsat 14 
como parte de uma exposição no Museu de Amanhã, o 
inovador museu de ciências do Rio de Janeiro. Embora 

a tecnologia 8K ainda esteja evoluindo e mais avan-
ços nos padrões de tecnologia de compressão sejam 
necessários, os principais bairros de vídeo da Intelsat 
provaram que estão equipados para distribuir conte-
údo de 8K para milhões de espectadores em todo o 
mundo”, comentou Marcio Brasil.
Para o executivo o que importa é prestar serviço, “de 

HD a 4K e agora 8K, o Intelsat 14 é a principal e nova 
comunidade de vídeo que garante aos espectadores 
da América Latina ter acesso a conteúdo que propor-
ciona a experiência de visualização mais imersiva para 
grandes eventos esportivos e de entretenimento”. n
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A Enensys Technologies apresentará novidades 
em tecnologias de monetização e otimização 
de redes DTT, além de atualizações em seus 

switches ASI e IP para redundância de rede e produtos 
digitais.
A empresa demonstrará a sua solução OneBeam, que 

“garante a entrega eficiente via satélite de serviços de 
TV digital através da rede ISDB-T/Tb operada em MFN 
ou SFN. Nos centros de transmissão, o TbEdge recebe 
desde uma entrada de satélite um MPEG-2 TS padrão 
ou um BTS compactado, realiza o processamento de 
SI e gera um stream BTS determinístico para habilitar 
a transmissão de SFN. O TbEdge suporta o recurso de 
descodificação para combinar serviços DTH e serviços 
de DTT”, afirma a empresa.
Segundo os executivos, a novidade é que agora, a 

solução é capaz de suportar recursos locais de Re-
MUX. No centro de transmissão, o TbEdge pode remul-
tiplexar uma segunda entrada com o feed de satélite 
nacional para construir um novo multiplex local com-
posto por serviços nacionais e conteúdo local para 
a transmissão de MFN e SFN. O TbEdge 
realiza o processamento de 
DVB-SI para atualizar os da-
dos de DVB-SI relacionados 
ao conteúdo local.

Ainda, a Enensys apresentará sua solução Targeted 
Control Insertion, que visa gerar rendimentos adi-
cionais, fornecendo acesso à TV para marcas locais  
ou regionais. Operando na borda das redes, o  
AdsEdge é um servidor e splicer que permite inserir  
conteúdo local baseado em arquivos no serviço na-
cional para redes de TV a cabo e DTT (geralmente 
anúncios, notícias, previsão do tempo). O Campaign 
Manager é o Sistema de Gestão de Conteúdo (CMS) 
da solução, que interage com o sistema de automa-
ção (recebendo playlists), com os provedores de con-
teúdo e publicidade através do MAM da emissora, e 
com o AdsEdge para entregar o conteúdo e playlist 
corretos, além dos registros AsRun como prova de 
inserção.
Finalmente, será apresentada a solução de switches 

ASI ou IP de 2:1 e 3:1 “para garantir a disponibiliza-
ção dos serviços sem qualquer impacto para o con-
sumidor. A solução oferece redundância completa de 
redes e equipamentos para qualquer produto padrão 
de TV digital e rede de distribuição”. n
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tor de vendas da empresa no país, “a empresa 
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ceita para nossos clientes de transmissão. Os satélites 
Intelsat 11, Intelsat 21 e Intelsat 34; na América Latina, 
tornaram-se as principais escolhas para os proprietá-
rios de conteúdo para a distribuição de programas de 
esportes, entretenimento, notícias e educação de pri-
meira linha para mais de 93 milhões de espectadores. 
Atualmente, a Intelsat cobertura a 77 dos 100 canais 
mais assistidos da região, um ambienta onde compe-
tem cerca de 150 canais em alta definição (HD)”.
Assim, afirma o executivo, a recente adição da co-

munidade de vídeo em alta definição (HD) do “Intel-
sat 14 expandiu ainda mais a posição de liderança na 
distribuição de mídia na região da América Latina. As 
emissoras aproveitaram rapidamente a Intelsat 34 e o 
Intelsat 14 para a Copa do Mundo de 2018”.
Nesse evento, a empresa “fez uma parceria com a 

Globo para demonstrar transmissões ao vivo de vídeo 
8K no Brasil. O conteúdo foi transmitido via Intelsat 14 
como parte de uma exposição no Museu de Amanhã, o 
inovador museu de ciências do Rio de Janeiro. Embora 

a tecnologia 8K ainda esteja evoluindo e mais avan-
ços nos padrões de tecnologia de compressão sejam 
necessários, os principais bairros de vídeo da Intelsat 
provaram que estão equipados para distribuir conte-
údo de 8K para milhões de espectadores em todo o 
mundo”, comentou Marcio Brasil.
Para o executivo o que importa é prestar serviço, “de 

HD a 4K e agora 8K, o Intelsat 14 é a principal e nova 
comunidade de vídeo que garante aos espectadores 
da América Latina ter acesso a conteúdo que propor-
ciona a experiência de visualização mais imersiva para 
grandes eventos esportivos e de entretenimento”. n
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em tecnologias de monetização e otimização 
de redes DTT, além de atualizações em seus 

switches ASI e IP para redundância de rede e produtos 
digitais.
A empresa demonstrará a sua solução OneBeam, que 

“garante a entrega eficiente via satélite de serviços de 
TV digital através da rede ISDB-T/Tb operada em MFN 
ou SFN. Nos centros de transmissão, o TbEdge recebe 
desde uma entrada de satélite um MPEG-2 TS padrão 
ou um BTS compactado, realiza o processamento de 
SI e gera um stream BTS determinístico para habilitar 
a transmissão de SFN. O TbEdge suporta o recurso de 
descodificação para combinar serviços DTH e serviços 
de DTT”, afirma a empresa.
Segundo os executivos, a novidade é que agora, a 

solução é capaz de suportar recursos locais de Re-
MUX. No centro de transmissão, o TbEdge pode remul-
tiplexar uma segunda entrada com o feed de satélite 
nacional para construir um novo multiplex local com-
posto por serviços nacionais e conteúdo local para 
a transmissão de MFN e SFN. O TbEdge 
realiza o processamento de 
DVB-SI para atualizar os da-
dos de DVB-SI relacionados 
ao conteúdo local.

Ainda, a Enensys apresentará sua solução Targeted 
Control Insertion, que visa gerar rendimentos adi-
cionais, fornecendo acesso à TV para marcas locais  
ou regionais. Operando na borda das redes, o  
AdsEdge é um servidor e splicer que permite inserir  
conteúdo local baseado em arquivos no serviço na-
cional para redes de TV a cabo e DTT (geralmente 
anúncios, notícias, previsão do tempo). O Campaign 
Manager é o Sistema de Gestão de Conteúdo (CMS) 
da solução, que interage com o sistema de automa-
ção (recebendo playlists), com os provedores de con-
teúdo e publicidade através do MAM da emissora, e 
com o AdsEdge para entregar o conteúdo e playlist 
corretos, além dos registros AsRun como prova de 
inserção.
Finalmente, será apresentada a solução de switches 

ASI ou IP de 2:1 e 3:1 “para garantir a disponibiliza-
ção dos serviços sem qualquer impacto para o con-
sumidor. A solução oferece redundância completa de 
redes e equipamentos para qualquer produto padrão 
de TV digital e rede de distribuição”. n
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Biquad Broadcast lança linha de transmissores 
FM para o mercado brasileiro após aliança tec-
nológica com empresa italiana RVR que permi-

te que a empresa insira no mercado nacional soluções 
para transmissão em alta potência.
“Importaremos toda a qualidade italiana em transmis-

sores 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”, afir-
mou André Salvador, CEO da empresa brasileira.
A RVR Elettronica, fundada na Itália em 1979, “é líder 

mundial na fabricação de equipamentos para transmis-
são 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 Castag-
noli, gerente de vendas RVR, “os equipamentos são 
projetados para garantir operação confiável e redun-
dante, além de oferecer design de conceito modular, 
escalabilidade de componentes, alta potência de saída 
e excelente qualidade de som, incorporando tecnolo-
gia inovadora e de última geração”.

Os transmissores serão im-
portados para o Brasil e mon-
tados na fábrica da Biquad 
em Santa Rita do Sapucaí, Mi-
nas Gerais. Os equipamentos 
irão manter as características 
físicas e técnicas concebidas 
na fábrica da RVR, na Itália, e 
receberão um painel exclusi-
vo desenvolvido pela Biquad.
A estratégia da empresa brasileira surge em um mo-

mento de extrema importância para o rádio no Brasil, 
visto que o processo de migração AM-FM segue evo-
luindo. 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 Trans-
missores 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 Sal-
vador. “Nossos Transmissores são referência internacio-
nal 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 me-
lhores equipamentos”, complementou Salvador. n

A

EI
TV

A EiTV apresenta a plataforma EiTV CLOUD, uma 
tecnologia que permite colocar no ar, ao vivo, 
com alcance mundial, a programação de uma 

pequena emissora de TV de porte local. Mas se sua 
empresa não atua na área de comunicação, a plata-
forma permite que o usuário coloque no ar uma aula 
para um aluno, para um grupo de alunos, ou aberta a 
qualquer pessoa. Seja lá qual for o conteúdo audiovi-
sual, a plataforma estará ao alcance de qualquer tela 
no planeta, afirma a empresa.
Outra solução para uso de telas é a distribuição do 

sinal cabeado em muitos aparelhos independentes. O 
EiTV IPTV Server permite, por exemplo, que em 300 
apartamentos – ou até mais – cada cliente possa aces-
sar a programação que quiser, com um set-top box 
exclusivo que inclusive pode ser usado como hotspot 
Wi-Fi para reforçar o sinal da Internet dentro do quarto. 
O foco da engenharia da EiTV está voltado para solu-

ções integradas, mais compactas e simples de operar, 
afirma a empresa em comunicado, assim, “o EiTV Dual 
Channel Encoder, plugado numa saída SDI do controle 
mestre, envia para o transmissor o sinal digital Full 
HD. Geradoras e retransmissoras por todo o Brasil e 

América do Sul 
comprovam a efi-
ciência dessa so-
lução. O EiTV CC 
Box é uma pequena caixa que recebe o sinal digital e 
gera o simulcast a partir dele. Insere ainda, apenas no 
sinal analógico, os avisos da data do switch off, nos 
dias e horários previamente programados ao longo de 
um ano”.
Para verificação de qualidade, a linha EiTV Inspector 

foi desenvolvida para apurar todos os parâmetros do 
sinal. O produto para emissoras analisa também as 
tabelas e demais funções. E ainda grava toda a pro-
gramação, como arquivo legal, por um período de até  
3 meses. Já o EiTV Inspector Box faz a leitura da quali-
dade do sinal em qualquer ponto da área de cobertura. 
Finalmente, o gerador de Closed Caption EiTV “con-

verte em texto todo o áudio da programação, automa-
ticamente, não exige nenhuma operação humana. Mas 
também pode inserir no sinal de televisão as legendas 
obtidas a partir de qualquer outra fonte, com ou sem 
reconhecimento automático. Vindo da rede, de locu-
ção, sistema de news, script etc.”. n
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mundial na fabricação de equipamentos para transmis-
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em todo o mundo, instaladas ao longo de décadas de 
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nas Gerais. Os equipamentos 
irão manter as características 
físicas e técnicas concebidas 
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receberão um painel exclusi-
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visto que o processo de migração AM-FM segue evo-
luindo. 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 Trans-
missores Biquad para equiparem suas emissoras com 
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superioridade vai depender muito da procedência dos 
equipamentos que forem adquiridos”, explica André Sal-
vador. “Nossos Transmissores são referência internacio-
nal 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 me-
lhores equipamentos”, complementou Salvador. n
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A EiTV apresenta a plataforma EiTV CLOUD, uma 
tecnologia que permite colocar no ar, ao vivo, 
com alcance mundial, a programação de uma 

pequena emissora de TV de porte local. Mas se sua 
empresa não atua na área de comunicação, a plata-
forma permite que o usuário coloque no ar uma aula 
para um aluno, para um grupo de alunos, ou aberta a 
qualquer pessoa. Seja lá qual for o conteúdo audiovi-
sual, a plataforma estará ao alcance de qualquer tela 
no planeta, afirma a empresa.
Outra solução para uso de telas é a distribuição do 

sinal cabeado em muitos aparelhos independentes. O 
EiTV IPTV Server permite, por exemplo, que em 300 
apartamentos – ou até mais – cada cliente possa aces-
sar a programação que quiser, com um set-top box 
exclusivo que inclusive pode ser usado como hotspot 
Wi-Fi para reforçar o sinal da Internet dentro do quarto. 
O foco da engenharia da EiTV está voltado para solu-

ções integradas, mais compactas e simples de operar, 
afirma a empresa em comunicado, assim, “o EiTV Dual 
Channel Encoder, plugado numa saída SDI do controle 
mestre, envia para o transmissor o sinal digital Full 
HD. Geradoras e retransmissoras por todo o Brasil e 

América do Sul 
comprovam a efi-
ciência dessa so-
lução. O EiTV CC 
Box é uma pequena caixa que recebe o sinal digital e 
gera o simulcast a partir dele. Insere ainda, apenas no 
sinal analógico, os avisos da data do switch off, nos 
dias e horários previamente programados ao longo de 
um ano”.
Para verificação de qualidade, a linha EiTV Inspector 

foi desenvolvida para apurar todos os parâmetros do 
sinal. O produto para emissoras analisa também as 
tabelas e demais funções. E ainda grava toda a pro-
gramação, como arquivo legal, por um período de até  
3 meses. Já o EiTV Inspector Box faz a leitura da quali-
dade do sinal em qualquer ponto da área de cobertura. 
Finalmente, o gerador de Closed Caption EiTV “con-

verte em texto todo o áudio da programação, automa-
ticamente, não exige nenhuma operação humana. Mas 
também pode inserir no sinal de televisão as legendas 
obtidas a partir de qualquer outra fonte, com ou sem 
reconhecimento automático. Vindo da rede, de locu-
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Leyard, empresa chinesa com fábrica em Curi-
tiba apresentará no SET EXPO as principais 
características do painel de LED que foi mon-

tado no estúdio de TV no SPORTV. Tela de 33m2 está 
no novo estúdio do canal de esportes da Globosat 
e é o maior da América Latina. A tela maior possui  
9,72 x 3,40 metros, com resolução de 6146 x 2160. 
Uma segunda tela com 5,47 x 1,70 m e resolução de 
3456 x 1080 também foi instalada, ambas com 1.5 mm 
de pixel pitch.
“O painel que opera no estúdio do SPORTV é o mais 

avançado do país em tecnologia, tanto em conceito 
como em operação, e será a base para a cobertura 
dos principais eventos esportivos do canal. “Foi um 
projeto ousado, que contou com o respaldo de todo 
o nosso time de tecnologia, resultando em um painel 
que realmente impressiona”, explica Orlando Custódio, 
CEO da Leyard Brasil e América Latina. 
A empresa afirma que entre as grandes novidades do 

“maior painel de LED da América Latina estão os ga-
binetes de LED compactos e fáceis de manusear, que 
proporcionam o ajuste exato em qualquer tamanho ou 
configuração, inclusive em instalações côncavas”, ex-
plica o executivo. 
Os gabinetes foram projetados para um formato de 

16:9 e os painéis se adaptam aos conteúdos e fontes 
full HD e 4K. “A série Leyard TVF proporciona uma ima-
gem nítida, com visualização do tom mais profundo 
de preto, e os amplos ângulos de visão permitem ex-

celente uniformidade, 
em cor e em brilho, 
mesmo nas maiores 
aplicações. Apresen-
tamos neste painel 
uma tecnologia ideal 
para estúdios de TV, 
com telas sem co-
olers e silenciosas, 
perfeitas para am-
bientes que exigem 
baixo ruído”, acrescenta Custódio. O painel pratica-
mente não conta com cabos traseiros, o que facilitou 
a instalação, as telas possuem redundância de sinal e 
de energia, tornando-as de fato um produto confiável 
para uso em emissoras de TV e programas ao vivo.  
O acesso frontal do equipamento também foi um fator 
determinante para a escolha, eliminando a necessida-
de de um espaço traseiro mínimo.  
O investimento do Grupo Globo/Globosat para ga-

rantir aos telespectadores a melhor qualidade de ima-
gem e conteúdo “foi inédito. A emissora construiu um 
estúdio com 8 metros de pé direito e em um formato 
inovador, sem bastidores. Desta forma o telespectador 
tem uma visão 360º de todo o espaço. O investimento 
da Globosat também incluiu quatro câmeras robô de 
alta tecnologia, com operação remota, para cobrir os 
175m2 de todo o estúdio, que é dividido em dois an-
dares”, afirmou a empresa em comunicado. n
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A Panasonic apresenta no SET EXPO 2018 a sua 
nova câmera de estúdio 4K, AK-UC4000, que 
será apresentada pela primeira vez no Brasil 

durante a feira. Lançada ao mercado na última NAB a 
câmera trabalha com sensor S35mm UHD/HD que cap-
ta imagens com tecnologia HDR variável, suporta saída 
de sinais via IP, e permite a captação de imagens em 
super slow motion.
A câmera de estúdio AK-UC4000 é compatível com 

lentes B4 2/3, utiliza o padrão 4K 12G-SDI. E reúne os 
recursos das atuais AK-UC3000 4K HDR e a AK-HC5000 
1080p 4x de alta velocidade HDR. Além de saída 4K 

QuadLink, também possui as saídas 12G-SDI e TICO, e 
MoIP (opcional).
A nova câmera 4K HDR utiliza lentes LSSIEL e pelo 

seu Super 35mm captura imagens com resolução nati-
va 4.4K, “melhorando a resolução UHD (mais de 2000 
linhas de TV, tanto horizontal quanto vertical), dynamic 
range e S/N ratio (62dB) (62dB) em relação a UC3000. 
A câmera mantém a compatibilidade e operação com 
montagem 4K HDR B-4”, afirmou Sergio Constantino, 
gerente Geral da Panasonic Brasil à Revista da SET.
Outra das novidades será a camcorder de cinema 

EVA1 com o novo firmware ver. 2.0, que possibilita 
ter saída RAW na câmera, suporte a todos os codecs 
Intra-frame Panasonic, gravação em time lapse e um 
novo codec entrelaçado HD 4:2:2 para aplicativos de 
TV. Finalmente a linha de PTZs Panasonic com suporte 
ao formato NDI/HX da Newtek.
Além disso, afirmou Constantino, “mostraremos o 

line-up tradicional, que inclui as camcorders de jorna-
lismo, câmeras de estúdio HD/4K, câmera de produção 
Varicam e os switchers de 1ME e 2ME”. n
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Hispamar apresenta no SET EXPO a sua asso-
ciação com a Gilat para comercializar a capaci-
dade HTS em banda Ka dos satélites Amazonas 

3 e 5 no Brasil. As companhias se uniram para forne-
cer serviços de banda larga de alta qualidade para os 
segmentos corporativo e residencial. A empresa afirma 
que “esta parceria permitirá levar acesso à Internet de 
qualidade a qualquer localidade do Brasil, colaboran-
do assim para reduzir a exclusão digital e impulsionar 
o desenvolvimento na região”.
A Hispasat, a Hispamar – filial brasileira da Hispasat – 

e a Gilat Satellite Networks Ltd., fizeram um acordo 
para comercializar a capacidade da Hispamar em ban-
da Ka sobre o Brasil. O contrato habilita a Hispamar 
a fornecer serviços de banda larga residenciais e cor-
porativos através de ISPs (sigla em inglês para Prove-
dores de Serviços de Internet) locais. Desta forma, po-
derá ser oferecido acesso à Internet de qualidade em 
todas as regiões do país, inclusive em áreas remotas, 
ajudando a reduzir a exclusão digital e a promover o 
desenvolvimento do país.
Segundo explicou a empresa em comunicado, a His-

pasat, a Hispamar e a Gilat uniram forças para desen-
volver o mercado de banda larga satelital no Brasil. A 
Hispamar utilizará a capacidade em banda Ka do saté-
lite HTS (sigla em inglês para satélites de alta perfor-
mance) Amazonas 5, lançado recentemente, bem como 

capacidade do 
Amazonas 3, 
que foi o pri-
meiro satélite 
com capacida-
de nesta ban-
da na América 
Latina. Por sua 
vez, a Gilat for-
necerá sua pla-
taforma multis-

serviços SkyEdge II-c, o centro de operações da rede 
(NOC) e serviços de suporte.
“Estamos muito satisfeitos em ampliar o escopo do 

nosso já longo relacionamento com a Gilat ao firmar-
mos esta parceria para fornecer serviços de banda 
larga de alta capacidade a todos os brasileiros, in-
clusive nas áreas mais remotas e isoladas”, comen-
tou Ignacio Sanchis, diretor de Negócios da Hispasat.  
“A Gilat demonstrou a superioridade de sua plataforma 
HTS e estamos certos de que sua tecnologia avança-
da e excelentes serviços fornecerão à Hispamar uma 
vantagem competitiva para a expansão bem-sucedida 
do serviço no Brasil. Com este esforço conjunto po-
deremos levar conectividade de qualidade a qualquer 
ponto do país e assim abrir as portas do mundo digital 
a estas regiões”. n
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A Media Portal completa em 2018, os seus pri-
meiros 10 anos de empresa, por isso, no SET 
EXPO a empresa “traz novidades alinhadas com 

nossa perspectiva de negócios para o futuro”, afirmou 
Fábio Tsuzuki, CEO da empresa, à reportagem da Re-
vista da SET.
“Seguindo esta ideia, criamos uma nova marca que 

reflete os conceitos: fluxos inteligentes, computação 
em nuvem e inteligência artificial, assim, vamos apre-
sentar na feira produtos que integram tudo isso”, dis-
se o executivo.
Entre os destaques, o Voice Analyser, um sistema que 

automatiza processos de transcrição de voz para texto 
criando legendas e closed caption. Também oferece 
capacidade de re-locução de textos para vídeos onde 
tenha dificuldade de extrair um áudio de qualidade. 

