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Iniciamos esta edição falando das ex-
pectativas de um dos maiores even-
tos internacionais do setor de radio-

difusão, a NAB 2010, que conta sempre 
com uma grande participação de bra-
sileiros. Este ano a secretaria da SET 
recebeu, em 12 de março, um e-mail 
da vice-presidente de operações da 
NAB, Margareth Cassily, parabenizando 
a SET, pois já tínhamos  o maior núme-
ro de  registros  do que qualquer outro 
líder de delegação de todos os outros 
países. O Pavilhão Brasil estará com um 
espaço no evento, com 13 empresas 
expositoras estavam confirmadas, até o 
fechamento desta edição. 

Na nossa serie de reportagem sobre a im-
plantação da TV digital no Brasil, nossos jor-
nalistas conversaram com os profissionais 
da TV Coroados e TV Tarobá, de Londrina; da 
TV Iguaçu, de Curitiba; e da TV Mirante, do 
Maranhão, que nos falam do planejamento, 
treinamento, instalação e operação de seus 
sistemas de transmissão digital.

O entrevistado desta edição é o José Marcelo 
Amaral, nosso diretor de TI/Internet e  dire-
tor de Tecnologia da Rede Record,  que nos 
conta como  preservar as características im-
portantes de uma TV convencional agregando 
valor ao conteúdo e utilizando a Internet como 
um importante meio complementar. 

Como contribuição do grupo de estudos da 
SET,  que  trata dos problemas dos multi-
plexadores , o coordenador do Grupo, Car-
los Fini, apresenta um valioso artigo escrito 
pelos eng. Carolina Duca Novaes e  Danillo 
Ono, que analisa os principais erros come-
tidos durante a configuração do multiplexa-
dor para o Sistema Brasileiro de TV digital,  
que  não transmite somente áudio e vídeo, 
mas múltiplos conteúdos simultâneos  no 
canal de 6 MHz.

Na seção CBC o eng. Fa-
brício Oliveira, líder 

do grupo GRR6 
da CBC2_Ana-
tel, detalha a 
participação 
brasileira nas 

Comissões de Estudo União Internacional de 
Telecomunicação UIT-R e apresenta uma  re-
lação das principais  recomendações  de inte-
resse do setor de radiodifusão.

Nesta edição, retomamos o tema sobre Pro-
dução com o lançamento do  tutorial “Pro-
dução de Ponta a Ponta”, que conta com 
um  roteiro que abrange todos os passos 
da produção de TV, o qual foi especialmente 
elaborado pelo Alberto Paduan. Iniciamos 
com “O Programa de Televisão”, escrito pela  
professora e radialista Nádia Hatori, que nos 
fala das etapas que envolvem o planejamen-
to de um programa de TV e  integração das 
áreas artísticas e técnicas. 

Ricardo Fonseca de Kauffmann, na segunda 
parte de seu artigo sobre sistemas de ilu-
minação, mostra as vantagens do uso da 
tecnologia LED de iluminação na produção 
de vídeo e como ela está presente agora no 
jornalismo, vídeos sociais e produções e en-
tretenimento e teledramaturgia.

Na secção “ Radio Digital”  nosso diretor de 
Rádio  Ronald Siqueira Barbosa  fala   reco-
mendação ITU-R BS 1114-6  para os    sis-
temas de rádio digital, e nos mostra carac-
terísticas  e comparações entre os sistemas 
e entre o  HD Radio e DRM+.

1Em One Seg, apresentamos na íntegra da 
portaria nº 3, de 13 de janeiro de 2010 que  
determina que, no prazo de 90 dias a partir 
de sua publicação, as empresas de radiodi-
fusão atualizem o cadastro do responsável 
técnico conforme portaria do Ministério das 
Comunicações nº 160 de 1987.

Finalizando, no  Inside SET,  o leitor poderá 
acompanhar as ultimas realizações  da SET, 
os preparativos do SET e Trinta e um over-
view do caminho  da SET nos seus 22 anos 
completados no mês de março.

Boa Leitura
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Por Raphael Bontempo

Maior evento do setor de radiodifusão do 
mundo, a NAB Show 2010 acontece 
entre os dias 10 a 15 de abril e apre-

sentará série de inovações e tendências sobre 
Estereocopia 3D, tecnologias de Produção di-
gital e Programação não-ficcional. O Brasil tem 
tudo para confirmar uma participação histórica, 
já que até o fechamento desta edição tinha na 
SET a liderança que maior número de delega-
dos inscreveu em todo o mundo (veja Inside SET) 
e também porque o Pavilhão Brasil, promovido 
pelo Sindvel, já tinha confirmadas a participação 
de 13 empresas expositoras, entre as quais, Ati-
va Soluções; Ideal Antenas; Inatel; Intertvix (Cen-
tury); Linear; RF Telavo; STB; Screen Service; 
Tecsys; Teletronix; TQTVD; TSDA e Transtel, sen-
do que ainda havia outras sete vagas em aberto. 

O Sindvel promove o Pavilhão Brasil na NAB 
pelo quarto ano. Em 2010, a entidade pro-
jeta a participação de 20 empresas nacio-
nais, além da SET e do Fórum SBTVD. Para 
o vice-presidente do Sindvel, Carlos Henrique 
Ferreira, o pavilhão se consolida por promover 
empresas e tecnologia brasileiras para o mer-
cado americano e latino-americano. “E a NAB 
a cada ano se afirma como maior evento do 
broadcasting mundial”. A estimativa é que o 
evento reúna mais de 85 mil profissionais do 
segmento de audiovisual e cinema, além de 
1.500 exibidores provenientes de 157 países. 

Feira e conferências 
A tônica da NAB Show concentra-se na 
feira, que movimenta uma importância em 
negociações estimada de US$ 30 milhões. 
Mas também ocorrem as conferências, com 
ênfase em temas como Gerenciamento e 
Engenharia de Broadcasting, Multimídia e 
Cinema digital. Há mais de 80 anos a NAB 
reúne todos os elementos de tecnologia 
de televisão, rádio e cinema, produção e  
pós-produção de filmes e vídeos, áudio, no-
vas mídias eletrônicas, internet, streaming, 
banda larga, serviços sem fio, via satélite e 
Telecomunicações.

No primeiro dia do evento, o destaque fica 
para os entretenimentos tridimencionais, 
Live Action, conversão 2D para 3D e anima-
ções. E também a participação da emissora 
de esportes ESPN, com recursos para pro-
dução e exibição de programação desporti-
va em 3D. No segundo dia de exposições, o 
público encontrará um universo disponível à 
produção de filmes, com as mais avançadas 
tecnologias em câmera HD e demais recur-
sos. Aguarda-se a presença maciça de dire-
tores e produtores de cinema. No último dia, 
entram em cena os mais recentes recursos 
de programações do mercado, com siste-
mas responsáveis pelos maiores índices de 
audiência em todo o mundo. 

norma 3d
Para o vice-presidente da SET, Olimpio José 
Franco, a NAB Show é um ambiente para atu-
alizações de conhecimentos, oportunidade ide-
al para realizar novos contatos e reencontrar 
amigos. “Creio que este ano a ênfase da feira 
e congresso se dará em torno de tecnologias  e 
esforços  que estão em andamentos para busca 
de uma norma internacional de TV em 3D. Além 
disso, sempre existem lançamentos de soluções 
de software e hardware para as etapas de cap-
tação, produção, distribuição e transmissão”.

