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Esta plataforma criada especialmente por técnicos 
brasileiros utilizando entre outras coisas tecno-
logia da Media Networks Latin America e da NA-

GRA, permite o acesso a IP, satélite e TV Digital terrestre 
(DTV) com proteção do conteúdo pela tecnologia NA-
GRA MediaAccess. 

Segundo os responsáveis da Unotel este será o pri-
meiro lançamento comercial do middleware OpenTV5 
da Nagra na plataforma Media Networks no Brasil com, 
futuramente, a possibilidade de suporte a aplicações 
interativas GINGA para que os radiodifusores possam 
ofertar interatividade para os clientes por meio dos si-
nais de TV aberta.

Orlando Ferreira Neto, presidente da Unotel, disse à 
Revista da SET que a empresa “esta muito contente por 
materializar o sonho de vários pequenos e médios ope-
radores SCM regionais com este acordo. Agora nossos 
parceiros poderão ofertar o triple play – banda larga, 

voz e vídeo, para a base existente de clientes da banda 
larga e isso nos dá competitividade para crescermos 
rapidamente o número de assinantes com uma oferta 
completa, porém mantendo a vantagem do atendimen-
to e serviços regionalizados ao consumidor final”.

O set-top-box (STB) de fabricação nacional conta 
com criptografia segura, acesso a internet direto no 
dispositivo, PVR com HD externo que grava até 4 canais 
simultâneos. O equipamento funciona com tecnologia 
HD/MPEG4 DVB-S/S2 e como explicamos acima, pos-
sui um receptor de canais digitais integrado. Tudo fun-
ciona com saída de vídeo HDMI e A/V.

Set-top-box híbrido
O receptor permite o acesso do cliente a IPTV através 

de uma “porta RJ 45 capaz de fornecer interatividade 
via internet e possibilidade de rodar vídeo streaming 
OTT - Over The Top”.

reportagem | exclusivo: DTH/IPTV

Chega ao 
mercado um 
set-top-box hibrido
A Unotel apresentou à Revista da Set o seu novo set-top-box 
hibrido desenhado por investigadores brasileiros que permitirá 
aos seus clientes ter acesso a IPTV ou DTH, e TV Digital 
através do mesmo dispositivo. O receptor foi criado 
pensando no Switch-off. Por Fernando Moura

A saída eSATA do receptor é dedicada para a instalação de um “HD Externo” com alta performance na transmissão de 
informações na comunicação com o STB.
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Don’t let your loudness drive viewers away
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HD TV is about so much more than just great picture 
quality – high resolution audio matters too. Just how 
disappointed will your viewers be if they experience 

loss of surround sound and sudden shifts in loudness 
during their favourite TV program? Sadly, the 

‘loud commercial problem’ is a common complaint 
amongst digital television viewers and can even drive 

them away from a channel.

Now, Axon has developed a simple, cost-effective 
and reliable solution based on proven technology the 

DLA42 provides you with complete peace of mind, 
and it possesses the company’s trademark ultra 
compact modular design, simple installation and 

intuitive operation.

Don’t let your loudness become a problem,      
come and talk to Axon.

www.axon.tv

Para Orlando Ferreira Neto, presidente da Unotel é preciso 
ter uma estratégia agressiva e não esquecer que a TV 
Digital esta chegando por isso é necessário oferecer um 
sistema de TV hibrido aos clientes.
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Segundo os responsáveis do projeto, uma das mais-
-valias do produto é ter uma saída eSATA. Esta conexão 
é dedicada para a instalação de um “HD Externo” com 
alta performance na transmissão de informações na 
comunicação com o STB. Tudo isso para garantir a gra-
vação de até 4 canais simultâneos, porém mantendo a 
segurança dos conteúdos protegidos. 

Outra das grandes diferenças do receptor é a hipóte-
se de funcionar como descodificador do sinal de TV Di-
gital aberto. Por isso, o dispositivo conta com entrada 
de sinal ISDB-Tb.

Para Ricardo Miranda, consultor da Unotel e respon-
sável da Nextvision - Sistemas digitais de televisão. 
“Isto é um diferencial fantástico. É por esta interface 
que o STB sintonizará os canais disponíveis nas regiões 
onde o sinal digital for disponibilizado. Nosso projeto 
esta pensado para o modelo de negócio que esta come-
çando a ser desenhado e que em 2018 com o apagão 
analógico dará os maiores resultados. Desenhamos um 
STB pensando no mercado e a sua conjuntura”.