OpenIT, um portal público integrado com o Media 
Portal, onde todo o conteúdo gerenciado pode ser 
disponibilizado através da internet em alguns cliques.  
O sistema permite integração com outras soluções de 
mercado, como: Youtube, Vimeo, Facebook e Samba-
tech. Os dados gerenciais fornecidos podem ser utili-
zados para ajudar a criar grades de programação, pro-
dução e novos negócios.
Ainda em inteligência artificial, vamos apresentar o 

sistema de extração automática de metadados dos 
vídeos ingestados no Media Portal. “Toda as demos 
apresentadas serão feitas a partir da nuvem, provando 
que estamos perfeitamente integrados com a tecnolo-
gia e que é viável manter a gestão neste ambiente”, 
finalizou o executivo. n
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ShowCase PRO, participa pela 8ª vez do evento 
e apresenta lançamentos no setor de acessibi-
lidade para conteúdo audiovisual. Entre eles, 

o lançamento de um codificador que insere o recurso 
de Linguagem de Sinais em vídeo, uma nova tecnolo-
gia que traduz as legendas ocultas em Libras (Língua 
Brasileira de Sinais) por meio de um avatar que repre-
senta a linguagem de sinais. A ferramenta poderá ser 
transmitida pelo sistema de duas telas (Picture-in-Pic-
ture) das TVs, computadores e demais consoles.
Para tornar esse recurso acessível ao mercado a 

empresa automatizou o processo, o que possibilita a 
diminuição nos custos de gravação e aumenta a via-
bilidade de implementação em emissoras e veículos 
de comunicação de diversos portes em todo o Brasil.
“A intenção do lançamento da inserção de Libras au-

tomática é que seja uma porta de entrada e disse-
minação de novas ferramentas de acessibilidade para 
atender os deficientes auditivos, não alfabetizados em 
português, e o mercado de TV Digital, propondo solu-
ções cada vez mais adequadas de acordo com a lei e de-
mandas audiovisuais”, informou Marco Antonio Mello, 

diretor comercial 
da empresa.
Além disso, neste 

ano, a ShowCase 
PRO traz novidades 
como o XDA QUAD, 
um sistema de ar-
mazenamento em-
butido que permite 
gravar até quatro 
canais simultanea-
mente; ENC 50, um co-
dificador de Closed Caption para 
sinal digital; e Sentinel, plata-
forma de monitoração em tempo real, que permite uma 
visão geral dos recursos de acessibilidade disponíveis.
Outro assunto apresentado na feira é a continuidade 

da parceria com o Fórum Brasileiro de Televisão Digi-
tal, que terá em seu estande demonstrações da sina-
lização de emergências (EWBS) criada pela ShowCase, 
além de produtos da marca como EPG automático, 
presentes no IFN100. n

A

Ucan, parceiro brasileiro da LiveU, apresenta 
sua suíte de produtos de transmissão portá-
til LU600 4K HEVC recentemente otimizada.  

Assim, a empresa terá como destaque a solução LU600 
4K-SDI facilita o streaming 4Kp50/60 profissional para 
uma produção de alta qualidade, suportando aplica-
ções de VR e 360.
Recursos de roaming global integrados. A solução 
LU600 agora oferece uma solução de roaming híbrida 
totalmente integrada para operação local e global livre 
de problemas. Com o novo modem dual-SIM configu-
rado com SIMs de roaming, cada LU600 pode ser uma 
unidade local e global sem a necessidade de substituir 
ou obter SIMs locais em mais de 100 países em todo o 
mundo. Combinando três elementos-chave (dual-SIMs, 
modems globais e software de roaming) as unidades 

LiveU estão prontas para roa-
ming instantaneamente.
Outra das soluções que se-

rão apresentadas é a LU600 
da LiveU com o cartão HEVC 
Pro, oferece o melhor desem-
penho de vídeo em strea-
ming ao vivo para cobertura 
de notícias. Combinada com 
o 4K HEVC Pro Card, a LU600 
permite que broadcasters 

profissionais e criadores de conteúdo se beneficiem 
de um desempenho de vídeo incomparável com ex-
trema eficiência de largura de banda e usando uma 
das menores unidades de bonding celular portátil do 
mercado.
Ainda, destaque para o LiveU Solo, um dispositivo de 

streaming ao vivo de alta qualidade e plug-and-play 
para mídia online. Com base na comprovada tecno-
logia de bonding da LiveU, o Solo permite que os  
usuários transmitam diretamente para o Facebook 
Live, Twitter, YouTube Live e outras mídias sociais po-
pulares e provedores de vídeo online, e ainda, geren-
ciar e controlar remotamente através de uma interface 
web ou dispositivo inteligente.
Finalmente, o LU200, uma unidade de campo  

ultra-pequena e compatível com qualquer câmera.  
Pesando pouco mais de 500 gramas e disponível em 
uma configuração de bolsa ou suporte de câmera, for-
nece uma unidade acessível e fácil de usar para trans-
missão de vídeo ao vivo em qualquer lugar do mundo. 
E, o LiveU Matrix — nova solução de gestão de nuvem 
que permite aos broadcasters visualizar, gerenciar e 
distribuir conteúdo ao vivo de maneira rápida e efi-
ciente. “Projetada por broadcasters para broadcasters, 
a plataforma de nuvem dinâmica simplifica a organi-
zação de conteúdo por meio de uma única interface”, 
finaliza a empresa. n
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ShowCase PRO, participa pela 8ª vez do evento 
e apresenta lançamentos no setor de acessibi-
lidade para conteúdo audiovisual. Entre eles, 

o lançamento de um codificador que insere o recurso 
de Linguagem de Sinais em vídeo, uma nova tecnolo-
gia que traduz as legendas ocultas em Libras (Língua 
Brasileira de Sinais) por meio de um avatar que repre-
senta a linguagem de sinais. A ferramenta poderá ser 
transmitida pelo sistema de duas telas (Picture-in-Pic-
ture) das TVs, computadores e demais consoles.
Para tornar esse recurso acessível ao mercado a 

empresa automatizou o processo, o que possibilita a 
diminuição nos custos de gravação e aumenta a via-
bilidade de implementação em emissoras e veículos 
de comunicação de diversos portes em todo o Brasil.
“A intenção do lançamento da inserção de Libras au-

tomática é que seja uma porta de entrada e disse-
minação de novas ferramentas de acessibilidade para 
atender os deficientes auditivos, não alfabetizados em 
português, e o mercado de TV Digital, propondo solu-
ções cada vez mais adequadas de acordo com a lei e de-
mandas audiovisuais”, informou Marco Antonio Mello, 

diretor comercial 
da empresa.
Além disso, neste 

ano, a ShowCase 
PRO traz novidades 
como o XDA QUAD, 
um sistema de ar-
mazenamento em-
butido que permite 
gravar até quatro 
canais simultanea-
mente; ENC 50, um co-
dificador de Closed Caption para 
sinal digital; e Sentinel, plata-
forma de monitoração em tempo real, que permite uma 
visão geral dos recursos de acessibilidade disponíveis.
Outro assunto apresentado na feira é a continuidade 

da parceria com o Fórum Brasileiro de Televisão Digi-
tal, que terá em seu estande demonstrações da sina-
lização de emergências (EWBS) criada pela ShowCase, 
além de produtos da marca como EPG automático, 
presentes no IFN100. n
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Ucan, parceiro brasileiro da LiveU, apresenta 
sua suíte de produtos de transmissão portá-
til LU600 4K HEVC recentemente otimizada.  

Assim, a empresa terá como destaque a solução LU600 
4K-SDI facilita o streaming 4Kp50/60 profissional para 
uma produção de alta qualidade, suportando aplica-
ções de VR e 360.
Recursos de roaming global integrados. A solução 
LU600 agora oferece uma solução de roaming híbrida 
totalmente integrada para operação local e global livre 
de problemas. Com o novo modem dual-SIM configu-
rado com SIMs de roaming, cada LU600 pode ser uma 
unidade local e global sem a necessidade de substituir 
ou obter SIMs locais em mais de 100 países em todo o 
mundo. Combinando três elementos-chave (dual-SIMs, 
modems globais e software de roaming) as unidades 

LiveU estão prontas para roa-
ming instantaneamente.
Outra das soluções que se-

rão apresentadas é a LU600 
da LiveU com o cartão HEVC 
Pro, oferece o melhor desem-
penho de vídeo em strea-
ming ao vivo para cobertura 
de notícias. Combinada com 
o 4K HEVC Pro Card, a LU600 
permite que broadcasters 

profissionais e criadores de conteúdo se beneficiem 
de um desempenho de vídeo incomparável com ex-
trema eficiência de largura de banda e usando uma 
das menores unidades de bonding celular portátil do 
mercado.
Ainda, destaque para o LiveU Solo, um dispositivo de 

streaming ao vivo de alta qualidade e plug-and-play 
para mídia online. Com base na comprovada tecno-
logia de bonding da LiveU, o Solo permite que os  
usuários transmitam diretamente para o Facebook 
Live, Twitter, YouTube Live e outras mídias sociais po-
pulares e provedores de vídeo online, e ainda, geren-
ciar e controlar remotamente através de uma interface 
web ou dispositivo inteligente.
Finalmente, o LU200, uma unidade de campo  

ultra-pequena e compatível com qualquer câmera.  
Pesando pouco mais de 500 gramas e disponível em 
uma configuração de bolsa ou suporte de câmera, for-
nece uma unidade acessível e fácil de usar para trans-
missão de vídeo ao vivo em qualquer lugar do mundo. 
E, o LiveU Matrix — nova solução de gestão de nuvem 
que permite aos broadcasters visualizar, gerenciar e 
distribuir conteúdo ao vivo de maneira rápida e efi-
ciente. “Projetada por broadcasters para broadcasters, 
a plataforma de nuvem dinâmica simplifica a organi-
zação de conteúdo por meio de uma única interface”, 
finaliza a empresa. n
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EVS demonstra no SET EXPO 2018 a sua última 
tecnologia de produção ao vivo com destaque 
para a nova plataforma VIA, apresentada na 

NAB 2018 e que representa uma atualização  significa-
tiva da sua série XT. 
A nova plataforma tecnológica que está montada so-

bre três pilares, o VIA Flow, o VIA Mind e o VIA Open-
gate, permite trabalhar com vídeo UHD-4K via IP, assim 
como a integração da nova plataforma aos serviços 
modulares e serviços da empresa. Alfredo Cabrera, VP 
de vendas para LaTam, afirmou à Revista da SET que 
a plataforma foi “construída para fornecer a velocida-
de e a confiabilidade necessárias para cobertura em 
tempo real”.
No evento, o servidor de produção ao vivo XT-VIA 

demonstrará aos usuários por que “ele ainda marca 
a atualização mais significativa para a série de servi-
dores XS da EVS”. Capaz de operar em qualquer am-
biente, o equipamento possui seis canais de UHD-4K e 
mais de 12 canais Full HD, suporte IP nativo do padrão 
SMPTE 2110, e conectividade 12G SDI.
No SET EXPO, disse o executivo, a EVS demonstra 

soluções de salas de redação que podem ser implan-
tadas em toda a cadeia de transmissão. Isso inclui 
tecnologia que permite o ingest de várias fontes si-

multâneas, operações de reprodução, edição rápida e 
entrega multiplataforma.
Também estará em exibição o sistema de revisão de 

múltiplas câmeras Xeebra com sua mais recente fun-
cionalidade de AI (Inteligência artificial) dirigida pelo 
VIA Mind. Esta nova funcionalidade foi projetada para 
aplicações VAR no futebol e permite calibrar automa-
ticamente o campo de jogo para facilitar a adição de 
uma linha de impedimento completamente precisa.  
A DYVI também está no estande, “mostrando como 
um backbone de software pode fornecer chaveamento 
ao vivo mais rápido, eficiente e criativo usando confi-
gurações de painel personalizáveis e tecnologia GPU 
que executa designs complexos com o toque de um 
botão”, finalizou o executivo. n
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A Verizon Digital Media Services se apresenta no 
SET EXPO 2018 com o objetivo de demonstrar 
soluções que podem melhorar o desempenho, 

a segurança e a qualidade de vídeos, sites e aplica-
tivos.
Para isso, a empresa norte-americana apresentará a 

sua CDN empresarial que foi criada para mídia, “para 
que a sua empresa possa proporcionar experiências de 
vídeo mais rápidas, confiáveis 
e altamente responsivas para 
qualquer dispositivo, em qual-
quer lugar”, afirma a empresa 
em comunicado.
Ainda, “as primeiras experiên- 

cias de usuários de dispositi-
vos móveis oferecendo ao pú-
blico a melhor qualidade de 
vídeo para qualquer disposi-
tivo móvel em toda a América 
do Sul e além; relacionamento 
individual de longo prazo com 
os usuários: obtenha inteli-
gência em tempo real sobre 
o comportamento da visuali-

zação on-line conforme ela ocorre, para oferecer anún-
cios personalizados que geram mais receita.
Finalmente, “qualidade de visualização impecável: 

seu conteúdo tem suporte técnico do início ao fim. 
Monitoramento, conformidade, centro de operações 
de rede funcionando ininterruptamente e operações 
de eventos ao vivo garantem ótimas experiências de 
visualização”, finaliza. n
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OpenGear AJA amplia sua linha com cinco novos cartões openGear , incluindo o painel de controle de software para configuração e controle.

Projetado para o uso em estruturas openGear frame 2RU incluindo Estrutura AJA’s OG-3  2RU, Os  novos cartões AJA openGear 
combinam a confiabilidade e funcionalidade dos Mini-Conversores AJA, com a arquitetura openGear de alta densidade. Novo Painel, 

suporte de Software fornecendo padrão excepcional de configuração, monitoramento e controle da indústria sobre as  
opções de um PC ou rede local.

5 Novos  cartões  openGear

AJA expande seu lineup openGear com cinco 
novos cartões para áudio, video SCALING e 

conversoes HDMI

OG-3G-AMA: OG-3G-AMA: 3G-SDI para áudio 
 analógico *Embedder/Disembedder 
OG-UDC: 3G-SDI Up, Down, Cross-Converter  
OG-4K2HD: 4K/UltraHD para HD Down-Converter 
OG-Hi5-4K-Plus: 4K/UltraHD SDI para  
 Conversor HDMI de 2,0 
OG-HA5-4K: Conversor  4K/UltraHD HDMI  
 para conversão SDI

Amplo Suporte do Painel Industrial

O software de painel é o padrão da indústria para 
configuração e controle openGear. 

Basta instalar o novo cartao openGear AJA em 
qualquer frame openGear, incluindo o OG-3-FR de 
AJA, e aproveitando a velocidade e a eficácia das 

opções de configuração para o seu projeto.

Novos cartões AJA openGear e suporte, software 
de painel permitindo a configuração remota e 

controle no macOS®, Windows® ou Linux®.

Rackframes  compatíveis openGear

openGear é uma, estrutura modular de arquitetura 
aberta, projetado por Ross Video e suportado 

por uma variada gama terminal de fabricantes de 
equipamentos, incluindo AJA Video Systems.