A crise econômica do ano passado resultou na 
queda de renovações tecnológicas, na opinião do 
diretor de Tecnologia da SET, Raymundo Barros. 
Mas acredita que a NAB Show 2010 será mais 
animada em relação à edição anterior. “A grande 
vedete da NAB será a cadeia de valores que sur-
ge com a tecnologia 3D. No evento, poderemos 
observar novos protótipos tridimensionais, desde 
captação até transmissão de novos codecs”. Bar-
ros lembra que outros temas que devem figurar 
na NAB são a conectividade para televisores e o 
uso do espectro radioelétrico para modelos analó-
gicos. “Com o desligamento do sinal analógico em 
2016, o espaço ocupado pela frequência analó-
gica será disputado por grandes players globais”.

*raphael é repórter da revista da Set - raphael@

embrasec.com.br

evento endossa a era da tecnologia 3d

Até o fechamento desta 
edição, SET era a liderança 
que maior número de 
delegados havia inscrito 
em todo o mundo e 
Pavilhão Brasil já tinha 
13 empresas expositoras 
confirmadas com 
expectativa de chegar a 20

SIndvel marcou presença na NAB com a organização do Pavilhão Brasil
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dIGItaLIZação de norte a SuL
tV Coroados, tV Iguaçu, tV Mirante e tV tarobá 
contam as experiências do sinal digital

Três emissoras do Paraná – TV Coroados, 
TV Iguaçu e TV Tarobá – e uma emissora 
do Maranhão – TV Mirante –  atenderam 

a reportagem da Revista da SET e explicaram 
como se deu o processo para colocar o sinal di-
gital no ar. A TV Co roados, afiliada da Rede Glo-
bo de Londrina no norte do Paraná – integrando 
do Grupo da Rede Paranaense de Comunica-
ção (RPC) – iniciou seu projeto de digitalização 
em abril de 2009, com a elaboração do escopo. 
Menos de um ano depois, em 25 de fevereiro 
passado, colocou no ar o sinal digital. 

O coordenador de engenharia da TV Co-
roados, Fernando Riedner, conta que o 
processo de implantação compreendeu 
investimento em novas instalações na 
central técnica e na sala dos transmisso-
res; na estrutura elétrica; na aquisição de  
no-break; instalação do transmissor digital 
e antena no topo da torre. “No final houve 
um reforço da torre para suportar a insta-
lação de novas antenas”.

Entre os equipamentos adquiridos, Riedner 
destaca um transmissor digital da Line-
ar IS7 4k1 DE; antena principal da Trans-
tel com 6 fendas, polarização horinzontal; 
antena reservada da Ideal com 6 fendas, 
polarização horizontal; mux e encoders da 
NEC, distribuidores e comutadores da Harris 
e exibidores da 4S. Segundo ele, o projeto 
total está orçado em R$ 3,5 milhões, in-
cluindo a previsão dos gastos futuros. 

treinamento próprio
Os treinamentos específicos para o sistema de 
TV digital foram realizados em parceria com o 
Inatel, assim como treinamentos presenciais e 
virtuais tiveram a ajuda da Rede Globo de São 
Paulo. “Não houve contratações, reunimos uma 
grande equipe dentro do grupo RPC, e todo 

o trabalho de instalações foi feito por nós”. A 
maior dificuldade ficou por conta da instalação 
das novas antenas digitais no topo da torre. 
“Primeiramente, fizemos um estudo de carga 
de vento para suportar o peso das antenas. 
Depois, foram feitos reforços tanto nas sapatas 
quanto na estrutura metálica da torre. Tivemos 
um cuidado muito grande com ajuda de toda a 
equipe de segurança da RPC para realizar esse 
trabalho”, detalhe o coordenador.

tV Iguaçu ainda caminha
Afiliada ao SBT na capital paranaense, Curitiba, 
a TV Iguaçu consolidou o projeto do sinal digital 
em 2008, quando a Rede Massa assumiu a ope-
ração das afiliadas do SBT no Estado do Paraná. 
O processo, que ainda não terminou, foi dividido 
em três partes: digitalização dos estúdios, tran-
sição para produção em HDTV e a transmissão 
digital. O diretor técnico da TV Iguaçu, Sok Won 
Lee, garante que em 2010 a emissora integrará 
o rol das emissoras digitais de Curitiba. “Temos o 
projeto de transmissão aprovado pelo Minicom. 
Nossa intenção era ativar as transmissões ainda 
em 2009, mas um contratempo nos obrigou a 
revisar o cronograma original”. Parte do trans-
missor digital da 
TV Iguaçu sofreu 
danos durante o 
processo de im-
portação, o que 
fez com que fosse 
enviado de volta à 
fábrica, para ser 
remanufaturado. 
“Talvez por ser 
um fato incomum, 
esse processo de 
reimportação le-
vou mais de um 
ano e está prestes 
a ser finalizado”.

Contratempos à parte, no setor de produção 
o processo de digitalização segue em está-
gio avançado. “Os estúdios funcionam digi-
talmente já há alguns anos, em SD”, lembra 
Lee. Já as áreas de captação e edição estão 
preparadas para operar em HDTV, num work-
flow automatizado.

Media Manager
A TV Iguaçu não mede esforços na aquisição 
de equipamentos de transmissão, produção 
e exibição. Até agora, foram investidos cerca 
de R$ 5 milhões no projeto. Houve um refor-
ço do setor técnico, com o advento das novas 
tecnologias de operação. A equipe passou 
por especialização, processo que determinou 
novas funções, como  a de  Media Manager, 
que  administra e busca melhorar a disponibi-
lidade dos recursos digitais.  Sok Won Lee ad-
mite que a emissora está um pouco distante 
de finalizar o processo de transição. “Todas as 
barreiras estão sendo enfrentados com muita 
calma e estudo. O fato de estarmos afiliados a 
uma grande rede nacional e termos organiza-
ções como a SET e Fórum SBDTV como fontes 
de consulta facilita muito o trabalho”, conclui.

Por Raphael Bontempo

Treinamento de Automação de Jornalismo na TV Iguaçu
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tV Mirante reelabora estrutura
Cabeça-de-rede da Rede Mirante, afiliada 
da Rede Globo em Maranhão, a TV Mirante, 
situada na capital São Luis, deu iniciou ao 
projeto de digitalização em junho de 2008, 
quando da aquisição de um transmissor di-
gital da NEC. Atualmente, a emissora opera 
em sinal digital no canal 29 e analógico pelo 

canal 10. A consignação do canal para alta 
definição foi assinada no dia 21 de dezembro 
de 2009. Luis Moraes, diretor de engenharia 
da emissora, aponta que já nesta data, 90% 
da infraestrutura necessária à transmissão 
digital havia sido reelaborada. “Com o siste-
ma irradiante pronto e operando para os tes-
tes iniciais de cobertura, estamos finalizando 

atualmente a monta-
gem de nossa central 
técnica, e trocando 
nossa captação de 
imagens para digital 
HD”, explica.