Outro dos diferenciais é a entrada S/PDIF (optical) – 
interface de áudio digital dedicada para equipamentos 
tipo Receivers (Home Theaters) que poderá ser utiliza-
da pelos clientes que tenham este dispositivo em casa, 
explicou Miranda. Ainda, o controle remoto do STB terá 
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um teclado integrado na parte traseira que permitirá 
aos usuários escrever na tela da TV.

Segundo Miranda, o STB chegará ao mercado com ca-
pacidade de upgrade no futuro e por isso terá incorporado 
uma memória adicional no seu sistema operativo que po-
derá vir a suportar a inclusão do middleware Ginga. “O STB 
possui 1GB de memória RAM e capacidade de processa-
mento para suportar o funcionamento do Ginga, possibili-
tando a implantação de diversas aplicações dedicadas aos 
Radiodifusores, Governo Federal/Estadual/Municipal”.

“O que nos fizemos foi desenhar um receptor que 
saia da fábrica preparado para aportar o Ginga, assim 
ele conviveria sem conflitos com o middleware instala-
do no receptor para seu funcionamento. Ou seja, o re-
ceptor esta preparado para gerenciar dois middlewares 
simultaneamente”, explicou Miranda e admitiu que no 
momento que isso aconteça terá de ser avaliado nova-
mente porque poderá haver mudanças nos sistemas.

Segundo Ferreira Neto, o lançamento da oferta de 
TV por assinatura esta marcada para o  1° trimestre de 
2014. Inicialmente a oferta será para a base de mais de 
4 milhões de Assinantes de banda larga dos acionistas 
e parceiros da empresa, mas segundo as fontes con-
sultadas pela Revista da SET, “o plano de crescimento 
é agressivo, aproveitando os dois principais eventos 
esportivos que serão sediados no Brasil nos próximos 
anos – Copa do Mundo da FIFA, em 2014, e os jogos 
Olímpicos, em 2016”.

Modelo de Negócio
Para os consultores da Unotel que desenvolveram o 

STB é necessário revisar o modelo de negócio da TV no 
Brasil. Para Luiz Celso Machado, da ABX Consulting, o 
“mercado brasileiro esta mudando. Quando desenha-
mos este STB pensamos como é que vamos levar ao 
nosso cliente a melhor solução dos dois mundos, o da 
TV aberta e o da TV paga. Por isso decidimos investir 
em um receptor que tenha ambas opções, porque uma 
não deixa de lado a outra”.

De todas formas, Miranda afirma que se houver 
“apagão no Brasil será pela tecnologia e não pela mu-

dança do modelo de negócio do analógico no país. 
O momento esta chegando, o satélite analógico vai 
acabar e aí vai ter de mudar o sistema”, por isso, “as-
sumimos que permitir que o cliente aceda a TV Digital 
aberta e ao sinal de DTH ou IPTV é fundamental”.

Para ele, o receptor é importante porque quando 
finalmente o apagão analógico aconteça “alguém vai 
ter se suprir a falta de receptor no país para aceder ao 
sinal da TV Digital. Nesse momento a nossa caixa pode 
suprir a migração e servir como instrumento estraté-
gico de desocupação da faixa que o governo pode ter 
avançar no processo de Switch-off”. 

A oferta de DTH que a Unotel pretende lançar ao mer-
cado funcionará de duas formas, como DTH ou IPTV, a 
segunda disponível para quem possui redes de fibra ou 
de cabo. Os sinais serão distribuídos através de tecnolo-
gia HITS. É necessário possuir um mini- headend próprio.

A empresa disponibiliza hoje soluções de IP, trans-
porte de dados, vídeo, telefonia IP e serviços para o 
segmento de ISPs. Atualmente utiliza mais de 16 mil 
quilômetros de fibra óptica, que atingem aproximada-
mente 3,5 milhões de usuários corporativos e residen-
ciais, em cerca de mil cidades no Brasil.

O controle remoto do STB terá um teclado integrado na par-
te traseira que permitirá aos usuários escrever na tela da TV.