O AJA OG-3-FR é uma estrutura alta 2RU de frame 
openGear, que é compatível com qualquer placa 
openGear. O frame tem uma capacidade de 20 

slots e excelentes capacidades de refrigeração para 
aplicações de alta densidade e compatibilidade 

com as mais avançadas opções de conectividade 
openGear para placas suportadas.

openGear
Novos cartões OpenGear, Novo Suporte

Rackframes  compatíveis openGear

openGearopenGearopenGearopenGear
OG-UDC

Encontre mais em | www.aja.com
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SES demonstra no SET EXPO 2018 os seus 
serviços de suporte para emissoras e opera-
doras de TV “para satisfazer os hábitos de 

visualização em constante mudança de seus consumi-
dores - não apenas alavancando o poder do satélite, 
mas também trazendo ofertas de vídeo que vão além 
da capacidade do satélite”, avançou a empresa em 
comunicado.
A SES terá como principal objetivo difundir o seu 

novo teleporto, localizado em Hortolândia (SP), e 
mostrar como “esta instalação de última geração per-
mite que a empresa ofereça uma nova gama de servi-
ços de dados e vídeo para seus clientes. O teleporto 
vai propriamente gerenciar as operações do SES-14, 
que deverão estar em operação em setembro: TT&C 
(Telemetria, Rastreamento e Comando), gerenciamen-
to de tráfego HTS (High Throughput Satellite), bem 
como transmissão de sinais via feixes do satélite. Ao 
transmitir sinais através dos feixes amplos do SES-14, 
o teleporto vai capacitar os operadores de IPTV e de 
cabo para ampliar seus canais oferecendo, expandin-
do seu alcance e proporcionando uma experiência de 
visualização aprimorada em toda a América Latina”. 
Os visitantes poderão ver imagens dos bastido-

res do teleporto durante sua construção e terão a 

oportunidade de 
debater com es-
pecialistas da SES 
sobre como essa 
nova instalação 
trará serviços de 
vídeo e dados 
aprimorados para 
empresas na Amé-
rica Latina, infor-
maram os executivos consultados pela reportagem 
da Revista da SET.
Por outro lado, será apresentada a plataforma Ul-

tra HD para a América Latina. “Os visitantes poderão 
ver em primeira mão como a plataforma funciona e 
como ela reúne os vários elementos do ecossistema 
Ultra HD: distribuição via satélite, conteúdo Ultra HD, 
set-top box. Aproveitando a relação custo-benefício, 
o amplo alcance e a disponibilidade de banda larga 
do satélite, a plataforma Ultra HD tem como objetivo 
ajudar as operadoras de TV da América Latina a ofe-
recer aos consumidores a experiência de visualização 
mais realista disponível atualmente. A demonstração 
no estande exibirá os cinco canais já disponíveis na 
plataforma: NASA, Insight TV, Fashion 4K, UHD1”. n
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A SNEWS passou por um importante período de 
pesquisa e desenvolvimento, procurando en-
tender as demandas dos clientes do setor de 

multimídia. “Esse período foi produtivo e nos mostrou 
claramente os anseios dos nossos parceiros e clientes. 
Os grupos de comunicação que estão se planejando 
para os próximos 10 anos precisam de novas fontes 
de receita, redução de despesas com infraestruturas 
inchadas, fluxos de trabalho antiquados, novas formas 
de contribuição com as cabeças de rede e redes so-
ciais”, afirmou à reportagem da Revista da SET, Micha-
ela Misske, gerente de Marketing da empresa.
A novidade para o SET EXPO 2018 é sem dúvida a via-

bilização prática das ferramentas de inteligência artifi-
cial, disse a executiva. “A SNEWS apresenta ferramentas 
para implementação imediata nas estruturas das em-

presas de comunicação. É um momento de revolução e 
de se repensar os fluxos de trabalho. É uma ferramenta 
natural, simples e que irá reduzir consideravelmente os 
custos operacionais. Nos últimos congressos e feiras 
muito se ouviu falar em possibilidades de uma ferra-
menta ainda incipiente no mercado broadcast. Contudo, 
apresentamos para o público ferramentas simples que 
irão mudar a maneira que se produz conteúdo”.
Michaela afirma que “o conteúdo é rei e sempre será, 

e quem for contra essa premissa estará fadado ao fra-
casso. Pensando nisso, a SNEWS apresenta o mais com-
pleto e inteligente MAM (Media Asset Management) do 
mercado. Integrado com praticamente todos os grandes 
provedores de solução de cloud, storage, AI, transco-
ding, distribuição e monetização do mercado”. 
A ferramenta apresentada vem com um leque de no-

vas maneiras de monetização de conteúdo, redução de 
custos com armazenamento de mídia, velocidade nas 
redações e um revolucionário PAM (Production Asset 
Management), que integra todos os veículos de co-
municação dentro de um grande grupo. Um material 
criado para a TV é fácil e naturalmente alterado para 
linguagem WEB ou de Rádio, reduzindo o custo ope-
racional das redações e diminuindo infraestruturas. n
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Sony Brasil apresenta soluções de produção de 
estúdio, jornalismo e cinema, equipamentos de 
áudio profissional e câmeras compactas. Além 

de soluções wireless, ferramentas para produções ao 
vivo em HD, 4K, HDR e monitoração de referência, bem 
como opções para arquivamento de conteúdo.
No estande da Sony será apresentada uma Unidade 

Móvel Compacta, em parceira com o distribuidor Merlin 
Vídeo, com uma solução integrada de câmeras compac-
tas e switcher MCX-500 “para produções de eventos, 
demonstrando a versatilidade e flexibilidade desses 
equipamentos para as crescentes demandas”, afirmou 
Luis Fernando Fabichak, general Manager da Sony Brasil.
Segundo o executivo, o intuito “é mostrar os pro-

dutos profissionais em suas mais diversas aplica-
ções, com foco nas mais variadas produções ao-vivo”.  
Em ternos de câmeras compactas e produção de even-
tos, a empresa avança para soluções de portabilida-
de e produção de conteúdo demonstrando a câmera  
HXR-NX5R, com 3 sensores CMOS, uma evolução da 
HXR-NX5 com importantes avanços quanto à qualida-
de de imagem, as melhoras em comparação com os 
modelos NX3 e NX5 incluem um terminal 3G-SDI que 
suporta saída Full HD 60p e iluminação LED embuti-
da ajustável para minimizar a necessidade de carregar 
equipamentos de iluminação externos.
Por outro lado, destaque para a PXW-Z90, que é a 

primeira câmera compacta profissional a trazer 4K High 
Dynamic Range (HDR) com fluxos de trabalho basea-
dos em arquivo Hybrid Log-Gamma (HLG), bem como 
suporte à tecnologia S-Log3, que permite a criação de 
lindas imagens com ampla gama e variedade de cores.
Entre os produtos que fazem parte do fluxo de tra-

balho está a estação de rede PWS-110RX1, que é com-
patível com as câmeras de vídeo Sony XDCAM, atual-
mente utilizadas por emissoras de todo o mundo, e é 
muito simples de ligar e configurar. Ele incorpora algo-
ritmos originais Sony que se ajustam automaticamente 
a largura de banda e tamanhos de buffer para coincidir 
com as características da transmissão sem fio, além de 
contar com sistema de QoS proprietário da Sony, tec-
nologias que ajudam a manter a integridade de vídeo 
e áudio durante as transmissões.
Finalmente, destaque para a PXW-FS5M2, “a evolu-

ção da PXW-FS5, câmera 35mm ultra-compacta para 
ser usada em qualquer lugar nas condições mais exi-
gentes. Com peso de apenas 0,8kg, é possível filmar 
praticamente em qualquer lugar. A operação manual é 
simplesmente excepcional, pois o corpo balanceado 
de alta qualidade é facilmente configurado para cap-
turar desde ângulos altos quanto baixos graças a um 
apoio giratório flexível e um visor LCD que pode ser 
montado em nove posições diferentes. Possui sensor 
Exmor CMOS 4K de Super 35 mm e suporte para filma-
gens em 30p ou Full HD com altas taxas de quadros 
de até 240 fps”, finalizou o executivo. n

A

Tecsys, empresa de São Jose dos Campos (SP), 
apresenta no SET EXPO o TS 6200 Gap Filler, 
um dispositivo que possui um Doppler Enhan-

ced Echo Canceller (DEEC) que é um cancelador de eco 
de alto desempenho que faz o TS 6200 Gap filler capaz 
de retransmitir o sinal de RF nas condições de eco 
mais desafiadoras. Pode suprimir altos níveis de eco 
de retorno, dando um excelente desempenho de MER.
Uma das consequências de ter o “melhor cancelador 

de eco em sua rede é ser capaz de instalar Gap Fillers 
no mesmo local onde outros concorrentes precisarão 
instalar um transmissor. Com todo o custo extra, isso 
implicaria em dispositivos adicionais como GPS, re-
ceptor de satélite/link de micro-ondas etc., e também 
implicaria em uma manutenção muito mais complexa 
do que a exigida por um Gap Filler”, explica a empresa 
em comunicado.

Além disso, “o melhor desempenho de cancelamento 
de eco leva a uma operação muito mais estável no, 
local que implica que o desempenho em longo prazo 
do Gap Filler não é afetado pelas flutuações do sinal 
de entrada, levando a uma menor necessidade de vi-
sitas ao local (economia de custos) é também muito 
importante, levando a uma satisfação do cliente”. n

A
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PXW-Z280, primeira câmera 
compacta profissional 

a adotar 3 sensores CMOS 
Exmor R 4K de ½” para 

oferecer a capacidade de 
produção HD e 4K incluindo 

suporte a HDR com fluxos 
de trabalho baseados 

em arquivo Hybrid 
Log-Gamma ou S-Log3
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O
PayTV Fórum 2018 se reali-
zou os dias 30 e 31 de ju-
lho em São Paulo, e teve a 
participação das principais 

lideranças das maiores operadoras e 
programadoras de TV paga no Brasil, 
analistas independentes, reguladores 
e especialistas.
O objetivo do encontro foi apro-

fundar a reflexão sobre um serviço 
presente há quase 30 anos na vida 
dos brasileiros e consolidado em um 
mercado cujo tamanho e relevância 

cotidiana são indiscutíveis, seja sob 
o ponto de vista econômico e da 
cadeia de valor que envolve, seja 
sob o ponto de vista de faturamen-
to: cerca de R$ 30 bilhões gerados  
anualmente, com uma cadeia que 
engloba mais de 170 canais, cerca 
de 900 empresas produtoras de 
conteúdo e, junto com a banda lar-
ga e com serviços móveis, compõem 
os pacotes de serviço que hoje es-
tão disponíveis a quase 18 milhões 
de assinantes, atingindo um con-

tingente de mais de 60 milhões de 
pessoas.
No evento organizado pela TELE-

TIME e pela TELA VIVA, Alessando 
Maluf, diretor de TV da Net Serviços, 
afirmou que na TV tradicional inves-
te-se em levar mais conteúdo aos 
clientes, como, por exemplo, o 4K na 
Copa na Rússia. “Mas a nossa oferta 
é maior, o produto OTT deve ser um 
produto fácil, na Copa fizemos uma 
experiência juntando a FOX, a opera-
dora móvel Claro e a Net para agre-

Pay-TV Fórum analisou, em São Paulo, o mercado de TV paga 
no Brasil e os novos consumos, assumindo que em um mercado 
em constante mudança é essencial a convergência e a oferta 
de conteúdos em diversas telas por Fernando Moura, em São Paulo
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Serviços de streaming 
são complementares 
para a TV paga, afirmam 
players brasileiros
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Programadoras e distribuidoras 
de TV paga afirmam que o desafio 
para o crescimento passa 
por entender melhor 
as necessidades do consumidor 
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gar valor aos clientes. No futuro nós 
queremos ser um aglutinador de con-
teúdo. Nossa ideia é juntar conteúdos 
e entregá-lo aos nossos assinantes de 
forma simples. A estratégia é utilizar a 
plataforma Now para dar acesso aos 
serviços. O Now é como um shopping 
no qual a NET entrega a curadoria, a 
senha e a agregação de conteúdos, 
e a plataforma é a conveniência para 
acessar os diferentes conteúdos”.

TV paga e Netflix
Luiz Eduardo Baptista, CEO da Sky, 

e Alberto Pecegueiro, diretor geral 
da Globosat,  partilharam mesa para 
analisar o mercado brasileiro de TV 
paga e disseram que o mais impor-
tante da Netflix foi a possibilidade 
de oferecer muito conteúdo por pou-
co dinheiro. Pecegueiro afirmou que 
há uma concorrência louca entre a  
Netflix e os estúdios produzindo 
bons e maus conteúdos. “Como a 
Globosat no início, a Netflix está em 
uma corrida contra o tempo, mas tem 
uma grande vantagem, a novidade”.
Baptista disse que a indústria cami-

nha para uma reorganização da ca-
deia de valor. “Vai sobreviver quem 
tenha um grande marketing para 
difundir o que temos para mostrar”. 
Desde a ótica do executivo, a “hora 
do crescimento da Netflix está che-

gando, o que precisamos saber é 
como será a queda do crescimento. 
Todo o desarranjo do mercado traz 
novas formas de curadoria”.
“A SKY não trabalha para destruir 

nada, o fundamental é como conti-
nuar. Nada é tão bom como o ne-
gócio de receita recorrente. A minha 
visão é como, a partir deste concei-
to, podemos implantar um conceito 
de marketplace que permita crescer. 
O share vai mudar, mas vai se reaco-
modar”, disse Baptista.
Para os executivos, as incursões do 

Facebook em eventos esportivos e 
da Netflix em conteúdos vai “estou-
rar”, porque não é simples produzir 
conteúdos e investir neles. “Como 
vai fazer o Facebook para produzir 
futebol?”, perguntou-se Pecegueiro.

Operadoras virtuais, 
TV everywhere, canais D2C, 
e Globoplay
O congresso analisou “Os caminhos 

Over-the-Top no Brasil”, e deixou en-
trever que os programadores e distri-
buidores de conteúdos entendem o 
serviço como forma de complemen-
tar o serviço de TV por assinatura 
tradicional e abrir novas possibili-
dades de mercados, em linha com a 
demanda de uma nova geração de 
consumidores.

No debate, João Mesquita, diretor 
geral da Globoplay, afirmou que a 
plataforma pretende evoluir para uma 
OTT que ofereça conteúdos exclusivos 
que possam ser pagos pelos usuá-
rios. “Não há nenhuma descoberta e, 
por chegar mais tarde, ganhamos ex-
periência para nos batermos com os 
grandes grupos internacionais”, disse 
o executivo.
Para Mesquita, o conhecimento do 

mercado brasileiro do grupo Globo 
fará com que o Globoplay seja um 
player importante do mercado sendo, 
segundo ele, um dos principais ser-
viços do país nos próximos tempos.
“Pretendemos sair da base catchup 

TV da plataforma, que é muito im-
portante. O Globoplay atinge mais 
de 20 milhões na plataforma grátis”. 
Um serviço que, para Mesquita, “tem 
dois objetivos claros, embora con-
flitantes: manter o catchup aberto 
do conteúdo da Globo e vender um 
serviço com conteúdos originais ex-
clusivos”.
O executivo disse que os conteú-

dos exclusivos do Globoplay não 
serão concorrentes do Telecine Play.  
“O caso da Globosat é diferente, 
porque muitos conteúdos estarão na 
Globosat Play e no Globoplay. A úni-
ca marca que será transversal será o 

Programadoras e distribuidoras 
de TV paga afirmam que o desafio 
para o crescimento passa 
por entender melhor 
as necessidades do consumidor 
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“A Netflix tem inúmeras qualidades, 
mas a estratégia definida pela empresa 
para construir a sua imagem 
é destruidora para o valor da indústria”, 
afirmou Alberto Pecegueiro, 
diretor da Globosat 
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Gloob, que é um canal que atravessa 
todos os setores. O nosso interesse 
é trazer coisas novas, novos conteú-
dos na plataforma, com um modelo 
de subscrição que é o que tem dado 
certo”.
O conteúdo vai entrar no ar de for-

ma progressiva, e será gradual, até 
a decisão do nome. “Até dezembro 
haverá uma mudança substancial no 
que a Globoplay entrega”, disse Mes-
quita.

A audiência em busca 
de uma nova realidade
Mônica Pimentel, VP de conteúdos 

da Discovery, afirmou que hoje é pre-
ciso entender o que quer o consu-
midor, sabendo que as pessoas que-
rem se destacar.  “Nós entendemos 
isso, e a empresa nunca gerou tanto 
conteúdo como nos últimos 5 anos”, 
disse.
“Apesar da turbulência do mercado, 

a nossa audiência não tem sofrido 
quedas, pelo contrário, nos últimos 
cinco (5) anos cresceu, e muito. Por 
exemplo, o canal h&h cresceu 400% 
e o Discovery Channel chegou a mais 
de 200%, aumentos de audiência na 
TV linear, mas também nas platafor-
mas de streaming”. 
Isso porque, segundo Mônica, o 

conteúdo de histórias reais têm cres-
cido e tende a e se consolidar, com 
programas que chegam a ser os mais 
vistos na PayTV aos domingos. “Es-
tamos vivendo a revolução digital 
onde as pessoas cada vez mais estão 
vivendo suas experiências através 
das telas, e isso gera uma reação, 
que é a necessidade das pessoas de 
se reconectar com elas próprias pelo 
que parece uma revalorização do 
natural. Uma reação contrária a da 
revolução industrial, que acarretou 
uma falta de contato com o que é 

natural, com uma reflexão na manei-
ra de consumir”.
“De fato pensamos em conteúdos 

que reflitam a tendência do natural 
e que tenham escapismo aspiracio-
nal, ou seja, ser nômade digital e ter 
um emprego onde seja possível. Vi-
vemos na era da assistência porque 
a revolução digital nos afastou de 
diversas tarefas diárias que éramos 
obrigados a aprender, por isso surge 
a necessidade de resgatar o como fa-
zer”, disse ela.
Giani Scarin, gerente de pesquisa 

e inteligência de mercado da Globo-
sat, afirmou que os canais da pro-
gramadora com a programação ao 
vivo chegaram a triplicar o número 
de pessoas assistindo. “Se pensar-
mos nas mais de 281 exibições com 
mais de 1% (500 mil pessoas) de 
audiência, apenas 16 não foram de 
programação ao vivo.  Na Copa com 
maior digitalização da história chega-
mos a ter um aumento especial, e o 
SporTV Play triplicou a sua audiência 
normal com mais de 7 mil horas de 
visualização, e um aumento do en-
gajamento em todas as plataformas, 
com destaque para o Instagram”.
A pesquisadora da Globosat disse 

que a programadora está conseguin-
do trazer público para o PayTV com 
engajamento nas redes sociais.

André Guerreiro, 
diretor de Inteligên-
cia de Mercado Net 
Serviços, afirmou 
na palestra “O com-
portamento de um 
usuário multiconec-
tado” que estamos 
em uma mudan-
ça de cenário que 
acelera a transição 
para multitelas com 
mais infraestrutura, 
conteúdo relevan-
te e novas opções 
de produtos, tudo 
alavancado por um 
aumento da banda 
larga móvel.
Falando da expe-
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SET REGIONAISReportagem Especial

TV Paga estima uma retomada 
do crescimento nos próximos 

meses 

João Mesquita (Globoplay) disse que o 
sucesso da nova versão da plataforma 
Globoplay depende da conjugação 
dos modelos de contratos vigentes 
com novos contratos, porque a Globo 
não tem problemas com tecnologia, 
a plataforma “é sólida”
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Gloob, que é um canal que atravessa 
todos os setores. O nosso interesse 
é trazer coisas novas, novos conteú-
dos na plataforma, com um modelo 
de subscrição que é o que tem dado 
certo”.
O conteúdo vai entrar no ar de for-

ma progressiva, e será gradual, até 
a decisão do nome. “Até dezembro 
haverá uma mudança substancial no 
que a Globoplay entrega”, disse Mes-
quita.