Entre os aparelhos 
adquiridos, além do 
transmissor NEC de 
10 kW (5+5),  Moraes 
lista um antena Slot 
de 12 fendas , da 
RFS para o segmen-
to de transmissão; 
equipamentos da 
Grassvalley para pro-
dução e Panasonic 
P2 para captação. 

“Precisamos investir ainda em parte da pro-
dução e captação, mas temos que seguir 
um planejamento rígido, pois os valores são 
muito altos”.

alta definição
Os investimentos parciais da TV Mirante 
com o sinal digital – desde remontar a in-
fraestrutura com sistema irradiante, capta-
ção, produção e treinamento – somam R$ 
6,5 milhões, segundo o engenheiro. O va-
lor total previsto deverá atingir o dobro do 
investimento inicial; período em que todo 
aparato da emissora estará alinhado com a 
transmissão em alta definição.

Com relação a treinamento, a emissora deci-
diu inicialmente atualizar os técnicos na área 
de TI, e aumentar essa equipe para treiná-los 
nas áreas de áudio e vídeo. “Concluímos que 
precisamos de profissionais que conheçam 
a fundo uma estação de televisão, incluindo 
dificuldades e facilidades técnicas e opera-
cionais, e que a partir de agora conheçam 
também a área de TI , assim atacamos o de-
safio por dois lados”. Transmissores digitais na TV Mirante 
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tV tarobá prioriza jornalismo 
Afiliada da Rede Bandeirantes na cidade 
de Londrina, a TV Tarobá tem um alcance 
que compreende a maior parte do Estado 
do Paraná, chegando ao leste do Paraguai 
e norte da Argentina. Em 2007, a emissora 

Dificuldades em instalar novas antenas digitais na TV Coroados
Valdemir Andrade, da TV Tarobá, afirma que a própria equi-
pe realiza a digitalização 

iniciou o projeto de digitalização do sinal, 
com prioridade para o jornalismo.

No segundo semestre do ano passado 
foram realizadas todas as aquisições de 
equipamentos e em fevereiro passado im-
plementadas as modificações necessárias 
no switcher mestre, juntamente com a 
 reestruturação da torre; instalação do sis-
tema irradiante e reformas necessárias na 
sala dos transmissores. Valdemir Andrade, 
gerente técnico do projeto, conta que no 
início de março foram implantados os en-
coders, mux e transmissor. “Iniciamos os 
testes de transmissão digital a partir do dia 
4 de março. A data para a inauguração da 
transmissão digital da TV Tarobá de Lon-
drina esta prevista para 18 de março”.

O gerente enumera os equipamentos 
 adquiridos e os critérios avaliados. “Com-
pramos câmeras GY-HD 250 da JVC para o 
estúdio de jornalismo, porque ela é versátil 
e atende a transição do SD analógico para 
o HD. Para o switcher, também optamos 
por um Índigo da Grass Valley. Toda parte 
de conversores é da Harris, encoders Ate-
me e Envivio, mux da EITV e transmissor 

Telavo”. Segundo Andrade, a emissora não 
realizou contratações e está treinando a 
própria equipe para a digitalização.

raphael é repórter da revista da Set

Di
vu

lg
aç

ão

Di
vu

lg
aç

ão



10

“PreSerVar aS CaraCteríStICaS 
da tV e utILIZar a Internet 
CoMo MeIo CoMPLeMentar

Por Roberto Perrone

Pós-graduado em Análise de Sistemas pela PUC do Rio e com MBA em Tecnologia 
da Informação na USP, o diretor de TI e Internet da SET, José Marcelo do Amaral, 
tem uma extensa contribuição no setor de radiodifusão, atuando desde 1991 na 

Rede Record de Televisão, onde ocupa atualmente o cargo de diretor de tecnologia. Na 
emissora, desenvolveu sistemas para as áreas de operação comercial de rádio e TV; 
implantou sistema para produção de notícias; gerenciou projeto de sistema de gestão 
integrado (ERP) e criou sistema de acompanhamento de audiência a partir de dispositi-
vos móveis, dentre outros trabalhos. Como diretor de tecnologia participou de iniciativas 
para implantação de sistemas de edição não lineares, arquivamento digital e fluxo de 
trabalho tapeless. Nessa época, também passou a se envolver com questões relativas 

”

JOSé MARCELO AMARAL - ENTREVISTA
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JOSé MARCELO AMARAL - ENTREVISTA

a vídeo digital e transporte de ví-
deo utilizando protocolo de internet 
(IP). No grupo Abert/SET, teve como 
principal desafio difundir e implan-
tar a tecnologia de televisão digital. 
A atuação de Amaral se estende 
ainda ao Fórum do Sistema Brasi-
leiro de TV Digital como membro do 
Conselho Deliberativo e vice-coor-
denador do Módulo de Mercado. 
“Meu mais novo projeto e um dos 
mais desafiadores foi o lançamento 
do portal de Internet, o R7”, conta 
ele. Nesta entrevista, Amaral fala 
da convergência TV/Internet, para 
quem no modelo ideal “preserva-
mos as características importantes 
da TV e agregamos valor ao conte-
údo, utilizando a Internet como um 
importante meio complementar”. 
Acompanhe.

Como está vendo o processo de conver-
gência TV/Internet? 
Neste momento há mais divergências do 
que convergência. As propostas que aí es-
tão têm a pretensão de sobrepor um modelo 
em detrimento do outro. Vejo a TV digital e 
a interatividade como um modelo ideal de 
convergência. Neste modelo, preservamos 
as características importantes de uma TV 
convencional e agregamos valor ao con-
teúdo, utilizando a Internet como um impor-
tante meio complementar; isso para mim 
é convergência. Agora, não há como negar 
que a Internet por si só evoluiu muito nos 
últimos tempos fazendo com que as coisas 
no fundo se confundam. Já temos hoje vá-
rios exemplos de dispositivos que recebem 
e redes que transportam todo tipo de conte-
údo, resta agora encontrar um modelo mais 
harmônico entre TV e Internet. 

Quais são os passos ainda necessários 
para que ela ocorra de forma integral? 
São coisas incompatíveis Ou então as-
sumimos que a TV vai deixar de existir e 
vamos passar a assistir todo e qualquer 
conteúdo audiovisual no computador.
A TV tem a sua força, é o meio mais popu-
lar e deve continuar assim ainda por muito 
tempo. Nela há um trabalho de pré-seleção 
de conteúdo feito por um grupo limitado de 
pessoas. Essas pessoas têm o desafio de 
encontrar algo que desperte a atenção de 

milhares de outras pessoas. Ainda estamos 
dispostos a aceitar esse modelo porque há 
muita gente competente fazendo isso. Por 
outro lado, há diversidade na internet e to-
tal liberdade de expressão, jamais vista em 
qualquer outro meio. Isso também nos atrai 
e desperta uma vontade de buscar ilimita-
damente conteúdos que jamais seriam ofer-
tados pelos meios tradicionais. Por esses 
motivos é que vejo a convergência integral 
como totalmente incompatível.

Então você não acredita que vai surgir 
uma nova mídia dessa convergência. 
TV e internet vão continuar  existindo 
separadamente? 
A história nos indica que continuarão exis-
tindo separadamente. Porém, olhando para 
o futuro será muito difícil estabelecer os 
limites entre TV e internet. Vamos ter uma 
mídia com multiplicidade de conteúdos, 
vindos de diversas fontes, totalmente re-
lacionados, formando uma cadeia de valor 
capaz de atender aos interesses de todos. 
O mundo ideal.

Como você avalia o nível dos profissio-
nais de TI atualmente e quais as defici-
ências de ensino hoje em dia?
Existe uma infinidade de opções para quem 
deseja se especializar em uma ou outra área 
de atuação. Neste quesito, acredito que há 
excelentes opções, dentre as escolas, uni-
versidades, programas nacionais e interna-
cionais e profissionais. 

Como você analisa a relação de pro-
fissionais de TI e de conteúdo que a 
cada dia têm que estar cada vez mais 
próximos? 
Vejo que o profissional de TI é mais flexível 
para estabelecer relações com um mundo 
muito diferente do que foi acostumado, um 
mundo de improvisos e não linear. A produ-
ção de conteúdo é um processo muito dinâ-
mico e exige que o profissional de TI quebre 
paradigmas constantemente, em prol da in-
formação. Não são todos que se dispõem e 
poucos são os que realmente conseguem se 
adaptar a essa realidade. 

Quais tecnologias  ainda estão por vir 
que podem revolucionar a convergên-
cia da internet com a TV? 
Algumas delas já estão por aí, mas ainda 
sem escala de consumo. São elas: trans-
missão de dados por rede elétrica (PLC), WI-
MAX Móvel, 3D, fibra ótica em casa (FTTH), 
dentre outras.

Como você avalia o atual estágio da Di-
retoria de TI/Internet na SET?
Não temos ainda resultados concretos. A 
partir desse ano, vamos organizar encon-
tros para identificar necessidades e inte-
resses comuns nas empresas. De qualquer 
forma nosso papel e propor maior sinergia 
entre essas áreas e de conteúdo. 

Como os profissionais de engenharia 
estão se preparando para o universo 
TI? Existe  resistência? 
Os profissionais de engenharia, principal-
mente aqueles oriundos do mundo analógi-
co, mais hard do que soft têm uma resis-
tência natural. Alguns demonstram maior 
interesse e vão buscar uma nova especia-
lização, essencial para os que pretendem 
se manter atualizados e adaptados à nova 
realidade. A maioria se restringe a utilizar 
TI como ferramenta de trabalho. É mais co-
mum encontrarmos técnicos em início de 
carreira mais adeptos a TI. Por outro lado, 
vemos pessoal de TI migrando para os de-
partamentos de engenharia, principalmente 
aqueles especializados em gestão de ativos 
de rede e softwares.

Qual a sua sugestão para que profis-
sionais de TI e de engenharia traba-
lhem de forma integrada? Quais as 
maiores necessidades das emissoras 
nestes aspectos? E na área de trans-
missão, com a TV digital haverá a ne-
cessidade de maior integração ainda 
principalmente no controle e operação 
das redes. Como os profissionais estão 
se preparando?
Há algum tempo a TV vem sendo invadida 
e controlada por equipamentos baseados 
em softwares e redes. Engana-se quem 
imagina que isso simplificou o contro-
le e a operação, pelo contrário. É preciso 
se aprofundar nas configurações de cada 
equipamento para obter os benefícios tra-
zidos pelo mundo TI. A TV digital, com os 
seus componentes, aumentou ainda mais 
a necessidade de termos profissionais com 
esses conhecimentos e ainda pensando de 
forma integrada e sistêmica. Minha reco-
mendação é que os profissionais das áreas 
de Engenharia e TI se predisponham a dis-
cutir os seus projetos sempre de forma con-
junta. Isso promove troca de experiências e 
conhecimentos, fundamentais para termos 
projetos bem-sucedidos.

Perrone é editor da revista da Set – perrone@

composita.com.br
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MuLtIPLexador Para o SISteMa BraSILeIro 
de tV dIGItaL: anáLISe doS PrInCIPaIS erroS 
CoMetIdoS durante a Sua ConFIGuração.

resumo— A digitalização dos serviços de radiodifusão trouxe muitos benefícios, tanto para os telespectadores, 
como para os radiodifusores. Imagens em alta definição, áudio com múltiplos canais, imunidade aos ruídos, 
informações sobre a programação (EPG), interatividade e a multiprogramação são apenas alguns exemplos de 
funcionalidades oriundas deste processo. Agora é possível transmitir não apenas as informações de áudio e 
vídeo, mas também dados e informações de múltiplos conteúdos ao mesmo tempo, dentro de um único canal de 
6 MHz. Com isso, a correta configuração do multiplexador, cuja principal função é receber todos esses sinais e 
concatená-los em um único fluxo de dados BTS (Broadcast Transport Stream), é de extrema importância para o 
correto funcionamento dos receptores de TV digital. Este artigo abordará a configuração do multiplexador e trará 
uma analise das principais inconformidades detectadas nos 3 anos iniciais de operação do SBTVD. 

Palavras-chave – Multiplexador, ISDB-T
B
, SBTVD, televisão digital, tabelas PSI/SI.

*Autores: Carolina Duca Novaes e Danillo Ono  Contribuição: Carlos Fini

Introdução
No dia 2 de dezembro de 2007, inicia-
ram-se oficialmente as transmissões 
de TV digital no Brasil, com o início das 
transmissões comerciais na cidade de 
São Paulo. O padrão adotado foi o mesmo 
utilizado no Japão (ISDB-T), porém com 
algumas alterações nas tabelas do siste-
ma, no padrão de codificação de áudio e 
vídeo, que utilizam a compressão H.264 e 
no middleware, que é chamado de GINGA.

O sistema de modulação digital utilizado 
no padrão brasileiro, foi concebido de 
forma a permitir maior flexibilidade de 
configuração, permitindo a transmissão 
simultânea em até 3 níveis diferentes de 
robustez (camadas), utilizando o mesmo 
canal de 6 MHz. Atualmente, as principais 
emissoras utilizam a transmissão com 
dois níveis distintos de robustez, um si-
nal mais robusto para a recepção móvel 
/ portátil (one-seg) e outro sinal (full-seg) 
com menor robustez, porém com maior 

taxa útil de bits, para transmitir um sinal 
em alta definição. 