A audiência em busca 
de uma nova realidade
Mônica Pimentel, VP de conteúdos 

da Discovery, afirmou que hoje é pre-
ciso entender o que quer o consu-
midor, sabendo que as pessoas que-
rem se destacar.  “Nós entendemos 
isso, e a empresa nunca gerou tanto 
conteúdo como nos últimos 5 anos”, 
disse.
“Apesar da turbulência do mercado, 

a nossa audiência não tem sofrido 
quedas, pelo contrário, nos últimos 
cinco (5) anos cresceu, e muito. Por 
exemplo, o canal h&h cresceu 400% 
e o Discovery Channel chegou a mais 
de 200%, aumentos de audiência na 
TV linear, mas também nas platafor-
mas de streaming”. 
Isso porque, segundo Mônica, o 

conteúdo de histórias reais têm cres-
cido e tende a e se consolidar, com 
programas que chegam a ser os mais 
vistos na PayTV aos domingos. “Es-
tamos vivendo a revolução digital 
onde as pessoas cada vez mais estão 
vivendo suas experiências através 
das telas, e isso gera uma reação, 
que é a necessidade das pessoas de 
se reconectar com elas próprias pelo 
que parece uma revalorização do 
natural. Uma reação contrária a da 
revolução industrial, que acarretou 
uma falta de contato com o que é 

natural, com uma reflexão na manei-
ra de consumir”.
“De fato pensamos em conteúdos 

que reflitam a tendência do natural 
e que tenham escapismo aspiracio-
nal, ou seja, ser nômade digital e ter 
um emprego onde seja possível. Vi-
vemos na era da assistência porque 
a revolução digital nos afastou de 
diversas tarefas diárias que éramos 
obrigados a aprender, por isso surge 
a necessidade de resgatar o como fa-
zer”, disse ela.
Giani Scarin, gerente de pesquisa 

e inteligência de mercado da Globo-
sat, afirmou que os canais da pro-
gramadora com a programação ao 
vivo chegaram a triplicar o número 
de pessoas assistindo. “Se pensar-
mos nas mais de 281 exibições com 
mais de 1% (500 mil pessoas) de 
audiência, apenas 16 não foram de 
programação ao vivo.  Na Copa com 
maior digitalização da história chega-
mos a ter um aumento especial, e o 
SporTV Play triplicou a sua audiência 
normal com mais de 7 mil horas de 
visualização, e um aumento do en-
gajamento em todas as plataformas, 
com destaque para o Instagram”.
A pesquisadora da Globosat disse 

que a programadora está conseguin-
do trazer público para o PayTV com 
engajamento nas redes sociais.

André Guerreiro, 
diretor de Inteligên-
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Serviços, afirmou 
na palestra “O com-
portamento de um 
usuário multiconec-
tado” que estamos 
em uma mudan-
ça de cenário que 
acelera a transição 
para multitelas com 
mais infraestrutura, 
conteúdo relevan-
te e novas opções 
de produtos, tudo 
alavancado por um 
aumento da banda 
larga móvel.
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Mundo Rússia 2018, a empresa fez 
uma cobertura 360 graus onde as 
“multitelas se complementaram, com 
o papel do emissor e do receptor se 
mesclando e se ‘confundindo’, e isso 
feito com PayTV HD ou 4K, e por 
streaming com serviços, em alguns 
momentos com streaming gratuito, 
sem contar nos pacotes para expan-

dir o conceito de TV everywhere. 
Assim, Guerreiro disse que durante 
a Copa os decorders ligados aumen-
taram em 30%, ou seja, mais pesso-
as assistindo. Houve duplicidade no 
VoD do Now e no Now online cresceu 
5 vezes. “Por isso afirmamos que as 
plataformas são complementares”
Assim, afirmou Guerreiro, o desafio 

passa por oferecer serviços para um 
consumidor com uma maior deman-
da de conectividade em um “período 
de transição com uma aceleração na 
chegada de novos produtos e servi-
ços que possam gerar receita no con-
sumo de conteúdo”.
Finalmente, “O desempenho (e os 

mistérios) da audiência” foi explica-
do por Melissa Vogel (CEO da Kan-
tar Ibope Media), que afirmou que 
a “televisão se transformou em uma 
grande plataforma, virou um grande 
HUB. A TV é o vídeo, ou seja, para o 
consumidor TV é sinônimo de vídeo” 
e, com isso, a mudança deve ser gra-
dual porque o que é importante é o 
conteúdo, e não tanto o seu formato.
Para Melissa, em um mundo de con-

teúdos fragmentados é fundamental 
a integração das métricas com as 

empresas do setor, porque “já não é 
possível apenas medir”.

Pirataria
Um dos destaques do evento foi o 

impacto da pirataria no crescimento 
do mercado. Para Oscar Simões, pre-
sidente da ABTA (Associação brasilei-
ra de TV por Assinatura), o combate 
é extenuante. “Quando desativamos 
um set-top box pirata, o mercado já 
tem mais três à venda”.
Por isso, afirmou Simões, o com-

bate à distribuição clandestina de 
conteúdos é uma batalha antiga da 
indústria, mas ganhou uma nova di-
mensão a partir do uso irregular das 
plataformas IP. 
Fernando Magalhães, diretor de pro-

gramação da Claro Brasil, disse que 
“está com saudades da época onde 
íamos à casa das pessoas cortar os 
cabos pirata. Agora lidamos com so-
luções sofisticadas e com mais de  
4 milhões de caixas piratas. O mercado 
perde mais de 400 milhões de reais”. 
Segundo o executivo, esse dinheiro 
poderia ser investido em infraestrutu-
ra, conteúdos ou melhoramentos do 
relacionamento com o cliente. n

O diretor-presidente da ANCINE, Christian de Castro, 
afirmou no PayTV Fórum, que o marco regulatório da 
Ancine é, em alguns aspectos, barroco e por isso desde 
a sua chegada à Agência, está trabalhando para simpli-
ficar os marcos regulatórios. “Há um excesso de regula-
ção, inclusive com sobre-regulação. Estamos mapean-
do as instruções normativas e os marcos regulatórios, 
sobretudo aquelas que tratam da relação da ANCINE 
com os regulados”, explicou.

Castro afirmou que a simplificação dos processos co-
meçará a ser vista pelos produtores no último trimestre 
do ano, e irá “diminuir a burocracia e tornará o relacio-
namento mais direto com os produtores”.

Na conversa realizada em São Paulo, o executivo disse 
que a Agência está trabalhando com servidores de In-
teligência Artificial (AI) que poderão começar a proces-

sar informação e trabalhar pensando no futuro e pros-
pectando iniciativas, “uma situação que começará a ser 
vista com maior clareza no último trimestre de 2018”, 
finalizou. n

Ancine anuncia desburocratização dos processos até fim de 2018

PayTV Fórum analisou os primeiros meses da nova gestão da ANCINE e como a Agência reguladora 
do setor audiovisual enxerga o VoD, desregulamentação setorial, o mercado de produção para TV por assinatura 
e as perspectivas de atuação da agência
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Marina Cigarini, sócia da McKinsey 
afirmou que no Brasil a penetração da 
OTT é boa, e a previsão é crescer indo 
de 14,7% em 2017, para os 25,5% em 
2023. Em contrapartida, a TV paga 
tradicional crescerá apenas 0,03% 
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Publicação que é resultado de um trabalho de múltiplas mãos, 
mostra a amplitude do projeto Brasil 4D de televisão pública digital 
e interativa em sua Etapa Distrito Federal (DF)

O
s editores da publicação, a 
professora da UnB Coset-
te Castro, e André Barbosa 
Filho retratam e analisam 

o trabalho de campo realizado no 
Distrito Federal (DF), mais especifi-
camente nas cidades de Ceilândia e 
Samambaia, entre os anos de 2014 
e 2015, ampliando a experiência da 
primeira etapa realizada em João 
Pessoa (PB), em 2012.

“Os capítulos foram pensados a 
partir de diferentes pontos de vis-
ta históricos, mostrando os avan-
ços e dificuldades da TV Digital, 
em particular a TV pública digital 
federal no Brasil; das políticas pú-
blicas, mostrando o Projeto Brasil 
4D como um projeto estratégi-
co de inclusão social e digital, 
voltado para famílias de baixa 
renda que vivem no entorno da 
Capital Federal; da produção de 
conteúdos audiovisuais interati-
vos e convergentes próprios da 
televisão digital e também de 
conteúdos audiovisuais intera-
tivos, como jogos, que dialo-
gam com o novo modelo tele-
visivo”, explicam.

O texto analisa ainda a for-
mação profissional em con-
teúdos audiovisuais, apli-
cativos e serviços digitais 
interativos; o design, ao pen-
sar as telas interativas da TV 
digital em diálogo com as 
áreas de Comunicação e Tec-
nologias da Informação; as 
Tecnologias da Informação 
(TI), pensando a evolução 
do middleware Ginga, que 

Projeto Brasil 4D
analisado em livro
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possibilita a interatividade na TV Digital através do con-
trole remoto e em outros dispositivos, como os celula-
res e computadores.
Por outro lado, há destaque especial para a Engenha-

ria, pensando os sistemas de transmissão que possi-
bilitam a chegada da programação digital interativa na 
casa das pessoas; e as audiências, afinal foi pensando 
nas famílias de baixa renda que esse projeto foi elabo-
rado e desenvolvido.
O Projeto Brasil 4D – Etapa Brasília é o resultado de 

um trabalho transdisciplinar – no sentido ofertado por 
Jesus Martín-Barbero e Edgar Morin, como um diálogo 
entre as ciências – que começou dentro da Empresa Bra-
sil de Comunicação (EBC) na formulação do próprio pro-
jeto e acabou rendendo prêmios nacionais e internacio-
nais para a TV pública federal e toda equipe envolvida.
O trabalho de campo contou com a participação  

de pesquisadores, profissionais, empresas, universida-
des e órgãos do governo federal e distrital. Mais de  
50 pessoas deixaram de lado as diferenças teóricas 
para sentar, pensar, debater, planejar e trabalhar con-
juntamente em uma ideia comum: mostrar a viabilidade 
econômica e social de um projeto de inclusão digital 
através da capacitação, produção, oferta de aplicativos, 
conteúdos audiovisuais e serviços interativos na televi-
são pública digital brasileira.
O projeto, segundo os autores, teve resultado positivo 

para as audiências que receberam mais informação e 
entretenimento, com diversidade na programação e pu-
deram participar ativamente através do controle remoto; 
foi importante para a televisão pública que aumentou o 
seu público e ofereceu inovação em televisão digital ao 
possibilitar o uso de recursos audiovisuais interativos.
André Barbosa Filho e Cossette Castro afirmam que 

o projeto “foi excelente para o Brasil porque mostrou, 
com uma experiência inédita, que os conteúdos audio-
visuais, serviços e aplicativos interativos desenvolvidos 
gratuitamente para televisão pública digital são um es-
paço de cidadania e participação popular”.
No livro, os leitores poderão rever o resultado do 

Projeto Brasil 4D – Etapa DF, mostrando sua evolução 
tecnológica e em termos de narrativas audiovisuais in-
terativas em relação à primeira etapa realizada em João 
Pessoa. Os testes de campo comprovaram a viabilidade 
do Projeto para levar informação, formação e educação, 
assim como inclusão social e digital, às famílias de bai-
xa renda no Brasil e na América Latina.
“Mas, acima de tudo, mostrou a possibilidade de tra-

balhar de modo transdisciplinar desde distintas áreas 
(Comunicação, Design, Tecnologias da Informação, Ciên-
cias da Informação, Economia, Políticas Públicas e Enge-
nharia), respeitando, ouvindo e avaliando as diferenças, 
realizando reuniões coletivas presenciais e à distância, 
abrindo espaços de diálogo, criação e inovação em prol 
do bem-comum”, explicaram os autores.

O projeto já recebeu seis prêmios importantes: prêmio 
SET de interatividade para Televisão 2013, 2014 2015, 
prêmio Celso Furtado do Ministério da Integração, 2015, 
prêmio de Interatividade pela CBS, em Nova York, Esta-
dos Unidos, 2014, e o prêmio IGF Internacional, Internet 
Governance Forum, de projeto integração e convergên-
cia, representando as Américas, em Istambul, na Tur-
quia, em 2015.
Além de vários capítulos escritos pelos editores, o livro 

tem prefácio escrito pelo atual presidente da Telebras, 
Jarbas Valente, e outros diversos artigos sobre o tema: 
um capítulo denominado “A Interatividade da Radiodi-
fusão para as Políticas Públicas”, escrito pelo gerente 
executivo de relacionamento institucional da Empresa 
Brasil de Comunicação – EBC, Nilson Roberto da Silva; 
“Pilares para a Convergência Digital – um relato sobre a 
simbiose entre o Projeto Brasil 4D e o middleware Gin-
ga”, dos professores Marcelo Moreno e Carlos Pernissa 
Jr, da Universidade Federal de Juiz de Fora; “A Interativi-
dade no Coração do Projeto Brasil 4D”, escrito por Ale-
xandre Moreira, Hélder Santos e Hernán Rafael Perrone.
E ainda: “O Projeto Brasil 4D na Visão da Engenharia”, 

de Wender Almeida; “Organização e Mediação da Infor-
mação Pública do Projeto Brasil 4D no DF”, de Cristiana 
Freitas; “Projeto Brasil 4D no DF: um estudo de caso da 
construção de narrativas interativas para televisão”, de 
Raphael Irerê Almeida Leite. E, finalmente, Maria Alice 
Campos analisou “Criação de Roteiros: integrando fic-
ção e realidade no Projeto Brasil 4D.” n

André Barbosa é professor doutor 
pela Universidade de São Paulo em 
Tecnologia e Estética da Comunica-
ção. Foi Superintendente de Suporte 
da Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), e trabalhou como Assessor 
Especial do Ministério da Casa Civil.

Cosette Castro é Pós-Doutorado na 
Cátedra da Unesco de Comunicação/
Metodista (2011). É doutora em Co-
municación e Periodismo pela Uni-
versidade Autônoma de Barcelona/ 
Espanha. Possui mestrado em Co-
municação e Cultura pela PUC/RS 

(1997); Especialização em Educação Popular pela Uni-
sinos/RS (1996) e graduação em Jornalismo pela Uni-
versidade Católica de Pelotas/RS (1984). É docente no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Univer-
sidade Católica de Brasilia (UCB).
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V
amos então ligar nossa máquina do tempo, po-
rém fazendo uma pausa no meio do caminho. 
A parada é na segunda metade dos anos 1990. 
Isso para lembrar que a SET já se empenhava 

na evolução da TV Digital e na definição de que pa-
drão seria implantado no Brasil. Não é por acaso que a  
Associação está intrinsicamente ligada a esse momento 
histórico da televisão, na criação posteriormente do Sis-
tema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), e na oficialização 
do padrão nipo-brasileiro ISDB-T (hoje referência para 
outras nações do mundo). Para a sociedade em geral, 
alguns ainda acham que a TV Digital chegou apenas 
em 2007, outros só em 2017, com o switch-off da TV 
analógica. Porém, a cerne de todo processo é muito 
mais antiga, tendo a SET totalmente ligada a ele. Os 
engenheiros, sempre atentos às novidades do mundo, 
já a buscavam muito antes. A busca por melhores tec-
nologias vem desde o princípio da Associação, quando 
os profissionais passaram a se reunir para uma maior 
integração e diálogo. Por isso, nossa máquina do tempo 
vai mais longe. Há 30 anos, empresas, universidades, 
profissionais e acadêmicos de tecnologia e operações 
criaram este órgão, uma associação técnico-científica, 
sem fins lucrativos. O lucro, o benefício, quem ganhou 
foi nossa área e claro, o telespectador. Todos os avan-
ços debatidos, na revista, nas feiras e congressos da 
SET, contribuíram para a evolução de uma das mídias 
mais respeitadas pelos brasileiros: a televisão. 
A SET criou grupos de trabalho, abriu oportunidades 

para desenvolvimento dos profissionais de radiodifu-
são, promoveu encontros, apoiou o mercado, fez o ana-
lógico conversar com o digital, num convívio amigável 

para uma passagem progressiva de um para o outro. 
Quanta história em 30 anos!
Disparando então a máquina do tempo, vamos para 

25 de março de 1988. Era um Brasil, um mundo dife-
rente. Na presidência da República, José Sarney, con-
cluindo o mandato iniciado após o período das Diretas 
Já e do Governo Militar. A grande luta era segurar a 
inflação. Isso atrapalhava muito o progresso de toda 

Neste ano, mais precisamente em  
25 de março, a SET – Sociedade Brasileira 
de Engenharia de Televisão completou 
30 anos. São três décadas de muita história. 
Período que começou em uma época 
muito diferente da atual e de muitos  
avanços, boa parte proporcionada 
pela evolução da tecnologia,  
incluindo a área de radiodifusão  
e telecomunicações por Elmo Francfort 
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área. Como avançar no campo tecnológico se, todos os 
equipamentos comprados no exterior, eram caros diante 
da realidade orçamentária da maioria das emissoras? Já 
na criação, a SET priorizou um maior relacionamento 
com empresas internacionais, do setor de tecnologia, 
para as emissoras conseguirem encontrar as melhores 
soluções, em custo-benefício, na compra de novos equi-
pamentos. A renovação era necessária. Vale lembrar que 
tínhamos apenas 16 anos de televisão em cores, a maio-
ria dos canais eram em VHF e a TV paga ainda era algo 
a ser alcançado.
Naquela sexta-feira, 25 de março, o destaque dos jor-

nais estava nas articulações dos governadores para re-
alização de eleições presidenciais naquele ano, o que 
se deu apenas em 1989. Havia greve nos postos de 
gasolina, reajuste de mensalidades escolares e um pos-
sível “congelamento” da URP (Unidade de Referência de 
Preços), em tempos de Plano Cruzado.

Na música, o RPM divulgava o LP “Qua-
tro Coiotes”. O grupo estava entusias-
mado com um retorno, nesse no terceiro 
álbum, com suas 250 mil cópias produzi-
das inicialmente. Foi sucesso nas rádios.
Já na televisão, os filmes de destaque 

foram “O Leopardo”, de Luchino Viscon-
ti, na Globo, e “Os Quatro Cavaleiros do 
Apocalipse”, de Vicente Minelli, na extin-
ta Manchete. Na Globo tivemos também 
o último capítulo de “Bambolê”, “novela 
das seis” que daria lugar a “Fera Radical”, 
na segunda seguinte. Já na Bandeirantes, 
a atriz Ruth Escobar, o publicitário Eduar-
do Fischer e a modelo Luciana Vendramini 
debatiam sobre beleza e vaidade no “Ca-
nal Livre”. Na Manchete, Nicole Puzzi era 

entrevistada por Celene Araújo em “Mulher 88”. Além 
desses programas, no ar clássicos como “Clô Para os 
Ìntimos” (com Clodovil) e “TV Fofão”, na Bandeirantes; 
“Mulheres em Desfile” e “TV Mix”, na Gazeta; “Bambala-
lão” e “Eureka”, na Cultura; “Bozo”, “Show Maravilha” e 
“Noticentro”, no SBT; “Jornal da Manchete” e “Carmem”, 
na Manchete; “Defenda-se” e “Record em Notícias”, na 
Record; “Sassaricando” e “Mandala”, na Globo. O “Diá-
rio da Constituinte” era algo comum em todas as emis-
soras, pelo entendimento do telespectador ao que seria 
a nova Constituição promulgada naquele ano.
Naquele dia começava uma nova história. A SET era 

criada. Hoje, em seus congressos e feiras, são quase  
15 mil profissionais que se encontram. Gente de todo 
mundo. Diálogo e aprimoramentos alcançados, além 
das fronteiras nacionais. São 30 anos da SET que, me-
didos pelos avanços tecnológicos, de lá para cá, repre-
sentam uma evolução maior do que tudo feito desde 
o início do século XX. Esse foi apenas o início de uma 
grande história. n 

Esta foi nossa primeira coluna “Memória”. 
Escreva para nós, dê sua opinião e diga o que gostaria 
de ver nas próximas edições.

Continuará... 