Imagens em alta definição, áudio com 
múltiplos canais, imunidade aos ruídos, 
informações sobre a programação (EPG), 
interatividade e a multiprogramação são 
apenas alguns exemplos de benefícios da 
transmissão digital.

Outro benefício é que, diferente do que ocor-
re com a transmissão analógica, em que se 
transmitem as informações de áudio e vídeo 
de um único programa, com a digitalização 
do sistema de transmissão, transmitem-se 
bits, que podem carregar as informações de 
áudio e vídeo de um ou de vários programas 
ao mesmo tempo, além de informações úteis 
para o receptor e para o telespectador, como 
a interatividade, guia de programação, reló-
gio, atualização do receptor etc. 

Desta forma, o multiplexador transforma-
se em uma peça chave para o correto 

funcionamento do sistema de transmis-
são digital, pois sua principal função é 
receber todos os sinais provenientes dos 
codificadores de áudio, vídeo e dados e 
concatená-los em um único fluxo de da-
dos, chamado de BTS.

Este pacote BTS gerado na saída do mul-
tiplexador, é composto de 188 bytes, de 
acordo com a norma ISO/IEC 18811-1 
adicionado de mais 16 bytes, chamados 
de dummy bytes. Destes 16 bytes, 8 são 
utilizados para o envio de informações 
sobre a multiplexação, estampando uma 
identificação de que camada o pacote 
pertence e sinalizar o envio das informa-
ções IIP (ISDB Information Packet). O pa-
cote IIP carrega entre outras informações, 
dados sobre os parâmetros de modulação 
utilizados em cada camada, dados sobre 
o sincronismo de rede SFN etc.

Atualmente, o sinal digital já está pre-
sente nas principais capitais e grandes 

MuLTIPLEXADOR
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centros do país.. Dessa forma, a correta 
configuração do multiplexador é de extre-
ma importância, para assegurar máxima 
aderência as normas ABNT NBR 15603, 
e principalmente, garantir o correto fun-
cionamento dos receptores em todas as 
cidades do país.

No capítulo II serão mostradas as prin-
cipais tabelas inseridas no multiplexa-
dor, bem como uma breve descrição de 
cada tabela. No capítulo III será feita uma 
análise das principais inconformidades 
detectadas nesses três anos iniciais de 
operação, principalmente no que se re-
fere à configuração e preenchimento das 
tabelas. O capítulo IV apresentará a con-
clusão e por fim serão apresentadas as 
referências bibliográficas utilizadas para 
a elaboração desse trabalho.

tabelas PSI/SI
A Figura 1 ilustra um diagrama simplifica-
do de uma emissora de televisão, desde 
a geração dos sinais, até a recepção na 
casa dos telespectadores. Na etapa de 
geração do sinal, podem-se ter câmeras 
HD ou SD, que entregaram em sua saída 
um sinal já digital de áudio e vídeo, porém 
sem compressão. Esses sinais, possuem 
uma alta taxa de bits, o que inviabiliza 
sua transmissão através do sinal digital 
terrestre, que possui largura de banda 
de 6 MHz e taxa de bits da ordem de 18 
Mbits/s, dependendo da configuração 

utilizada. Por este motivo, é necessária a 
utilização de um codificador, de forma a 
reduzir a taxa de bits para taxas possíveis 
de se transmitir.

As saídas dos codificadores são conectadas a 
entrada do multiplexador, que também recebe 
os dados de closed caption, dados da intera-
tividade e insere as tabelas de acordo com a 
norma MPEG 2 System.

Basicamente, são inseridas as tabelas PSI 
(Program Specific Information) / SI (Servi-
ce Information). As informações PSI são as 
tabelas padronizadas pela norma MPEG 2 
System e as informações SI são as tabe-
las específicas e características de cada 
sistema de transmissão (DVB, ISDB, ATSC 
e SBTVD). 

tabelas PSI
PAT (Program Association Table)
A PAT é responsável por identificar os PIDs 
(Packet Identifier) da PMT (Program Map 
Table) e da NIT (Network Information Table). 
Esta tabela deve ser sempre enviada e sua 
utilização é mandatória. No caso de existir 
mais de uma camada de transmissão, a ta-
bela deve ser sempre enviada na camada de 
menor robustez.).

NIT (Network Information Table)
Ela é responsável por carregar as infor-
mações sobre a emissora, freqüência de 
transmissão e informar o canal virtual. 

Figura 1 – Diagrama simplificado de uma emissora de TV

No sistema brasileiro, a NIT possui al-
guns descritores próprios, diferente do 
especificado no MPEG 2 System, prin-
cipalmente para atender o serviço one-
seg. Isso porque, a grande maioria dos 
dispositivos dedicados a recepção mó-
vel/portátil demodulam apenas a cama-
da referente ao seu serviço (maior ro-
bustez). Como a PAT é sempre enviada 
na camada de menor robustez, a NIT, 
para o one-seg, funciona como a PAT, 
sinalizando quais os PID da PMT que 
carrega o serviço móvel.. 

Esta tabela deve ser sempre enviada e sua uti-
lização é mandatória.

PMT (Program Map Table)
É a responsável por carregar as informa-
ções que permitem o receptor localizar 
corretamente cada um dos conteúdos 
enviados, sejam eles vídeo, áudio, clo-
sed caption, interatividade, etc. e tam-
bém a localização da referência de clock 
do programa (PCR – Program Clock Re-
ference) para cada serviço. Caso exista 
mais que um serviço, existirá uma PMT 
para cada serviço. 

Esta tabela deve ser sempre enviada e sua uti-
lização é mandatória

CAT (Conditional Access Table)
A CAT deve prover informações sobre sis-
temas de acesso condicional utilizados no 
multiplexador. 

Caso seja utilizado acesso condicional, 
esta tabela é mandatória. Atualmente a 
CAT não é utilizada no SBTVD. 

tabelas SI
SDT (Service Description Table)
A SDT é responsável por conter as infor-
mações que descrevem os serviços em 
um sistema, como, por exemplo, nome 
do serviço (por exemplo: serviço HD ou 
serviço one-seg) e provedor de serviço 
(nome da rede).

Esta tabela deve ser sempre enviada e 
sua utilização é mandatória

EIT (Event Information Table)
A EIT tem como principal funcionalidade 
o envio das informações específicas para 
cada programa que será exibido. Para 
isso, cada programa é considerado como 
sendo um evento, e para cada evento, é 
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associado diversas informações, como, 
por exemplo: nome do evento, início do 
evento, duração, descrição, classifica-
ção indicativa, controle de cópias etc. 

Essas informações permitem que o re-
ceptor crie o Guia Eletrônico de Pro-
gramação (EPG), bloqueie a exibição de 
conteúdos de acordo com a classificação 
indicativa de um determinado evento e 
ainda proteja o conteúdo de cópias não 
autorizadas.

Esta tabela deve ser sempre enviada e 
sua utilização é mandatória

TOT (Time Offset Table)
A TOT fornece a informação referente à 
hora e data atual e também fornece a in-
formação de diferenças de fuso horário e 
do horário de verão. O horário enviado na 
TOT deve ser sempre o horário oficial de 
Brasília (UTC-3) independente do local onde 
a emissora está localizada e os ajustes de 
fuso e horário de verão devem ser enviados 
através do descritor local_time_offset_des-
criptor, conforme mostrado no item E.

Esta tabela deve ser sempre enviada e 
sua utilização é mandatória

BIT (Broadcast information Table)
A BIT descreve as informações da rede 
ou informações dos parâmetros de trans-
missão da SI para cada radiodifusor, como 
por exemplo: nome da emissora e a rede a 
qual ela pertence.

Esta tabela deve ser sempre enviada e sua uti-
lização é mandatória

Principais inconformidades 
detectadas
Desde o início das operações, um grupo 
formado pelos representantes das prin-
cipais emissoras se reúne trimestral-
mente de forma a trocar experiências e 
sinalizar para o fórum SBTVD e para os 
fabricantes de receptores, possíveis in-
conformidades com a norma brasileira. 
O objetivo é evitar que o usuário final , 
o telespectador , não se frustre frente a 
um problema que afete a qualidade de 
seu sinal .Esse capítulo irá mostrar uma 
análise das principais inconformidades 

detectadas durante os 3 primeiros anos 
de operação.

Codificação
Inconformidade na codificação de ví-
deo: Uso de compressão fora do forma-
to especificado pela norma ABNT NBR 
15602-1
A codificação de vídeo deve ser realizada 
utilizando compressão H.264 high profile 
4.0 ou inferior para sinais HDTV e H.264 
main profile 4.0 ou inferior para sinais 
SDTV. Para os sinais LDTV (one-seg), deve-
se utilizar compressão H.264 baseline pro-
file 1.3 ou inferior.

Inconformidade na codificação de áu-
dio: Uso de empacotamento de áudio 
fora do formato especificado na norma 
ABNT NBR 15602-2.
A codificação e o empacotamento do 
áudio devem obrigatoriamente ser com-
patíveis com LATM/LOAS, conforme a  
ISO/IEC 14496-3. Conforme especifica-
do na norma ABNT NBR 15602, o fluxo 
elementar do áudio deve ser primeira-
mente encapsulado no formato de multi-
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plexação LATM e deve obrigatoriamente 
utilizar o elemento de multiplexação au-
diomuxelement().

A camada de sincronização do transporte 
de áudio (LOAS) deve utilizar o formato de 
transmissão AudioSyncStream() conforme 
em ISO/IEC 14496-3.

Sinalização
Inconformidade na Sinalização de 
áudio: Sinalização do SBR de forma 
implícita, quando utilizado codifica-
ção de áudio HE-AAC.
A norma ABNT NBR 15602-2, estabele-
ce que quando utilizado a compressão de 
áudio HE-AAC, a sinalização da presen-
ça de SBR deve obrigatoriamente usar o 
mecanismo de sinalização explícito non-
backward compatible, de acordo com a 
ISO/IEC 14496-3.

Configuração e envio das tabelas
Inconformidade no preenchimento da Ta-
bela EIT: Não envio de todos os descrito-
res mandatórios. 
De acordo com a ABNT NBR 15603, o 
envio de alguns descritores é obrigató-
rio, dependendo da tabela em questão. 
No caso específico da EIT, os seguin-
tes descritores são obrigatórios: short_
event_descriptor (definições do evento), 
component_descriptor (características 
do stream), áudio_component_descriptor 
(características do áudio) e o parental_

rating_control (classificação indicativa).

Inconformidade no preenchimento do 
horário dos programas enviado pela 
EIT para composição do EPG: Utiliza-
ção de horário diferente do UTC-3. 
O horário a ser preenchido no descritor 
short_event_descriptor de forma a si-
nalizar o início de cada evento, deve ser 
sempre o UTC-3, independente da região 
onde o transmissor está instalado, e pre-
sença ou não do horário de verão.

A correção do horário, nos locais que for 
necessário, será feita pelo receptor a par-
tir das informações recebidas pela TOT.

Inconformidade no preenchimento da 
TOT: configuração incorreta do des-
critor local_time_offset_descriptor
O correto preenchimento dos campos da 
TOT é importante para que o receptor 
consiga receber e mostrar corretamente, 
as informações do guia de programação, 
agendar download de atualizações etc. 

Figura 2– Divisão dos fusos horários utilizados no Brasil
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Fuso horário (região) 1 2 3

Valor Polaridade Valor Polaridade Valor Polaridade

Com horário de verão* local time offset 00:00 0 01:00 0 - -

local time offset 01:00 1 00:00 0 - -

Sem horário de verão* local time offset 01:00 1 00:00 0 01:00 0

local time offset 01:00 0 01:00 0 01:00 0

*horário de verão se aplica aos estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerail, Espírito Santo, Goiás, Brasília, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas pode variar de ano para ano

Tabela 1– Preenchimento dos campos do local_time_offset descriptor 



A norma ABNT NBR 15603, estabelece 
que o horário enviado na TOT, indepen-
dente da região do país em que a es-
tação transmissora estiver localizada, 
deve sempre enviar o horário oficial de 
Brasília (UTC-3). Já os campos local_
time_offset e next_time_offset enviados 
pelo descritor  local_time_offset_des-
criptor presente na TOT, devem ser con-
figurados de acordo com a localização 
da estação transmissora, de modo a 
ajustar as diferenças de fuso horário 
e horário de verão de onde a geradora 
está localizada. 

A Figura 2 mostra as regiões e os fusos 
horários utilizados no Brasil e na Tabe-
la 1 são mostrados os valores a serem 
preenchidos no descritor local_time_off-
set_descriptor para cada caso.

O preenchimento do next_time_offset 
permite que o receptor possa se auto-
configurar no momento que se iniciar ou 
terminar o horário de verão. Entretanto, 
cabe a emissora realizar manualmente a 

alteração do descritor local_time_offset_
descriptor quando se iniciar ou terminar 
o horário de verão, de forma a manter o 
seu preenchimento conforme mostrado a 
Tabela 1.

Inconformidade da determinação do 
valor original_network_id. 
O original_network_id deve identificar 
unicamente cada uma das estações ge-
radoras existentes no Brasil. Esta identi-
ficação deve ser feita a partir dos valo-
res de prefixo padronizados pela ANATEL 
para cada estação geradora. Este prefixo 
é representado por seis dígitos, onde os 
dois primeiros dígitos são sempre repre-
sentados pelas letras ZY. Ex: ZYA205, o 
terceiro valor (esquerda para direita) é 
representado sempre pelas letras A, B, P, 
Q e T e os três últimos valores são repre-
sentados por uma numeração de 000 a 
999 possíveis.

Para a composição do original_network_
id, as duas primeiras letras devem ser 
desconsideradas e para a terceira letra 

(esquerda para a direita) deve ser atri-
buído um valor que deve estar de acordo 
com a Tabela 2, os últimos três valores 
deverão ser mantidos. Dessa forma o 
valor do original_network_id é obtido na 
forma decimal.