Elmo Francfort é radialista, jornalis-
ta, professor de Rádio, TV e Internet 
da Universidade Anhembi Morumbi, 
como diretor do Memória da Mí-
dia (www.memoriadamidia.com.br).  
É Mestre e pesquisa comunicação 
desde os anos 1990. É autor de di-

versas obras sobre história da mídia, sendo que partici-
pa dos eventos da SET desde 1998. 
Escreva-me: elmo@francfort.com.br

Um dos destaques de 1988, “TV Fofão”, na Bandeirantes

“O Leopardo”. Na obra-prima de Luchino Visconti, 
Claudia Cardinale contracena com Alain Delon 
e Burt Lancaster (1963)
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“O tempo do digital é mais 
veloz”: Sobre padrões 
e avanços da televisão 
digital no mundo
Como dizia Caetano Veloso, na música Oração do Tempo, o tempo 
é “inventivo”, “parece contínuo”, “compõe destinos”, é “tambor de 
todos os ritmos”. O tempo e o quão parece cada vez mais acelerado 
o seu ritmo, foi sentido fortemente em quatro pavilhões do Las Vegas 
Convention Center, durante a NAB Show 2018

por Deisy Fernanda Feitosa
Pesquisadora da USP analisa o ATSC 3.0 e o padrão nipo-brasileiro em Las Vegas

Com colaboração de Simona Luchian (Fotos) e Roberto Fernandes (Entrevistas)

M
ilhares de profissionais de área de tele-
visão de várias nacionalidades passaram 
naquela que é considerada a maior feira 
de inovação da indústria de mídia televisi-

va do mundo, para compartilhar saberes, apresentar 
novas tecnologias, escutar especialistas, ou simples-
mente observar as novas tendências dos tempos do 
digital. 

O Brasil também esteve ali, representado por deze-
nas de profissionais das iniciativas pública e privada, 
que atuam nos setores de Radiodifusão e Telecomu-
nicações. O estande brasileiro recebeu representantes 
de empresas nacionais desenvolvedoras de tecnolo-
gia de ponta desses setores. O presidente da Anatel,  
Juarez Quadros, e a sua comitiva também visitaram o 
local, para fazer a abertura simbólica dos trabalhos. 
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Pavilhão brasileiro na NAB

Solenidade de inauguração do estande brasileiro  
contou com a presença de Juarez Quadros, presidente da Anatel

Entre tantas inovações mostradas pela NAB 2018, 
em sua feira e seminários, podemos chamar a atenção 
para um crescimento exponencial de soluções basea-
das em IP, avançando uma tendência apresentada já 
há alguns anos. Vimos uma quantidade enorme de 
pequenas empresas oferecendo demonstrações de so-
luções inovadoras para IP e para transmissão de vídeo 
OTT (Over The Top). Além disso, prevaleceram na fei-
ra temas ligados a 5G, 4K, 8K, Publicidade Avançada, 
Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Aplicativos, 
Realidade Aumentada, Segurança Cibernética, Realida-
de Virtual, Streaming, ATSC 3.0, IP, Carros Conectados, 
UHD, HDR, Reconhecimento de Voz e Realidade Mista.

As experiências que mais chamavam a atenção dos 
visitantes, que chegavam a enfrentar grandes filas 
para usufruí-las, eram aquelas apresentadas pela Intel, 
Google e pela organização nacional de radiodifusão 
pública do Japão, a NHK (Nippon Hôsô Kyokai). A Intel, 
por exemplo, ofereceu aos visitantes a possibilidade 
de vivenciar experiências sensoriais de realidade vir-
tual. Com o auxílio de óculos e uma poltrona que se 
movia – uma espécie de cabine em formato de ovo, 
com tons futurísticos –, o público imergia na narrativa 
que acompanhava. Experiência aguçada pelo formato 
do vídeo em 360º, que tinha excelente qualidade de 
áudio e vídeo, e pelos movimentos gerados pela ca-
deira. Um dos vídeos trazia um desfile de escola de 
uma samba durante o Carnaval do Rio. O projeto foi 
fruto de uma parceria entre a Intel e a Rede Globo. 
A experiência proporcionada era altamente imersiva, 
a ponto de nós, “interatores” (participantes ocultos 
daquele evento), confundirmo-nos com um membro de 
uma escola de samba, que, ao mesmo tempo, desfila-
va na Sapucaí, observava e era observado, ou seja, era 
“deslocado” para aquela realidade virtual. 
O Google também tinha um estande na feira, e ofe-

receu aos visitantes a experiência de assistir a vídeos 
em 360º, através da sua plataforma virtual Daydre-
am. Um dos vídeos apresentados mostrava, através de 
uma gravação em 360°, o cotidiano de uma expedição 
na Antártica. A sensação era profundamente imersiva. 
Por um momento, parecia que, de fato, estávamos 
dentro do avião, junto aos membros da expedição, e 
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compartilhávamos o cotidiano do grupo em um iglu, 
inclusive, vivenciando o preparo do saco de dormir 
para mais uma noite de sono. Para quem nunca foi à 
Antártica, era como estar lá. Havia uma sensação de 
ubiquidade, um profundo senso de realidade. 
A NHK, por sua vez, apresentou para os participantes 

da feira as mais altas inovações tecnológicas desen-
volvidas em seus Laboratórios de Pesquisa Científica e 
Tecnológica (NHK Science & Technology Research La-
boratories — STRL): transmissão de vídeo em 4K e 8K, 
sistema de compressão de vídeos 8K para transmis-
são via IP (mezzanine-compressed 8K over IP) e um 
equipamento que permite vivenciar experiências em 
realidade virtual utilizando display 8K. Os visitantes 
do estande foram convidados a visitar um ambiente de 
projeção onde foi instalado um telão para demonstrar 
uma sessão de vídeos com qualidade 8K.
Na oportunidade, também foi apresentado um recur-

so de interatividade que possibilita a imersão do te-
lespectador em ambiente de jogos virtuais com auxílio 
de segunda tela, desenvolvido especialmente para os 
Jogos Olímpicos Tokyo 2020, a partir do MPEG Media 
Transport (MMT). O MMT é um protocolo de transporte 

para entrega de mídia em ambientes heterogêneos. 
Essa tecnologia permite alternar continuamente entre 
um programa recebido da transmissão terrestre e um 
programa recebido da banda larga. Ele permite que 
informações transmitidas por diferentes canais sejam 
facilmente apresentadas em sincronia entre si em uma 
tela. Isso permite a apresentação de vídeos adaptados 
às necessidades e interesses de espectadores indivi-
duais, por exemplo, apresentando anúncios de progra-
mas adequados às suas necessidades. O desenvolvi-
mento do MMT veio a partir de estudos de tecnologias 
de transporte de mídia para fornecer serviços de trans-
missão híbridos de 8K Super Hi-Vision (8K), aprimora-
dos com informações de redes de banda larga. 
Depois das experiências que tivemos como público 

da NAB, com as demonstrações de soluções de cine-
ma em realidade virtual e de câmeras 360° que já co-
meçam a tomar o mercado (como os dispositivos Ins-
ta360 One, Pro e Nano S, que funcionam acopladas 
a dispositivos móveis). Nós nos perguntamos: será 
que essas experiências também farão parte, em um 
futuro próximo, do ato de assistir narrativas audio-
visuais? E com a pergunta passaram por nossa men-
te cenas imaginárias de telenovelas, séries de TV e, 
até, de matérias jornalísticas imersivas... Já pensou? 
A expansão do campo da notícia, a ressignificação 
do conceito de planificação e a notícia que passa a 
ser transmitida (especialmente ao vivo) em outra di-
mensão, em seu campo/habitat real ampliado... Isso, 
por um momento, mudaria o conceito da “verdade 
jornalística”?
Se tudo isso, de fato, acontecer, podemos dizer que 

estamos muito próximos de realizar o sonho da déca-
da de 60, cultivado pelos japoneses, pesquisadores 
da NHK, quando pretendiam melhorar a definição do 
sinal de televisão para proporcionar uma experiência 
imersiva. As transmissões em 4K e 8K, e os vídeos em 
360º já nos aproximam muito desse desejo. 

Estande da Intel ofereceu aos visitantes experiências 
com VR

Google também apostou em VR e na divulgação 
do Dayream

 Engenheiro da NHK falou sobre o MMT
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A nova geração de sistemas de TV digital: 
“a internet virou o jogo”
Se considerarmos o início de pesquisas por uma TV 

com imagens melhoradas, pelos Laboratórios de Pes-
quisa Científica e Tecnológica da NHK, contabilizamos 
54 longos anos. E se voltarmos mais um tempo atrás, 
e considerarmos, também, a data da primeira transmis-
são experimental de televisão em preto e branco, feita 
pela BBC, em agosto de 1932, já se passaram quase 86 
anos. Foram anos de pesquisa, imersão, erros e acertos 
para que chegássemos às tecnologias de transmissão e 
recepção que temos hoje. No entanto, percebe-se, nos 
últimos trinta anos, uma aceleração desses processos. 
Sobre isso, o professor Guido Lemos de Souza Filho, 

da Universidade Federal da Paraíba e conselheiro do 
Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (Fórum 
SBTVD), reflete: “O tempo do digital é muito menor do 
que o tempo do analógico”. Ele observa que a TV em 
preto e branco demorou vários anos para virar TV em 
cores, que por sua vez levou muitos anos para virar di-
gital, mas agora os ciclos de evolução vão ser cada vez 
menores, pois a informática entrou na televisão. “Desde 
que isso aconteceu, a TV tornou-se um computador: ela 
tem processador, ela é toda digital, e o tempo agora é 
outro”, reforça. 
Em 1984, foi anunciado pelos japoneses o desenvol-

vimento do Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding 
(MUSE), primeiro sistema comercial de televisão de alta 
definição. Desde então, o mundo acompanhou o desen-
volvimento, adoção e implantação dos principais siste-
mas de televisão digital: o ISDB-T (1), japonês; o ATSC 
(2), norte-americano; e o DVB-T (3), europeu. Segundo 
informações da União Internacional de Telecomunica-
ções (2018), 52 países dos cinco continentes migraram 

em definitivo para o sistema de televisão digital; en-
quanto 74 países, dentre eles o Brasil, atravessam a 
fase de migração.
Atualmente, já está em desenvolvimento ou implan-

tação a segunda ou terceira geração desses sistemas.  
O ISDB-T, cuja base já vem de especificações do DVB, 
foi lançado oficialmente no Brasil em 2 de dezembro de 
2007, e tornou-se um sistema híbrido (nipo-brasileiro), 
ao integrar as tecnologias de modulação e interatividade 
do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Passou, as-
sim, a ser chamado ISDB-Tb. Posteriormente, foi também 
adotado por países da América do Sul, América Central 
e África. Concomitantemente, os japoneses aprimoraram 
as suas pesquisas para se aproximarem, ainda mais, da 
tão sonhada experiência imersiva, e conseguiram evo-
luir da alta definição para as definições 4K e 8K. Atual-
mente, eles já preparam a mais nova versão do ISDB-T.  
O DVB-T, por sua vez, evoluiu para o DVB-T2. A especifi-
cação foi aprovada em 2008, em 2009 foi publicado pela 
ETSI60 o padrão EN 302 755 e, em 2011, ganhou uma 
versão mais robusta para a recepção móvel e portátil: o 
T2-Lite61. A sua capacidade de compressão permite um 
aproveitamento ainda maior da banda de frequência, 
capaz de suportar SD, HD, mobile TV (acesso do sinal 
de televisão a partir de dispositivos móveis), rádio e 
suas combinações; além de Ultra High Definition, ou 
seja, formatos de vídeo digital 4K e 8K. Por sua vez, os 
norte-americanos lançaram há pouco mais de um ano 
a versão 3.0 do ATSC, considerada por muitos especia-
listas como o maior aprimoramento da TV digital dos 
últimos tempos. Por isso, decidimos entender de forma 
mais aprofundada as particularidades desse sistema.
Perguntamos ao professor Guido Lemos sobre como 

vislumbra o futuro da televisão, e ele prontamente nos 
respondeu: “O futuro da televisão é esse, apontado 
pelo padrão ATSC 3.0, uma integração da televisão e 
da internet”. Para ele, os americanos captaram melhor 
a tendência de integração da TV com a internet e per-
ceberam que os dois sistemas não competem, mas se 
somam, uma vez que é sempre mais barato transmitir 
informação para muitas pessoas pela TV. Segundo Le-
mos, o ATSC 3.0 propõe uma inovação radical do ponto 
de vista de que é tudo transmitido em IP. “A ideia do 
ATSC 3.0 é fazer com que dados transmitidos para mui-
tas pessoas também sejam transmitidos pela TV. Então, 
se temos um aplicativo que queremos instalar em todas 
as TVs que estão na cidade, em todos os equipamen-
tos, como celulares, nós o enviamos por broadcast e 
o aparelho de TV recebe. Assim, resolve-se a questão 
com uma transmissão só, não é preciso transmitir um 
milhão de vezes a mesma coisa. Transmite-se uma vez 
só, e um milhão de receptores recebem. Então, essa 
é a base do racional do ATSC 3.0, que é centrado no 
IP e viabiliza a transmissão não só de vídeo, mas de 
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Experiência de imersão em vídeo 360° com qualidade 8K

©
 Fo

to
: S

im
on

a L
uc

hia
n

Saiba mais em:  www.voice-interaction.com

THE AUTOMATIC CLOSED 
CAPTIONING COMPANY
Conheça as mais avançadas soluções em 
SISTEMAS DE CÓPIA LEGAL (Sistema de Censura)
CLOSED CAPTIONING 

Sistema de transcrição de fala em tempo real que 
realiza a legendagem automática de programas de 
televisão em direto, no sistema de Linha 21.

CLOSED CAPTIONING  
LEGENDAGEM AUTOMÁTICA

RIO CAMPINAS SP VALE

 INT. PRESID. 
PRUDENTE

RS CURITIBA MINAS TRIÂNGULO

BRASÍLIA

NATAL

BAHIA

PORTO  
ALEGRE

AMAZONAS BRASILIA NOVA  
FRIBURGO

JAÚ PORTO 
ALEGRE

RIO DE  
JANEIRO

BELÉM RIBEIRÃO 
PRETO

SANTA CATARINA
RSRIO DE  

JANEIRO

A NOSSA REDE DE CLIENTES

Sistema de Censura, 
Sistema de de gravaçao 24 x 7, 
Análise dos Níveis de audiência, Gravação de CC,  
Sistema de pesquisa avançada no Big Data gerado pelo MMS

CAPTURE PROCESSING STORING INDEXING

CAPTURE CAPTIONINGPROCESSING

Vi-RevistaSET-2018-anuncios-v02.indd   1 09/07/2018   16:09



Saiba mais em:  www.voice-interaction.com

THE AUTOMATIC CLOSED 
CAPTIONING COMPANY
Conheça as mais avançadas soluções em 
SISTEMAS DE CÓPIA LEGAL (Sistema de Censura)
CLOSED CAPTIONING 

VISITE-NOS!
SET EXPO 2018

27–30 AGOSTO
Expo Center Norte, SP

STAND 101

Sistema de transcrição de fala em tempo real que 
realiza a legendagem automática de programas de 
televisão em direto, no sistema de Linha 21.

CLOSED CAPTIONING  
LEGENDAGEM AUTOMÁTICA

RIO CAMPINAS SP VALE

 INT. PRESID. 
PRUDENTE

RS CURITIBA MINAS TRIÂNGULO

BRASÍLIA

NATAL

BAHIA

PORTO  
ALEGRE

AMAZONAS BRASILIA NOVA  
FRIBURGO

JAÚ PORTO 
ALEGRE

RIO DE  
JANEIRO

BELÉM RIBEIRÃO 
PRETO

SANTA CATARINA
RSRIO DE  

JANEIRO

A NOSSA REDE DE CLIENTES

Sistema de Censura, 
Sistema de de gravaçao 24 x 7, 
Análise dos Níveis de audiência, Gravação de CC,  
Sistema de pesquisa avançada no Big Data gerado pelo MMS

CAPTURE PROCESSING STORING INDEXING

CAPTURE CAPTIONINGPROCESSING

Vi-RevistaSET-2018-anuncios-v02.indd   1 09/07/2018   16:09



outras informações via broadcasting, da maneira mais 
eficiente possível, para todos que estão numa área de 
cobertura”, explicou.
Para fazer uma analogia ao que acontecendo com os 

avanços tecnológicos ligados à televisão, o professor 
lembrou de um filme que assistiu em sua infância: 
“Quando era menino, o filme “A Bolha Assassina” (The 
Blob) era muito famoso. O filme mostrava um monstro, 
em forma de bolha. As pessoas atiravam nele e, em vez 
de morrer, aumentava de tamanho. Se batia em um pré-
dio, ele aumentava de tamanho. Então, a internet, tudo 
o que toca, ela incorpora. A internet é um rede de redes. 
O que está acontecendo agora é que a rede de televisão 
broadcast está virando uma das redes da internet, que 
é uma inter-rede. O conceito da internet é bem elabora-
do, quem o criou foi muito feliz: uma solução que você 
consegue fazer a comunicação e a informação fluírem 
em redes diferentes, sem precisar mexer internamente 
em cada rede. Basta definir as interfaces”, comentou.
Por outro lado, para Lemos, o fato de a distribuição 

de TV se incorporar a mais uma das redes que fazem 
parte da internet é algo que tem ganhos para ambos 
os lados. “Não é uma coisa subtração, é uma soma. A 
TV está entrando em um contexto em que deixa de ser 
uma rede isolada. Então, novos serviços se agregam, 
e a internet ganha, porque a internet não é uma rede 
eficiente para transmitir para muitos. Para ser broad-
cast na internet é muito caro, complicado”, observou.
Do ponto de visto do telespectador, o professor ex-

plicou que ele conseguirá assistir na TV a conteúdos 
que só conseguia ver por meio da internet, pois a sua 
TV estará permanentemente conectada. E o melhor: 
nem saberá de onde os conteúdos estão vindo. Além 
disso, as interfaces para acesso à informação vão ficar 
mais simples, mais padronizadas. Ou seja, experiência 
do usuário é a mesma. A visão de uso, de futuro, dos 
norte-americanos é: “Ao receber um conteúdo, após 
implantar o ATSC 3.0, o usuário nem vai saber se vem 
do broadcast ou broadband, porque isso não importa. 