Por exemplo, uma emissora que possui 
a identificação ZYA205 irá descartar as 
duas primeiras letras (ZY) e substituirá 
letra A pelo valor 0 conforme mostrado 
na tabela 2. Desta forma o seu origi-
nal_network_id será 0205 em decimal. 
Convertendo esse valor para hexade-
cimal, o valor do original_network_id 
será 0x0CD.

Inconformidade da determinação do 
valor do service_id de cada serviço 
de televisão digital.
Os campos referentes ao service_id 
devem obrigatoriamente ser únicos por 
estação geradora e devem conter a iden-
tificação do tipo e do número de serviço 
transmitido. Para que o service_id seja 
único por geradora, deve obrigatoria-
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mente ser inserido nos seus 11 bits 
mais significativos o valor dos 11 bits 
menos significativos do campo origi-
nal_network_id. Os 2 bits seguintes do 
service_id devem obrigatoriamente re-
presentar o tipo de serviço que está sen-
do transmitido e é definido na Tabela 3:

Os três bits seguintes devem represen-
tar o número do serviço (service_number) 
transmitido pela emissora, que varia de 
000 a 111, representando no máximo 8 
serviços, como mostra a Figura 3.

Para o exemplo dado no item anterior, onde 
o original_network_id é 0x0CD, converten-
do em binário temos 00011001101.  Desta 
forma, para o serviço de televisão fixa, de 
acordo com a tabela 3, temos 00, o primeiro 
serviço de televisão desta emissora ficaria 
como mostra a Figura 4, em binário.

Caso exista outro serviço fixo, a diferença 
será apenas nos últimos 3 bits, que deve-

rão ser alterados para 001, 010, 011... e 
assim sucessivamente.

O correto preenchimento destes valores é 
fundamental para que os receptores con-
sigam identificar os serviços e mostrá-los 
de forma correta.

Inconformidade no preenchimento do 
campo remote_control_key_id envia-
do pela tabela NIT.
Para as emissoras que atualmente pos-
suem tanto a transmissão analógica, 
como a digital. O valor do campo remo-
te_control_key_id designado para o canal 
digital de uma emissora deve ser igual ao 
número do seu canal analógico. Isso per-
mite que o usuário continue selecionando 
no controle remoto, para o canal digital, o 
mesmo número que já conhece para sis-
tema analógico.

Inconformidade no envio de tabelas que 
não estão definidas nas normas SBTVD. 

Tabela 2 – Correspondência de números e le-
tras para prefixo ANATEL

Letra número

A 0

B 1

P 2

Q 3

T 4
Tabela 3 – Tipos de serviços possíveis para TV digital

servic_type tipo do serviço transmitido

00 Televisão

01 ou 10 Dados (menos One-seg)

11 One-seg

Figura 3 – Bits que compõem o service_id 

Figura 4 – Bits que compõem o service_id exemplificado 

Nenhuma tabela ou descritor que não es-
teja em acordo com as normas do siste-
ma brasileiro de TV digital (normas ABNT 
NBR 15601 a 15608) pode ser enviada.

Conclusão
O Sistema brasileiro de TV digital já é 
uma realidade em grande parte do país, 
e cada vez mais, é fundamental garantir 
que tanto o sinal gerado pelas emissoras 
como os receptores estejam aderentes 
as normas do SBTVD, de forma a evitar 
possíveis incompatibilidades que façam 
com que um determinado conteúdo não 
consiga ser exibido. 

As emissoras, juntamente com o fórum 
de TV digital, fabricantes e universidades 
vêem trabalhando de forma a permitir o 
constante aperfeiçoamento do SBTVD. 
Este trabalho teve o intuito de facilitar, 
ajudar e esclarecer a configuração dos 
equipamentos para permitir a máxima 
aderência as norma vigentes.
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Um dos importantes trabalhos realizados 
pelo Setor de Radiocomunicações da 
UIT (União Internacional de Telecomu-

nicação), conhecido como UIT-R (em inglês,  
ITU-R), é a elaboração das suas Recomenda-
ções, que são aplicáveis a todas as áreas de 
radiocomunicações, incluindo as de radiodifu-
são. As Recomendações são documentos ela-
borados pelos setores R e T da UIT, e que, em 
sua maioria, indicam procedimentos e parâ-
metros técnicos que padronizam as atividades 
de radiocomunicação e telecomunicações em 
todo o mundo.
Uma Recomendação como a ITU-R BT. 1306, 
por exemplo, é primeiramente identificada pelo 
seu Setor de origem. As desenvolvidas pelo 
Setor de Normalização das Telecomunicações 
(UIT-T) são identificadas pela sigla ITU-T, en-
quanto aquelas desenvolvidas pelo Setor de 
Radiocomunicações são identificadas pela sigla 
ITU-R. Em seguida, é indicada a série à qual a 
Recomendação pertence. No caso da radiodi-
fusão, as de maior relevância são as séries BS 
e BT, que correspondem à radiodifusão sono-
ra e televisiva, respectivamente. Finalmente, a 
Recomendação é identificada pelo seu número 
sequencial, que é designado no momento em 
que a primeira versão da Recomendação é 
adotada e aprovada. Em alguns casos, faz-se 
referência também à versão da Recomenda-
ção, colocando esse número separado por um 
hífen após o número da Recomendação (por 
exemplo, ITU-R BT. 500-12). 

Grupos de trabalho
As Recomendações são elaboradas e revi-
sadas periodicamente dentro das várias Co-
missões de Estudos (em inglês, Study Groups) 
que compõem o Setor. A Comissão de Estudos 
responsável pelas Recomendações relaciona-
das à radiodifusão terrestre é a CE 6 (em in-

glês, SG 6), que é subdividida em 3 grupos de 
Trabalho (em inglês, Working Parties): WP 6A, 
WP 6B e WP 6C.
Entre as principais Recomendações relaciona-
das à radiodifusão, podemos destacar:
•	 ITU-R	BT.	500	“Metodologia	para	a	avalia-

ção subjetiva da qualidade das imagens 
de televisão”;

•	 ITU-R	BT.	1306	“Métodos	de	correção	de	
erro, enquadramento de dados, modula-
ção e emissão para radiodifusão terrestre 
de televisão digital”;

•	 ITU-R	BT.	1368	“Critérios	de	planejamento	
para serviços de televisão digital terrestre 
nas faixas VHF/UHF”;

•	 ITU-R	BS.	1114	“Sistemas	para	radiodifu-
são sonora digital terrestre para recepto-
res veiculares, portáteis e fixos na faixa de 
freqüências de 30 a 3000 MHz”;

•	 ITU-R	P.	1546	“Método	de	predição	ponto-
área para serviços terrestres na faixa de 
freqüências de 30 a 3000 MHz”;

•	 ITU-R	P.	1812	“Um	método	de	predição	de	
propagação em um caminho específico 
para serviços terrestres ponto-área nas 
faixas de VHF e UHF”;

•	 ITU-T	H.	264	“Codificação	avançada	de	ví-
deo para serviços audiovisuais em geral”;

•	 ITU-T	H.	 761	“Nested Context Language 
(NCL) e Ginga-NCL para serviços IPTV.