O vídeo será enviado pela estrutura mais eficiente e 
mais barata. Ou seja, a interface evolui, a TV muda, e 
as interfaces vistas pelo usuário na TV são as mesmas 
do computador e do celular”, analisou. Já do ponto de 
vista de infraestrutura de distribuição da informação, 
Lemos explicou que a tecnologia vai ficar mais efi-
ciente e, em resumo, conteúdos para muitas pessoas, 
serão transmitidos por meio de broadcast; conteúdos 
para poucas pessoas, por broadband.
De acordo com o pesquisador, a capacidade de trans-

missão da internet subiu e a internet hoje tem capacida-
de de sustentar a transmissão de vídeo 4K, que vê como 
uma “virada”, porque antes o melhor vídeo que conse-
guíamos receber em casa vinha pela televisão aberta.  
E, agora, é possível acessar vídeo 4K via internet, o que 
não acontece na televisão aberta, no caso do Brasil. 
“Hoje você recebe vídeo 4K do Netflix, da Amazon, Goo-
gle, mas não recebe em sua TV aberta”, reforça. 
Perguntamos a Guido Lemos se isso pode estar liga-

do a uma estratégia para a desocupação do espectro 
eletromagnético, em disponibilizá-lo para uso da tele-
fonia móvel. Ele disse que não se sabe ao certo, mas 
que se for, não considera isso “inteligente”: “A deman-
da por informação para grandes grupos, a mesma in-
formação sendo transmitida para grandes grupos, não 
vai desaparecer. Se você transmite um jogo da seleção 
brasileira, 60 milhões de pessoas querem assistir. Já, 
se for transmitir um jogo da seleção, pela internet, 
com uma boa qualidade, não se atinge três milhões de 
receptores. A rede não aguenta. Fica muito mais fácil 
juntar os recursos do mundo broadband com as do 
mundo broadcast. Para vídeos que não são assistidos 
por todo mundo, o ideal é que sejam enviados sob 
demanda, através da internet”. 
Lemos observou que a internet está muito longe de 

poder oferecer uma infraestrutura igual à da transmis-
são terrestre: “Nos Estados Unidos, o máximo que 
transmitiram, durante o último Super Bowl, foram  
15 milhões de fluxos. Nem sabemos quando a internet 
vai transmitir, e, mesmo que consiga, não é eficien-
te. Estariam replicando conteúdos na infraestrutura de 
redistribuição sem necessidade. Então, é questão de 
eficiência, de engenharia, da melhor a solução para o 
problema de distribuição e conteúdo para muita gente. 
Que é, sem dúvida nenhuma, broadcast. E isso não 
vai acabar. É isso que vai manter o broadcast vivo”, 
ilustrou. Perguntamos, então, qual seria a solução para 
a demanda, que só cresce, de transmissão de dados 
para dispositivos móveis. O professor nos disse que, 
nesse caso, a tendência é se redefinir o uso do es-
pectro. “Eles aumentarão a faixa deles. Sem falar que 
também estão evoluindo em termos de técnicas de 
modulação, de compressão de áudio e vídeo e, assim, 
conseguem mandar mais informação”, explicou.
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outras informações via broadcasting, da maneira mais 
eficiente possível, para todos que estão numa área de 
cobertura”, explicou.
Para fazer uma analogia ao que acontecendo com os 

avanços tecnológicos ligados à televisão, o professor 
lembrou de um filme que assistiu em sua infância: 
“Quando era menino, o filme “A Bolha Assassina” (The 
Blob) era muito famoso. O filme mostrava um monstro, 
em forma de bolha. As pessoas atiravam nele e, em vez 
de morrer, aumentava de tamanho. Se batia em um pré-
dio, ele aumentava de tamanho. Então, a internet, tudo 
o que toca, ela incorpora. A internet é um rede de redes. 
O que está acontecendo agora é que a rede de televisão 
broadcast está virando uma das redes da internet, que 
é uma inter-rede. O conceito da internet é bem elabora-
do, quem o criou foi muito feliz: uma solução que você 
consegue fazer a comunicação e a informação fluírem 
em redes diferentes, sem precisar mexer internamente 
em cada rede. Basta definir as interfaces”, comentou.
Por outro lado, para Lemos, o fato de a distribuição 

de TV se incorporar a mais uma das redes que fazem 
parte da internet é algo que tem ganhos para ambos 
os lados. “Não é uma coisa subtração, é uma soma. A 
TV está entrando em um contexto em que deixa de ser 
uma rede isolada. Então, novos serviços se agregam, 
e a internet ganha, porque a internet não é uma rede 
eficiente para transmitir para muitos. Para ser broad-
cast na internet é muito caro, complicado”, observou.
Do ponto de visto do telespectador, o professor ex-

plicou que ele conseguirá assistir na TV a conteúdos 
que só conseguia ver por meio da internet, pois a sua 
TV estará permanentemente conectada. E o melhor: 
nem saberá de onde os conteúdos estão vindo. Além 
disso, as interfaces para acesso à informação vão ficar 
mais simples, mais padronizadas. Ou seja, experiência 
do usuário é a mesma. A visão de uso, de futuro, dos 
norte-americanos é: “Ao receber um conteúdo, após 
implantar o ATSC 3.0, o usuário nem vai saber se vem 
do broadcast ou broadband, porque isso não importa. 

O vídeo será enviado pela estrutura mais eficiente e 
mais barata. Ou seja, a interface evolui, a TV muda, e 
as interfaces vistas pelo usuário na TV são as mesmas 
do computador e do celular”, analisou. Já do ponto de 
vista de infraestrutura de distribuição da informação, 
Lemos explicou que a tecnologia vai ficar mais efi-
ciente e, em resumo, conteúdos para muitas pessoas, 
serão transmitidos por meio de broadcast; conteúdos 
para poucas pessoas, por broadband.
De acordo com o pesquisador, a capacidade de trans-

missão da internet subiu e a internet hoje tem capacida-
de de sustentar a transmissão de vídeo 4K, que vê como 
uma “virada”, porque antes o melhor vídeo que conse-
guíamos receber em casa vinha pela televisão aberta.  
E, agora, é possível acessar vídeo 4K via internet, o que 
não acontece na televisão aberta, no caso do Brasil. 
“Hoje você recebe vídeo 4K do Netflix, da Amazon, Goo-
gle, mas não recebe em sua TV aberta”, reforça. 
Perguntamos a Guido Lemos se isso pode estar liga-

do a uma estratégia para a desocupação do espectro 
eletromagnético, em disponibilizá-lo para uso da tele-
fonia móvel. Ele disse que não se sabe ao certo, mas 
que se for, não considera isso “inteligente”: “A deman-
da por informação para grandes grupos, a mesma in-
formação sendo transmitida para grandes grupos, não 
vai desaparecer. Se você transmite um jogo da seleção 
brasileira, 60 milhões de pessoas querem assistir. Já, 
se for transmitir um jogo da seleção, pela internet, 
com uma boa qualidade, não se atinge três milhões de 
receptores. A rede não aguenta. Fica muito mais fácil 
juntar os recursos do mundo broadband com as do 
mundo broadcast. Para vídeos que não são assistidos 
por todo mundo, o ideal é que sejam enviados sob 
demanda, através da internet”. 
Lemos observou que a internet está muito longe de 

poder oferecer uma infraestrutura igual à da transmis-
são terrestre: “Nos Estados Unidos, o máximo que 
transmitiram, durante o último Super Bowl, foram  
15 milhões de fluxos. Nem sabemos quando a internet 
vai transmitir, e, mesmo que consiga, não é eficien-
te. Estariam replicando conteúdos na infraestrutura de 
redistribuição sem necessidade. Então, é questão de 
eficiência, de engenharia, da melhor a solução para o 
problema de distribuição e conteúdo para muita gente. 
Que é, sem dúvida nenhuma, broadcast. E isso não 
vai acabar. É isso que vai manter o broadcast vivo”, 
ilustrou. Perguntamos, então, qual seria a solução para 
a demanda, que só cresce, de transmissão de dados 
para dispositivos móveis. O professor nos disse que, 
nesse caso, a tendência é se redefinir o uso do es-
pectro. “Eles aumentarão a faixa deles. Sem falar que 
também estão evoluindo em termos de técnicas de 
modulação, de compressão de áudio e vídeo e, assim, 
conseguem mandar mais informação”, explicou.
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“A versão 3.0 é superior aos outros padrões”, 
afirma Jerald Fritz
Conversamos com Jerald Fritz, vice-presidente exe-

cutivo de Assuntos Legais e Estratégicos da empresa 
norte-americana ONE Media 3.0, startup da Sinclair 
Broadcast Group, maior estação de televisão dos Es-
tados Unidos. Ele nos contou sobre o que motivou os 
aprimoramentos do padrão norte-americano, falou so-
bre os desafios enfrentados e como está acontecendo 
o processo de transição para o novo padrão.
De acordo com Fritz, o padrão ATSC-1 era um sistema 

com “limitações tecnológicas” e que, por isso, após o 
switch-off, em 2009, iniciou-se um trabalho de apri-
moramento, até que se chegasse ao ATSC-3.0, sistema 
que tem vantagens significativas em relação ao antigo 
e é, em sua avaliação, “uma versão superior aos ou-
tros padrões que existem no mundo”, exatamente pela 
integração com a internet, por ter como base o IP. 

O executivo também explicou que o padrão foi apri-
morado para que pudesse ser integrado a dispositivos 
móveis, e para que pudesse ter a capacidade de ser 
adaptado para áreas geográficas e pessoas específicas. 
Ao comparar o ATSC 3.0 com o padrão europeu DVB-T2, 
ele refletiu: “o padrão europeu DVB-T2 não foi projeta-
do com foco em mobilidade. O ATSC 3.0, por sua vez, 
tem capacidade de transmitir dados além de dados de 
televisão (broadcast), e há mais capacidade do que o 
DVB-T2”, defendeu.
Fritz disse que os celulares adaptados para o sistema 

3.0 têm um canal de retorno via transmissão terrestre. 
Desse modo, é possível fazer transmissão instantânea, 
em UHD, sem precisar de download e sem que a ima-
gem seja pixelada. Entretanto, o executivo aponta que 
o maior desafio do ATSC 3.0 é a incompatibilidade 
com o sistema embarcado nos dispositivos antigos. 
Por isso, como solução, a indústria tem fornecido celu-
lares com o novo sistema por um preço mais acessível. 
Outro desafio dos desenvolvedores norte-americanos, 

de acordo com Fritz, é o fato de o governo ter deter-
minado que a migração para o novo sistema deve ser 
considerada voluntária, o que desacelera o processo 
de adoção para o padrão mais avançado.
Em relação ao aproveitamento do espectro eletro-

magnético, o executivo garante que o ATSC 3.0 é 
muito mais eficiente, se comparado ao seu sistema 
de referência padrão. “No Estados Unidos, um canal 
de TV ocupa 6 Mhz no espectro. O antigo ATSC faz a 
transmissão do sinal com 19.6 Mbps para SD. Assim, 
sobra pouco espaço para transmitir 2 ou 3 sub-canais 
em SD. Enquanto no padrão ATSC 3.0, o mesmo espa-
ço de 6 MHz tem 25 Mbps para SD, e a compressão 
se converte em 4 Mbps para UHD”, calculou. Sobre o 
que fazer com 21 Mbps que sobram, ele deu uma res-
posta em tom comemorativo: “Podemos fazer aquilo 
que queremos, porque é um espaço para conduzir um 
grande quantidade de dados (big data), porque o ví-
deo tem um só tipo de dado, e aquilo que se fará com 
esses 21 Mbps não deve ser, com certeza, televisão”.
Em relação aos impactos causados no cotidiano das 

famílias norte-americanas pelo novo processo de mi-
gração da TV, o especialista explicou que o público 
não sabe que a migração já começou, porque dentro 
do ATSC 3.0 há uma tecnologia “muito” sofisticada 
que faz com que ele não tenha impacto no ato de 
ver televisão, salvo pelas interfaces. Além disso, como 
uma comissão do governo determinou um programa 
de simulcast (transmissão simultânea do ATSC 1.0 para 
o ATSC 3.0), as pessoas não necessariamente precisam 
comprar uma nova TV, agora, uma vez que a migração 
será concluída entre 10 ou 15 anos.

E no Brasil, como avança o ISDB-Tb?
Diante do cenário exposto acima, que trata do aprimo-

ramento dos principais sistemas de televisão digital do 
mundo, é importante também entender os passos que 
o sistema nipo-brasileiro tem dado nesse sentido. Para 
isso, além do professor Guido Lemos, conversamos com 
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O ATSC fez uma grande divulgação da sua versão 3.0

Fritz falou sobre características do ATSC 3.0
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David Britto, diretor da empresa Miraklo e participante 
do Conselho Deliberativo do Fórum SBTVD. No fórum, 
ele representa o setor de software e é coordenador do 
Módulo de Mercado, que estuda os benefícios/impactos 
de inovações, do ponto de vista mercadológico.
Segundo o conselheiro do Fórum, o Japão tem a in-

tenção de realizar uma abordagem tecnológica mais 
disruptiva do ISDB-T, o que significa que está em-
penhado em criar uma nova versão do sistema. Tais 
aprimoramentos propostos vão culminar em um outro 
switch-off, e, ao que tudo indica, vai exigir a troca de 
receptores, impactando financeiramente a população. 
O Brasil, por sua vez, tende a tomar rumos diferentes. 
“Nós, membros do Fórum SBTVD, pensamos de ma-
neira um pouco mais conservadora. Em um primeiro 
momento, vamos fazer uma evolução não disruptiva, 
que vai permitir a melhoria de imagem, som e inte-
ratividade. Isso sem causar um impacto no legado.  
À medida que novos televisores vão chegando no mer-
cado, vão se beneficiar dessa evolução não disrupti-
va”, explicou David Britto. 
Esta é uma maneira, segundo ele, de considerar a re-

alidade econômica do País. “Estamos em um país que 
trocar uma massa de televisores, mexer no bolso do 
consumidor, é muito complicado. E o Japão tem uma 

outra realidade econômica, banda larga, poder aqui-
sitivo, salário médio, tudo”, esclarece. Sendo assim, 
ele assegurou que o aprimoramento não impactará o 
parque instalado e gera zero de interferência, por não 
ser disruptivo. E a população só sentirá a mudança 
quando os novos equipamentos, com a tecnologia em-
barcada, forem lançados no mercado.
Britto acredita que a evolução, de fato, disruptiva 

vai acontecer quando aumentarmos a resolução do 
nosso padrão: “Hoje, a resolução padrão é HD, mas, 
no futuro, a gente pensa em 4K e 8K. Em termos de 
normatização, vamos considerar em torno de 5 anos 
para ter um padrão bem definido, e começar a fazer 
uma implantação nesse sistema”, observa. Segundo 
ele, existe um diálogo com os japoneses para que, em 
um futuro, mais uma vez, tenhamos uma convergência 
de padrões, a exemplo do que aconteceu com o ISDB-
Tb. Inclusive, uma dessas conversas aconteceu. “Eles 
respeitam muito a nossa engenharia, e têm ficado im-
pressionados com a maturidade que a gente tem em 
lidar com a tecnologia, com evolução da tecnologia 
e, principalmente, em como essa tecnologia chega ao 
mercado”, conta.

Ginga D
O professor Guido Lemos falou sobre a nova versão 

para interatividade, que está em curso nas discussões 
realizadas pelo Fórum SBTVD. Ele contou que em breve, 
tudo indica que ainda no primeiro semestre de 2018, 
sairá uma especificação, para consulta pública na ABNT, 
e o planejamento do fórum. “Esse trabalho está em 
curso com muita energia. Internamente, chamamos de 
Ginga D, porque já existe o A e o B para a TV aberta, e 
o C foi o Ginga das caixinhas do Bolsa Família. O Ginga 
D seria uma evolução do C, que já traz em suas caracte-
rísticas a possibilidade de integração de broadcast com 
broadband, em alinhamento à tendência determinada 
pelos norte-americanos”, elucidou. 
Conforme Lemos, neste primeiro momento, acontecerá 

apenas uma evolução no software de interatividade, que 
permite não só melhorar a interatividade, mas realizar a 
recepção de um vídeo em HD por broadcast, e de uma 
camada de melhoria via internet. “Ou seja, um 4K tem 
4 quadrantes HD. Então, você recebe HD pelo broadcast 
e uma informação adicional para exibir em uma TV 4K.  
É possível enviar um vídeo 4K por broadband e sincroni-
zá-lo. A mesma coisa para áudio: é possível enviar canais 
de áudio adicionais pela internet e fazer o sincronismo 
de TV aberta com internet no receptor, para alguém que 
comprou uma TV que tem suporte para o Dolby Atmos, 
por exemplo. Isso já está no roadmap, para que se tente 
fazer essa atualização do sistema”, esclareceu. 
O ano de 2020, explicou o executivo, é o prazo para 

se ter a definição da tecnologia que vai ser usada para 
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Estande do ATSC 3.0 

David Britto: O Brasil, neste momento, toma rumos 
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David Britto, diretor da empresa Miraklo e participante 
do Conselho Deliberativo do Fórum SBTVD. No fórum, 
ele representa o setor de software e é coordenador do 
Módulo de Mercado, que estuda os benefícios/impactos 
de inovações, do ponto de vista mercadológico.
Segundo o conselheiro do Fórum, o Japão tem a in-

tenção de realizar uma abordagem tecnológica mais 
disruptiva do ISDB-T, o que significa que está em-
penhado em criar uma nova versão do sistema. Tais 
aprimoramentos propostos vão culminar em um outro 
switch-off, e, ao que tudo indica, vai exigir a troca de 
receptores, impactando financeiramente a população. 
O Brasil, por sua vez, tende a tomar rumos diferentes. 
“Nós, membros do Fórum SBTVD, pensamos de ma-
neira um pouco mais conservadora. Em um primeiro 
momento, vamos fazer uma evolução não disruptiva, 
que vai permitir a melhoria de imagem, som e inte-
ratividade. Isso sem causar um impacto no legado.  
À medida que novos televisores vão chegando no mer-
cado, vão se beneficiar dessa evolução não disrupti-
va”, explicou David Britto. 
Esta é uma maneira, segundo ele, de considerar a re-

alidade econômica do País. “Estamos em um país que 
trocar uma massa de televisores, mexer no bolso do 
consumidor, é muito complicado. E o Japão tem uma 

outra realidade econômica, banda larga, poder aqui-
sitivo, salário médio, tudo”, esclarece. Sendo assim, 
ele assegurou que o aprimoramento não impactará o 
parque instalado e gera zero de interferência, por não 
ser disruptivo. E a população só sentirá a mudança 
quando os novos equipamentos, com a tecnologia em-
barcada, forem lançados no mercado.
Britto acredita que a evolução, de fato, disruptiva 

vai acontecer quando aumentarmos a resolução do 
nosso padrão: “Hoje, a resolução padrão é HD, mas, 
no futuro, a gente pensa em 4K e 8K. Em termos de 
normatização, vamos considerar em torno de 5 anos 
para ter um padrão bem definido, e começar a fazer 
uma implantação nesse sistema”, observa. Segundo 
ele, existe um diálogo com os japoneses para que, em 
um futuro, mais uma vez, tenhamos uma convergência 
de padrões, a exemplo do que aconteceu com o ISDB-
Tb. Inclusive, uma dessas conversas aconteceu. “Eles 
respeitam muito a nossa engenharia, e têm ficado im-
pressionados com a maturidade que a gente tem em 
lidar com a tecnologia, com evolução da tecnologia 
e, principalmente, em como essa tecnologia chega ao 
mercado”, conta.

Ginga D
O professor Guido Lemos falou sobre a nova versão 

para interatividade, que está em curso nas discussões 
realizadas pelo Fórum SBTVD. Ele contou que em breve, 
tudo indica que ainda no primeiro semestre de 2018, 
sairá uma especificação, para consulta pública na ABNT, 
e o planejamento do fórum. “Esse trabalho está em 
curso com muita energia. Internamente, chamamos de 
Ginga D, porque já existe o A e o B para a TV aberta, e 
o C foi o Ginga das caixinhas do Bolsa Família. O Ginga 
D seria uma evolução do C, que já traz em suas caracte-
rísticas a possibilidade de integração de broadcast com 
broadband, em alinhamento à tendência determinada 
pelos norte-americanos”, elucidou. 
Conforme Lemos, neste primeiro momento, acontecerá 

apenas uma evolução no software de interatividade, que 
permite não só melhorar a interatividade, mas realizar a 
recepção de um vídeo em HD por broadcast, e de uma 
camada de melhoria via internet. “Ou seja, um 4K tem 
4 quadrantes HD. Então, você recebe HD pelo broadcast 
e uma informação adicional para exibir em uma TV 4K.  
É possível enviar um vídeo 4K por broadband e sincroni-
zá-lo. A mesma coisa para áudio: é possível enviar canais 
de áudio adicionais pela internet e fazer o sincronismo 
de TV aberta com internet no receptor, para alguém que 
comprou uma TV que tem suporte para o Dolby Atmos, 
por exemplo. Isso já está no roadmap, para que se tente 
fazer essa atualização do sistema”, esclareceu. 
O ano de 2020, explicou o executivo, é o prazo para 

se ter a definição da tecnologia que vai ser usada para 
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a próxima geração de TVs no Brasil. E caso a mudança 
seja radical, com a substituição do processo de modu-
lação, codificação de vídeo e codificação de áudio, será 
necessário um novo switch off (pois o sistema não será 
mais compatível com a versão antiga), que exige, por 
sua vez, o desenvolvimento de um novo conversor e 
de novos aparelhos de televisão. Outro debate consi-
derado importante pelo professor é sobre a estratégia 
de modulação que adotaremos. Ele lembrou que a mo-
dulação ATSC 3.0 é bem flexível, pois não precisa ser 
um canal fixo, e é uma possibilidade para ser estudada.

E quanto ao países que já adotaram o ISDB-T?
Uma das questões que levantamos com os especia-

listas brasileiros que entrevistamos foi se o Brasil te-
ria autonomia para caminhar de forma paralela com o 
Japão em relação à definição dos aprimoramentos do 
padrão nipo-brasileiro. David Britto nos explicou que 
sim, pois temos soberania em relação a esse tema. 
Assim, o Japão, ao implantar a nova versão do ISDB-T, 
vai acrescentar “versão 2.0” ao nome; enquanto o pa-
drão brasileiro acrescentará a expressão “versão 2.5 
ou 3” ao nome ISDB-Tb (dependendo do que vai sig-
nificar em termo de impacto).
Conforme David Britto, cada país tem a sua autono-

mia para lidar com o tema e que, no caso do Brasil, ter 
uma estrutura profissional para tratar desse assunto 
através de um fórum é um grande diferencial, pois o 
fórum se mantém, apesar de mudanças governamen-
tais. O que não existe em países que adotaram o nos-
so padrão. “Quando mudam os governantes de cada 
país, mudam as prioridades. Se tivesse um fórum na 
Argentina, certamente haveria uma questão evolutiva 
a ser discutida de uma maneira bilateral, de uma ma-
neira mais profissional”, observou. 

Um novo consórcio para um novo padrão
A exemplo do que aconteceu à época do desenvolvi-

mento do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, pre-
tende-se formar um novo consórcio para o desenvolvi-
mento da versão aprimorada do ISDB-Tb. Os membros 
do Fórum SBTVD têm dialogado com representantes 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC) para discutir a possibilidade de 
colocar a proposta em prática e, juntos, lançarem edi-
tais com chamadas de participação, através de inves-
timentos de recursos do Funtel. “Queremos montar 
novamente um consórcio de universidades, mobilizar 
uma quantidade compatível com o desafio tecnológico 
de pesquisadores, para que tenhamos soluções ino-
vadoras, e não apenas sigamos com um sistema que 
está posto, mas possamos fazer, eventualmente, uma 
evolução, modificações e adaptações para os requisi-
tos do Brasil”, explicou o professor Guido Lemos. n
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ta e pesquisadora associada do 
Observatório Brasileiro de TV Di-
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(Obted) da ECA/USP. Mestre em 
TV Digital, doutora em Ciências 
da Comunicação e pós-douto-

randa em Diversidades. 
Contato: deisyfernanda@gmail.com

1982: Foi criada uma organização internacional com 
a missão de elaborar as normas para o padrão norte- 
americano de televisão digital, que recebeu o nome 
de Advanced Television System Committee. Era forma-
da por 140 representantes de empresas de transmis-
são televisiva (terrestre, cabo, satélite) e cinematográ-
fica, universidades, fabricantes de equipamentos de 
transmissão e de produtos eletrônicos de consumo, 
computadores, órgãos de regulamentação e indús-
trias de semicondutores. (Site oficial ATSC);

1987: Foi formado o Advisory Committee on Advan-
ced Television Service (ACATS) para assessorar a Federal 
Communications Commission (FCC) na coleta e pro-
cessamento de informações e sobre demais questões 
relacionadas ao projeto de se chegar a uma TV avan-
çada (ATV). Além disso, deu-se início à elaboração de 
normas para o serviço de televisão avançada e foi pu-
blicado um documento onde constavam as especifi-
cações do sistema ATSC;

1996: o ATSC foi oficialmente adotado pela FCC 
como padrão americano;

Novembro de 1998: nos Estados Unidos, foram  
realizadas as primeiras transmissões em sinal digital 
do sistema ATSC;

Junho de 2009: finalizou-se o primeiro período de 
simulcast dos EUA. O sinal de transmissão terrestre de 
TV tornou-se, assim, completamente digital. Poste-
riormente, o sistema foi adotado por Estados Unidos, 
Canadá, República Dominicana, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, México e Coreia do Sul (ATSC, 2014);

Maio de 2017: foi lançado, oficialmente, o ATSC 3.0;
Novembro de 2017: a FCC aprovou o início das 

transmissões voluntárias pelas estações de TV, com a 
condição de que sejam oferecidas em forma de simul-
cast, ou seja, junto ao sinal digital ATSC padrão. Além 
disso, ficou decidido que a transição para o novo sis-
tema não será obrigatória.

Um pouco da história do ATSC
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por Tom Jones Moreira

HEVC cresce menos que o esperado, enquanto H.264 mantem 
sua coroa de melhor codec implementado

V
amos dar uma olhada nos anos de 2017 e 2018, 
sob a ótica dos codecs de vídeo: No ano passa-
do, o H.264 era claramente o codec dominante, 
com reprodução disponível em praticamente 

todos os dispositivos e plataformas do globo. Apesar 
de o VP9 ter sido reproduzido em todos os principais 

navegadores (menos no Safari da Apple), ele ainda não 
era muito utilizado, além do YouTube e de vários ou-
tros serviços. Porém o único navegador que suportava 
HEVC era o Edge em computadores com Windows 10 e 
decodificação de hardware HEVC. No entanto, o HEVC 
passou a dominar os vídeos em 4K fornecidos para as 

HEVC, VP9, AV1: 
O que o mercado está 
esperando desses codecs? 
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Smart TVs, devido a seus recursos de compactação efi-
cientes e de alta qualidade. Também no início de 2017,  
os dispositivos Android podiam reproduzir o HEVC e o 
VP9,   enquanto os dispositivos da Apple (iOS, tvOS e 
Mac / Safari) não podiam reproduzir nenhum dos dois.
O codec AV1 da Alliance for Open Media, (A Allian-

ce for Open Media é o grupo formado originalmente 
pela Intel, Google, Microsoft, Cisco, Mozilla, Amazon 
e Netflix; que em 2015 para consolidar os esforços 
para criar um codec de código aberto, criaram o AV1.) 
também foi outro codec amplamente comentado, mas 
atrasos em seu lançamento complicaram sua adesão 
pelo mercado. 
A novidade veio mesmo quando finalmente, durante 

a WorldWide Developers Conference, realizada em San 
José, na Califórnia, a Apple anunciou que estava adi-
cionando o HEVC ao HTTP Live Streaming (HLS), e tam-
bém suportando vídeo de alta faixa dinâmica (HDR). 
Isso significa que o vídeo codificado por HEVC seria 
reproduzido em dispositivos iOS; em Macs, e também 
no Safari; e em dispositivos Apple TV que pudessem 
ser atualizados para o mais nova versão do sistema 
operacional.
Essa mudança foi amplamente celebrada pelos desen-

volvedores de codecs e fornecedores, e com razão, uma 
vez que abriu centenas de milhões de endpoints po-
tenciais. Testes iniciais mostraram que mesmo em dis-
positivos mais antigos, como o iPhone 6, a reprodução 
HEVC era relativamente eficiente, e não deveria degra-
dar a duração da bateria tão significativamente quanto 
o H.264 (provavelmente devido à decodificação HEVC 

baseada em hardware incluída nesses dispositivos ). Em 
dispositivos mais novos, como o iPhone 7 e posterio-
res, a reprodução HEVC consumiu aproximadamente a 
mesma porcentagem de CPU que o H.264, indicando um 
impacto mínimo na duração da bateria.
Apesar desses benefícios, parece que a adoção do 

HEVC dentro do HLS tem sido lenta — provavelmente 
por uma série de razões, incluindo os custos adicionais 
de codificação e armazenamento e a confusa imagem de 
royalty. Há também a questão de como oferecer suporte 
a dispositivos Apple mais antigos, não compatíveis com 
o HEVC, bem como outros endpoints que não sejam 
da Apple e que reproduzem fluxos de HLS. No entanto, 
a maioria dos analistas do setor espera que o uso de 
HEVC no HLS aumente em 2018 e além.
Em 2018, no início de janeiro, a Apple aderiu à Aliança 

para Mídia Aberta (AOM), um movimento, aparentemen-
te, discreto, marcado apenas pela adição de seu nome 
no site da AOM como membro fundador. A Apple não fez 
declarações sobre o tempo ou a extensão de seu supor-
te para AV1 ou codecs existentes, como o VP9.
Neste ponto, AV1 é uma entidade desconhecida em 

termos de desempenho, já que não sabemos a qua-
lidade da codificação, o tempo de codificação ou os 
requisitos de CPU para decodificação. Ao contrário do 
HEVC, os dispositivos da Apple não têm hardware de 
decodificação AV1, portanto, a menos que os requisi-
tos de decodificação do AV1 sejam muito menores do 
que o esperado, é improvável que o AV1 faça ótimas 
incursões na reprodução do iOS até 2020. No entanto, 
se a Apple incorpora a reprodução do VP9 no Safari, 
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no iOS e no tvOS, pode gerar algum interesse adicional 
nesse codec.
O que nos traz até Abril e consequentemente a NAB 

2018, onde andando pelos corredores da feira, tive a 
nítida impressão de que o HEVC não decolou, e uma 
pergunta teve que ser feita:
O que esperar para AV1, HEVC e VP9 em 2018?
O AV1 deve estar disponível no primeiro trimestre de 

2018 e será imediatamente suportado em todos os na-
vegadores dos membros do AOM, incluindo Chrome, 
Edge, Firefox e (mais provavelmente) Safari. Eu tam-
bém esperaria que o YouTube e a Netflix começassem 
a distribuir vídeos codificados em AV1 no meio do ano.  
E seria ótimo se a Apple também adicionasse supor-
te a VP9 em suas plataformas móveis, de computador 
e OTT, já que isso abriria a reprodução de vídeos em 
4K do YouTube, que atualmente só são codificados no 
formato VP9. Dessa forma o HEVC, VP9 e AV1 terão a 
maior penetração em serviços ao vivo e VOD (vídeo sob 
demanda) que estejam distribuindo conteúdo 4K de re-
solução mais alta. 
Assim se não estiver distribuindo conteúdo em 4K, 

provavelmente poderá esperar um ano (ou mais), antes 
de considerar o aumento dos arquivos H.264 que você 
já está criando. Por outro lado, se você estiver codifi-

cando o conteúdo no formato HEVC para ser enviado 
para as Smart TVs, procure integrar esses arquivos aos 
feeds do HLS (uma vez que a Apple esta fazendo a 
mesma coisa).
AV1 deve chegar ao mercado bem enfraquecido, mas, 

realisticamente, as principais empresas que serão “for-
çadas” a codificar nesse formato são as da Alliance for 
Open Media, como Google, Netflix, Hulu, Amazon e Fa-
cebook. A maioria das outras empresas pode esperar 
confortavelmente de longe até que os parâmetros de 
desempenho do novo codec sejam conhecidos.
E os produtores de eventos ao vivo devem considerar 

a implantação de codificadores HEVC de empresas como 
a LiveU e a Teradek (as únicas que vi na feira estarem 
realmente preparadas para HEVC) mesmo para fluxos 
de 1080p e menores e, particularmente, para eventos 
transmitidos por meio de 4G. O HEVC pode reduzir de 
35 a 50% da largura de banda desses fluxos, facilitando 
a entrega na nuvem.
Por fim, a Encoding.com, escolheu a NAB 2018 realiza-

da em abril passado para lançar seu Relatório de For-
mato de Mídia Global de 2018, um detalhamento anual 
dos trabalhos de transcodificação que a empresa tratou 
em 2017 para mais de 3.000 clientes de mídia e entrete-
nimento. Esse relatório mostrou números agressivos da 
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escalada do H264( MPEG4), que eu senti nos corredores 
da feira, justificando a máxima de que os números não 
mentem, e ai vão eles:
O forte continuou se fortalecendo. Enquanto o rela-

tório do ano anterior mostrava o H.264 com 79% do 
espaço do codec de vídeo, esse número subiu para 81% 
no relatório deste ano. A adoção do H264 cresce a cada 
ano e é o codec mais popular para os padrões de taxa 
de bits adaptáveis   HLS e DASH. Embora o HEVC pos-
sa ser o futuro, seus requisitos desafiadores indicam 
que os editores provavelmente não mudarão tão cedo.  
O uso de HEVC subiu este ano de 3% para 9%, enquan-
to o VP9 caiu de 11% para 6%.
O HEVC está em alta devido à validação da Apple, 

agora que todo o ecossistema da Apple o suporta e 
continuamos a velo principalmente em testes, porem 
novamente (eu falei isso em 2017) esperamos ver um 
aumento substancial de seu uso em 2019.
Para os padrões adaptativos, o HLS continua a domi-

nar com 74% do mercado (contra 72% no ano passa-
do), mas o DASH também cresceu e agora possui 22% 
(de 21%). O relatório chama o HLS de “padrão-ouro”, 
observando que a maturidade das suas especificações, 
a melhoria contínua, e o amplo suporte a dispositivos 
fazem dele o centro de qualquer política de taxa de bits 
adaptável.
Observando o suporte à resolução de tela, o relatório 

nos mostra que — o 4K tem mais “barulho e burburi-
nho” do que uso implementado. Apenas 8% da produ-
ção total das empresas está em 4K, o que representa 
uma queda de 2% em relação ao ano passado. Enquan-
to que a saída de 1080p foi mantida em 55 %. Sendo 
assim os números finais de uso de HEVC, VP9,   H.264 
ficaram conforme nos mostra o gráfico 1.
O H.264 ainda tem a coroa de rei, com mais de 80% 

do volume do codec e vimos um aumento em relação 
a 2017 no HEVC de 7% para 9%. São principalmente 
testes, alguns pequenos fluxos de trabalho para TVs 

inteligentes e conteúdo de nuvem. Mas em termos de 
produção de grande porte, com fluxos de trabalho dire-
tos para o consumidor, eles predominaram no H.264 por 
mais algum tempo.
O VP9 nunca decolou. A maioria está aderindo ao co-

dec H.264 para DASH e HLS. Eu realmente acho que 
vamos começar a ver algumas bibliotecas HEVC e HLS 
se atualizarem para o segundo semestre de 2018, con-
forme mostra a tendência do gráfico do relatório da 
Encoding.com (gráfico 2).
Então espero que se mantenham atentos a essas dire-

trizes e focados no que o mercado esta fazendo quanto 
a adoção de novos codecs. n

Se quiser tirar mais informações do relatório utilize o 
link abaixo:

https://www.encoding.com/files/2018-Global-Media-Formats- 
Report.pdf

Tom Jones Moreira de Assis é es-
pecialista em Sistemas digitais, 
experiência de mais de 15 anos 
no mercado de Telecom. Coorde-
nador do departamento de En-
genharia de Aplicação da Tecsys 
do Brasil. Membro do Fórum 
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Módulo Técnico, e membro da Diretoria de Ensino da 
SET. Contato: tom@tecsysbrasil.com.br 
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Analyzing and Monitoring Video 
Quality in a Diverse HDR Ecosystem

Abstract
“Not just more pixels — but better 

pixels,” is the accepted mantra 
driving current High Dynamic Range 
(HDR) technology. With multiple 
electro-optical transfer functions 
(EOTFs) and color gamut standards 
driving HDR content creation and 
display, and issues of backward 
compatibility with BT.709/ standard 
dynamic range (SDR) displays, 
the viewer experience in such an 
interoperable environment needs 
closer attention. In particular, 
contouring due to bit-depth loss 
or incorrect tone mapping, contrast loss due to EOTF 
mismatch, and possible enhancement of compression 
artifacts in brighter image regions have to be analyzed 
and quantified in order to assist content creators in 
monitoring video quality in a diverse HDR ecosystem.

Keywords 
Artifact enhancement, bit-depth loss, contrast loss, 

electro-optical transfer functions (EOTFs), high dynamic 
range (HDR), wide color gamut (WCG)

Introduction

High dynamic range (HDR) technology leverages 
the enhanced brightness, color component bit 
representation, and color volume capability now 

available in displays. Currently, several optoelectrical 
and electro-optical transfer functions (OETFs/EOTFs) 
and wide color gamut (WCG) standards drive HDR 
content creation and display, and in the near term, the 
issue of backward compatibility with legacy standard 
dynamic range (SDR) displays is critical. In such an 
interoperable environment, the key issue of HDR 
viewer experience clearly needs closer attention. 
Along with the current work on HDR development, 

ATSC 3.0 is being developed as the next-generation 

standard for digital television with 
ultrahigh-definition resolution 
and High Efficiency Video Coding 
(HEVC or H.265) compression  
under consideration. Over-the-top 
compressed streaming content deli- 
very in 4K/HDR is already available 
from several content providers. 4K 
Blu-ray compressed media storage/
playback includes provisions for 
HDR, and most major display 
manufacturers support HDR. With 
such an evolving ecosystem, we 
will have to confront several issues 
associated with handling UHD 

content with HDR and WCG. Some of these underlying 
issues will be discussed in the subsequent sections.

Ultra High Definition Television (UHDTV) 
Ecosystem — A Brief Overview
Let us take a quick overview of the current state of 

the art and, in particular, how it ties in with the video 
quality (VQ) issues discussed in the following sections. 
A good starting point is the work done by SMPTE in a 
2015 Study Group report on HDR.1 Figure 1, reproduced 
from that report, illustrates the television production 
and broadcast flow.
The implementation of high frame rate video, 

HDR capture, and a diversity of display capabilities 
in terms of color volume can challenge systems 
interoperability within this flow. From a video quality 
control (QC) perspective, validation of various 
media parameters is important. While there have 
been several “customized” HDR offerings available 
commercially, implementation of relevant standards 
at every stage of the video production pipeline will 
make interoperability and compliance monitoring 
viable in the future. Keeping this in mind, we discuss 
some of the issues that could impact the HDR viewing 
performance in the interim.

HDR Content Quality Control 
— Key Issues
Implicit in the legacy SDR TV video no-reference QC 

methodology is the fact that the luminance range of 
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video capture as well as the color volume has been 
static for several decades. With legacy CRT displays 
inherently compatible with the video capture and more 
contemporary LCD displays being equal to or exceeding 
target video performance, one can perform most of 
the video QC at either the compressed stream level 
or at the decompressed component level. However, 
one set of primary issues currently affecting optimal 
HDR viewing performance involves the challenge of 
interoperability between production and display. For 
example, when viewing a picture created in a WCG 
color palette on a legacy SDR display, picture-wide 
contouring due to bit-depth loss (global) or region-
based incorrect tone mapping (local) could be an issue 
if the conversion is not handled with care. In a similar 
vein, a loss of contrast may occur due to target and 
actual EOTF mismatch when HDR content is viewed 
on a legacy International Telecommunication Union — 
Radiocommunication (ITU-R) Recommendation BT.709 
compliant display. Additionally, the issue of possible 
enhancement of compression artifacts in brighter 
image regions viewed on a bright and high-contrast 
HDR panel needs to be monitored and quantified. 
Finally, the issue of whether the content is indeed HDR 
or whether it includes some SDR content embedded 
within needs verification. All of these issues must 
be taken into consideration as content creators 
monitor and maintain VQ in this diverse (and at times 
“mismatched”) HDR ecosystem. They will be examined 
further in the following subsections.

Metadata Handling
The video-mastering process is “as much art, as it 

is science.” Capturing and creation of HDR content 
also depend on the overall intent and desired effects 
imposed during the mastering process. Metadata is 
auxiliary data associated with the created compressed 
content that enable the receiver to extract key image 
video parameters used during mastering. For example, 
the SMPTE 2086 standard2 specifies the color volume 
used (with the associated display primaries and white 
point) as well as the minimum and maximum mastering 
display luminance values. This is also known as static 
metadata, for it is applicable to the entire content. 
Moreover, such metadata can be carried within the 
supplemental enhancement information associated with 
HEVC MPEG bitstreams.3

Content-dependent (or dynamic) metadata can be 
associated over the entire content (e.g., maximum 
content light level and maximum frame average light 
level)4 or it can vary from frame to frame as proposed 
in the upcoming SMPTE ST 2094 set of standards 
documents. The metadata defined in ST 2094 are 
intended to enable the transformation of HDR/WCG 
images so that they can be compatible to a display 
having a smaller color volume than that of the mastering 
display used for the HDR images. This is relevant when 
we discuss scalability and the single-layer HDR delivery 
approach described briefly in the following section.
In the case of traditional SDR content, final video 

frame construction is not strongly tied to metadata. But 
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Figure 1. SMPTE UHDTV Study Group reference diagram.1



with HDR, the video frame to be displayed needs to 
refer to the metadata for its final construction after 
decompression. In HDR, all such metadata are crucial for 
adequate tone mapping at the receiver, so as to closely 
match the content mastering process and, therefore, 
the creator’s intent. Metadata makes it possible to do 
this without necessarily having a receiver that exactly 
matches the specialized (and moreover, typically 
expensive) mastering display. However, in that process, 
the following issues need to be kept in mind.

Reduction in Color Volume
The color space plot5 in Figure 2 shows the relative 

color space (inner triangle) occupied by the legacy 
BT.709 (HDTV)5 and the proposed BT.2020 (UHDTV)6 
color space (outer triangle), clearly indicating the 
increase in bit depth/component, are mandated by 
BT.2020.
For interoperability with the legacy BT.709 color 

gamut, issues include the distortionless conversion 
from a higher to a lower bit resolution. If not handled 
with care, such a conversion could occasionally lead 
to out-of-gamut clipping, as well contouring, banding, 
and posterization artifacts, especially in gently varying 
backgrounds when a lower bit depth is used. For 
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Figure 2. Diagram of the International Commission on 
Illumination (CIE) 1931 color space that shows the BT.2020 
(UHDTV) color space in the outer triangle and BT.709 (HDTV) 
color space in the inner triangle.7

Figure 3. (a) Effect of posterization/loss of bit depth.8 (b) G component histograms of the original and posterized scenes. (c) 
G component histogram analysis of the posterized scene.
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example, in Figure 3(a), one can clearly notice banding 
attributed to bit-depth loss in the sky portion of the 
posterized image8 on a full HD monitor.

Posterization Metric Generation
For the images in Figure 3(a), Figure 3(b) shows 

the {G} color (8-bit original) component histogram of 
the original as well as the subsequently posterized 
image.
Since the {G} channel behavior loosely reflects the 

behavior of the image Luma {Y} in general, a {G} 
color component histogram analysis is performed. 
(Alternately, one could select the {Y} component as 
well.) Here, we analyze for periodic combing (peak 
valley combinations) of the G-histogram, to detect 
the presence of bit-depth loss.8 The histogram pair 
in Figure 3(b) is associated with the corresponding 
original and posterized versions of the image shown 
in Figure 3(a) (8 bits per color component and hence 
256 bins on the x-axis). As one notices in Figure 3(b) 
and as is reillustrated in Figure 3(c), the histogram 
associated with the posterized image (i.e., the one on 
the right) depicts the periodic peak valley behavior, 
thus indicating combing. We analyze the G-histogram 
to detect the presence of such periodic peak valley 
pairs. Once a regular periodicity of such pairs is 
ascertained, we then use the accumulated strength 

of each of the individual peaks to directly generate 
a combing strength metric, on a scale of [0, 1.0]. In 
other words, the metric is associated with the loss of 
bit depth.
Following this approach, we obtain the metric values 

for posterization due to bit-depth loss as follows:

Posterization metric (G or Y-histogram of given scene)
= 1.0 – exp(K * Si(peak_height[i])),

where K is a negative constant. Using this procedure for 
the example pair in Figure 3, we get

Posterization metric (scene_original) = 0.0,
Posterization metric (scene_posterized) = 0.61.

Apart from the posterization or banding issue, any  
out-of-gamut colors or tones will need to be mapped/
rendered carefully (with due consideration given to 
neighborhood pixels), so that the appearance of 
chroma distortion is minimized. Such distortions, if 
present, need to be detected and logged.

Contrast Loss Due to EOTF Mismatch
Adequate display contrast performance is the key 

to achieving the desired HDR viewer experience. This 
implies that meticulously crafted HDR content is best 
viewed on a panel that has EOTF characteristics that are 

Figure 4. HDR content (courtesy SRI International) viewed on a legacy BT.709 display.
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compatible with or complement the OETF characteristics 
implemented at the capture/precompression stage. 
If the inverse OETF or the target EOTF of the given 
content, as specified by the metadata, is significantly 
different from the characteristics of the actual viewing or 
display panel EOTF, then there is potential for localized 
contrast loss, depending on the video content. This 
could also happen when the HDR content is viewed on 
a legacy BT.709 compliant display.
The image on the top-left of Figure 4 is the simulated 

view of a source image provided by Sarnoff Corporation, 
(now a part of SRI International), targeted for a ST 
2084 panel9 in Rec BT.2020 space. The image on the 
top-right represents the scene, as it would appear on a 
standard BT.709 panel, while the image on the bottom 
is the top-right image with mid-tone color adjustment.
Within the evolving HDR context, quantifying the 

contrast/chroma loss (if any) is crucial if the intended 
viewing panel does not match the actual viewing 
panel. The results shown in Figure 5(b) were obtained 

using cropped 4K imagery rendered in BT.2020 space 
[exemplified in Figure 5(a)], using an HDR10 master 
at 1000 nits (courtesy of Harmonic Inc.), with two 
simulated displays, one at 500 nits and the other at 
1500 nits (Please note that these are representative 
images, since the full dynamic range required for their 
correct rendition is not possible in a standard SDR 
display.)
The x-axis of Figure 5(b) denotes the image index 

(i.e., the image selected) and the y-axis represents the 
corresponding contrast metric. If the value is > 0.5, it 
is interpreted as a contrast loss, and conversely, if it is  
< 0.5, it is interpreted as a gain, while a value of 
0.5 is achieved when the viewing panel matches the 
mastering display. Thus, there is a need to quantify 
the perception of contrast loss as shown by the results 
of Figure 5, in terms of implementing a no-reference 
contrast loss metric.
The subsequent application of this metric for available 

HDR imagery, with the viewing contrast performance 
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Figure 5. (a) Collage of cropped images used from the 4K NASA HDR10 sequence (courtesy of Harmonic Inc.). (b) Contrast loss/
gain in the case of master ←→ display Lmax mismatch.



simulated over various display EOTFs, has been 
captured in Figure 6. The plots in Figure 6 capture the 
mismatch situation when an HDR10 rendered content 
mastered on a 1000-nit panel is displayed on an SDR 
400-nit panel without proper mapping/metadata usage 

[Figure 6(a)] and on an Hybrid Log Gamma (HLG) 1200-
nit panel [Figure 6(b)].
Note that the contrast “gain” associated with images 

such as image 7 in Figure 6(a) can be attributed to 
the relatively low lighting in those frames. As we shall 
see in the following section, this results in a relatively  
higher contrast performance for the SDR panel compared 
with HDR10. A similar argument can be made for  
images 7 → 9 for the HLG display results in Figure 6(b).

Compression Artifacts Enhancement
It has been noted by Dawson,10 who in turn quotes 

Carl Furgusson from Ericsson, that at high brightness 
levels, compression artifacts in Dolby PQ or HDR10 
type HDR panels could be accentuated if the bitrates 
are not sufficiently high. This could likely be explained 
by the steepness of the ST 2084 EOTF curve (shown in 
Figure 7) in the brighter areas. If so, then the following 
compression related checks, in particular, may have to 
be performed in the post EOTF or linear L space:
n Blockiness/Tiling
n Ringing
n Mosquito Noise
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Figure 6. Contrast loss/gain in the case of master ←→ display EOTF mismatch. (a) Contrast loss or gain for ST2084 content 
on a 400 nits BT1886 display. (b) Contrast loss or gain for ST2084 content on a 1200 nits HLG display.

Figure 7. ST 2084 EOTF (luminance L versus 10-bit code 
value).
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Consider the results shown in Figure 8 of the first 
derivative of ST 2084/HDR10 (UHDTV with HDR) and 
BT.1886 (HDTV with SDR) EOTFs versus digital component 
code value (10 bits assumed for this analysis).  
The LW (luminance white level) for the BT.1886 panel 
is assumed to be 400 nits. The LW for the ST 2084/
HDR10 panel is varied from 400 to 10,000 nits. Note 
that the high-end commercially available HDR panels 
go up to ~4k nits at present.
For each of the plots in Figure 8, we notice that beyond 

a certain code value, the slope of the ST 2084/HDR10 
EOTF increases sharply with respect to the BT.1886 
EOTF (e.g., digital code value = 859 in the case of the  
top-left-hand plot in the case where LW = 400 nits 
for the ST 2084/HDR10 panel). Moreover, this value 
reduces as the LW for the ST 2084/HDR10 panel is 
increased. Thus, for LW = 10,000 nits as per the Dolby 
PQ EOTF, the digital code value = 348.
In the following discussion, we will refer to these 

code values as crossover values.

Suppose L(C) is considered to represent a given EOTF 
as a function of the color code value C. Now we know 
that, in general, for a continuous and differentiable 
function L(.)

Limit (L(b) – L(a))/(b – a) = L′(a) @ DL/DC, at code
   b → a                                        value “a.”

Then a given perturbation or disturbance, attributed 
to one of the compression artifacts listed earlier, around 
a code value “a” (denoted by DC) would produce a 
higher luminance difference (i.e., DL) in the ST 2084 
case, compared with the BT.1886 case, as long as “a” 
is >the corresponding crossover value described above. 
This is because in that code value range, L′(a) for ST 
2084 will be >the corresponding L′(a) for BT.1886.
This appears to analytically support the argument that 

for a typical HDR panel, the changes in luminance for a 
corresponding tiling effect in the nonlinear digital code 
space at higher intensity regions (beyond the crossover 

Figure 8. EOTF first derivative comparison.



FOTO & VIDEO 

Distribuidor exclusivo

www.broadmedia.com.br
comercial@broadmedia.com.br

+55.21.3420.7744



SET Sul 2016SMPTE - TECHNICAL PAPER

66   REVISTA DA SET  |  Agosto 2018

value) produce a more pronounced tiling effect as 
perceived by the observer in the linear luminance 
space.

The results in Figure 9(b) are obtained by successively 
higher levels of quantized image content analyzed in post 
EOTF L-space.

Figure 9. (a) HD image example (courtesy of Pic Host) used for blockiness behavior. (b) Blockiness behavior of the above image 
versus QP for different EOTFs.

Figure 10. (a) Image pair example used for this study (courtesy Gencoupe). (b) SDR versus HDR test results.
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value) produce a more pronounced tiling effect as 
perceived by the observer in the linear luminance 
space.

The results in Figure 9(b) are obtained by successively 
higher levels of quantized image content analyzed in post 
EOTF L-space.

Figure 9. (a) HD image example (courtesy of Pic Host) used for blockiness behavior. (b) Blockiness behavior of the above image 
versus QP for different EOTFs.

Figure 10. (a) Image pair example used for this study (courtesy Gencoupe). (b) SDR versus HDR test results.

As we can see in the plots in Figure 9(b), there is 
generally an expected monotonically increasing behavior 
of the blockiness metric for each EOTF implementation, 
as we increase quantization parameter (QP). For a given 
QP, the blockiness increases as the EOTF Lmax (nits) 
increases. This corroborates the artifact enhancement 
behavior based on the first derivative analysis of the 
BT.1886 and ST 2084/HDR10 EOTFs described earlier. 
Therefore, it is clear that the previously mentioned video 
checks for compression artifacts will have to be reevaluated/ 
recalibrated in the HDR context as we move forward.

Embedded Non-HDR Content
As in the case of content upconversion (wherein 

content, which was captured in native SD format like 
480i or 480p, is upconverted to HD before delivery), 
there could be analogous situations where the video 
content that was originally captured or created in 
SDR/BT.601 or BT.709 is mapped to a WCG space and 
embedded as part of an overall HDR content delivery. 
Potentially, this could happen when there are SDR 
commercials inserted within an HDR program, or say 
an HDR movie channel that is also delivering legacy 
SDR content as part of its package.
In Figure 10(b), preliminary results for SDR versus 

HDR tests have been plotted for various image pairs, 
wherein the same content has been rendered in both 
SDR and HDR. In Figure 10(b) plot, the x-axis denotes 
the image index (i.e., specifying the image pair 
selected) and the y-axis represents the corresponding 
confidence metric that the given image is indeed HDR. 
Ideally, all SDR images should have a confidence <0.5, 
and conversely, their HDR renditions should generate 
a confidence of >0.5. Out of 12 image pairs (i.e., 24 
images), there was one false positive (image 7) and 
four false negatives (images 2, 4, 9, and 10).
This is a crucial video QC issue in the evolving HDR 

context and will have to be studied and refined further. 
So, in general, the knowledge of whether the received 
content is rendered in true HDR or otherwise, will 
need to be a fundamental aspect of any UHD QC suite 
moving forward.

Some Topics Meriting Further 
Consideration
From the ongoing discussions in forums such as SMPTE 

and National Association of Broadcasters (NAB), as well 
as some of the available literature, the following issues 
appear to be of immediate relevance in conjunction with 
the key HDR related VQ issues discussed earlier on HDR 
Content Quality Control – Key Issues.

Scalability: Single Layer versus Dual Layer
The concept of using scalability in video coding is 

currently being examined by the industry to address the 

issue of receiver compatibility. Two basic approaches 
have been discussed,1,3 namely, single layer and 
multilayer. In the single layer approach such as the one 
proposed by Phillips, the compressed content is basically 
created with HDR and the associated metadata is used 
to convert or map the HDR content to a standard SDR 
panel for backward compatibility. On the other hand, in a 
multilayer approach such as the one proposed by Dolby 
Vision (Dolby Labs), an SDR version of the HDR content 
is decompressed for legacy viewing and the associated 
metadata containing HDR related information is ignored. 
For HDR viewing, the associated metadata is used in a 
subsequent (post) processing stage to achieve the tone 
rendering for targeted HDR performance.
Both these approaches use extended metadata for 

image reconstruction—SDR rendition in the case of 
single layer and HDR in case of multilayer. With each 
approach, the adequate and appropriate usage of 
metadata for image reconstruction within the allocated 
dynamic range is crucial. Additionally, issues with 
outof-gamut color mapping or localized contouring due 
to tone mapping may need to be factored into video 
QC when scalable approaches are implemented.

Consumer Viewing Environment and Potential 
Hazards
The UHD experience is best achieved in an immersive 

viewing setup, typically between 1 and 1.5 times the 
screen diagonal. This is closer than the viewing distance 
for a legacy SDR panel with the same dimensions. Prior 
issues like photo-sensitive epilepsy,1,11 where there 
is potential for flashing images to trigger seizures, 
have been well studied for SDR imagery. With the 
implementation of HDR, however, the specifications/
restrictions that resulted from the SDR studies may 
have to be revisited for the more immersive (and 
higher contrast) viewing of the environment of UHDTV, 
and this in turn will impact the current video QC.

Conclusion
While HDR offerings provide the consumer with a 

more enriching and satisfying viewing experience, they 
also pose challenges in the interim, where standards 
are still being developed and all the components of 
the production and broadcast flow, as described earlier 
in the previous section, may not always be on the 
same page. As aptly stated in the SMPTE Study Group 
report on HDR:1 “Displays, image processors, and up/
down color convertors will all need to detect the HDR 
encoding and colorimetry in use to correctly process 
and display the signal. Compression and image 
processing is an increased part of many production 
and distribution systems, and the interaction of HDR 
signals with standard methods has not been fully 
explored.”
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Therefore, development and adaption of viable video 
QC are crucial in the evolving ecosystem where issues 
with interoperability could impact optimal viewing 
performance and where metadata capture, interpretation, 
and application are the key. Some of these issues and 
the corresponding VQ checks, with the results based on 
the preliminary work done in the respective areas, have 
been highlighted in the previous section. In particular, 
the effects of potential bit-depth loss and contrast 
loss when using legacy equipment and the issue of 
potential compression artifact enhancement in an HDR 
display have been illustrated using enhanced VQ check 
methodology. Also, discrimination between “true HDR” 
versus embedded SDR content within an overall HDR 
content delivery has also been examined.
This work will continue to evolve, especially as 

more clarity is achieved regarding the standardization 
process, as well as the current and forthcoming 
commercial HDR compliant display deployments. The 
prior section outlines some additional issues where 
work needs to be done.
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with interoperability could impact optimal viewing 
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the corresponding VQ checks, with the results based on 
the preliminary work done in the respective areas, have 
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the effects of potential bit-depth loss and contrast 
loss when using legacy equipment and the issue of 
potential compression artifact enhancement in an HDR 
display have been illustrated using enhanced VQ check 
methodology. Also, discrimination between “true HDR” 
versus embedded SDR content within an overall HDR 
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This work will continue to evolve, especially as 
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prior section outlines some additional issues where 
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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 
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Nascimento

DIRETORIA REGIONAL - CENTRO OESTE
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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.

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

April 6–11, 2019
Las Vegas Convention Center 

Las Vegas, NV
NABShow.com

October 17–18, 2018
Javits Convention Center

New York, NY
NABShowNY.com

FREE Core Package with code RP02



 

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:

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.

Live All In One: Instant Replay Video Referee
sistemas de produção em câmera normal e lenta

ViBox 16 All in one production solution

Live Cameras

Audio Mixer

12 x HD SDI
(Embedded Audio)

Analog Analog

2 x HD SDI
(Embedded Audio)

Operator #1
(Director/td)

Operator #2
(Replay Op)

Operator #3
(Replay Op)

PGM Out
Clean/Dirty Live GFX (Option)

ethernet

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

NUC NUC NUC

Gyro-Stabilized Systems
GSS

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.