Das reuniões das Comissões de Estudos par-
ticipam os representantes dos países mem-
bros da UIT, bem como membros setoriais e 
outras instituições associadas à União. Muitos 
desses participantes representam entidades 
ou empresas ligadas à radiodifusão, como 
radiodifusores (CBS, BBC, NHK), associa-
ções de radiodifusores (.NABA, EBU e ABU), 
empresas que desenvolvem tecnologia para 
radiodifusão (Philips, Sony, Samsung). Essas 
entidades e empresas têm não apenas o inte-

resse em acompanhar os caminhos futuros da 
radiodifusão, mas também de participar das 
discussões que irão traçar esses caminhos, 
influenciando na elaboração dos padrões que 
guiarão as atividades da área nos próximos 
anos. Num mercado cada vez mais globaliza-
do, essa participação se torna essencial para 
a estratégia de qualquer empresa do setor.

Participação ativa
O Brasil participa das Comissões de Estudos 
da UIT por meio de delegações coordenadas 
pela Anatel, e tem conseguido nos últimos 
anos, com a participação da SET, do Fórum 
do SBTVD, do Ministério das Comunicações, 
além de universidades, centros de pesqui-
sa, fabricantes e outras entidades, levar para 
a UIT diversas propostas de tecnologias de-
senvolvidas no país e que, certamente, terão 
grande impacto sobre o futuro da radiodifusão 
no mundo. Entre essas conquistas, podemos 
destacar a inclusão das Normas do padrão 
brasileiro de TV digital na Recomendação  
ITU-R BT. 1368 (citada acima); a inclusão do 
Ginga-NCL na Recomendação ITU-R BT. 1699; 
e a aprovação da Recomendação ITU-T H. 761 
(citada acima), com o Ginga-NCL para IPTV.
A participação do Brasil na Comissão de Estu-
dos 6 é coordenada pelo Grupo Relator de Ra-
diocomunicações 6 da CBC 2. A participação 
nas diversas CBCs coordenadas pela Anatel é 
aberta a profissionais, empresas e instituições 
com interesses nas áreas de telecomunica-
ções, radiocomunicações e radiodifusão. Para 
maiores informações acesse o site da Anatel: 
www.anatel.gov.br, na pasta “Conheça a Ana-
tel”, link “Comissões Brasileiras de Comunica-
ções (CBCs)”.

*Fabrício é líder do Grr 6 - radiodifusão - CBC2 - 
especialista em regulação - anatel-- fcaoliveira@
anatel.gov.br -(61) 2312-1656
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Por Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira* 

Ginga-J é incluído em proposta 
preliminar de revisão de 
recomendação do ITU-R1

O Brasil reforçou sua participação no 
cenário mundial de middlewares para 
interatividade da TV digital. Na últi-
ma reunião da Comissão de Estudos 
6 do ITU-R, o Brasil apresentou, em 
conjunto com o Japão, uma proposta 
de revisão da Recomendação ITU-R 
BT.1722, que trata da harmonização 
do conjunto de instruções para exe-
cução de aplicações interativas de 
TV digital. A proposta nipo-brasileira 
visava incluir o Ginga-J entre as pla-
taformas reconhecidas pelo ITU-R. A 
engenheira Ana Eliza Faria e Silva, da 
TV Globo e do Fórum do SBTVD, lide-
rou o grupo responsável por analisar 
as contribuições relacionadas ao tema 
e por redigir o documento temporário  
que foi considerado na reunião plená-
ria. A conclusão do trabalho de revisão 
da recomendação ficou para a próxima 
reunião do grupo, em abril de 2010.

ITU-R discute método 
de medição de volume 
de áudio (loudness)
Ainda não foi desta vez que se aprovou 
uma nova versão da Recomendação 
ITU-R BS.1770, que especifica o mé-
todo de medição do volume de áudio 
de programas de TV e rádio. A deci-
são ficou para a próxima reunião da 

Comissão de Estudos 6 do ITU-R, em 
abril de 2010. Para levar adiante os 
estudos necessários para finalização 
do processo de revisão, decidiu-se dar 
continuidade ao Grupo Relator sobre o 
tema, liderado pelo Sr. Scott Norcross, 
pesquisador do CRC (Communications 
Research Centre) do Canadá. Os pon-
tos que requerem mais estudos são o 
uso de um mecanismo de chaveamen-
to (gating) para exclusão dos períodos 
de silêncio ou de baixa atividade na 
determinação do volume de áudio to-
tal de um programa e a especificação 
de uma metodologia para avaliação de 
conformidade de medidores em rela-
ção à Recomendação. Espera-se que 
esses estudos estejam concluídos an-
tes da próxima reunião. 

Nova Recomendação do 
ITU-R especifica práticas 
operacionais para tratamento 
do volume de áudio 
(loudness) no intercâmbio 
internacional de programas
Aprovou-se uma nova Recomendação 
que especifica práticas operacionais 
relacionadas ao volume de áudio a se-
rem seguidas por ocasião da produção 
de programas para televisão digital 
voltados para intercâmbio internacio-
nal. Basicamente, a nova Recomenda-
ção estipula que os programas comer-
cializados internacionalmente devem 

incluir informação sobre o seu volume 
nos metadados contidos no fluxo de 
áudio ou, caso contrário, devem pos-
suir um volume total correspondente 
a –24 LKFS, medido segundo a Re-
comendação ITU-R BS.1770. A nova 
Recomendação deixa ao fornecedor do 
programa a escolha de quais trechos 
serão considerados na determinação 
do volume total do programa, poden-
do ser considerado o período integral 
de duração, ou apenas os trechos de 
diálogo ou de maior atividade sonora.

Participação do Brasil na 
União Internacional de 
Telecomunicações (ITU)
A participação do Brasil nas diversas 
comissões de estudo da ITU é coorde-
nada pelos Grupos Relatores das Co-
missões Brasileiras de Comunicações 
(CBCs), que se reúnem regularmente 
na sede da Anatel, em Brasília. A parti-
cipação nas CBCs é aberta a profissio-
nais, empresas e instituições com inte-
resses nas áreas de telecomunicações, 
radiocomunicações e radiodifusão. Os 
temas relacionados à radiodifusão são 
discutidos no Grupo Relator de Radio-
comunicações 6 (GRR 6) da CBC 2 – 
Radiocomunicações.

*Fabrício é líder do GRR 6 - Radiodifusão - CBC2, 

especialista em regulação  – Anatel, fcaoliveira@

anatel.gov.br  

1  Setor de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações, organismo da ONU para as Telecomunicações.
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Nesta edição 113, estamos iniciando um caderno especial no qual será enfocado todo o pro-
cesso de produção de um programa de TV, desde a sua concepção, amadurecimento da ideia, 
casting, figurinos, maquiagem... Enfim, tudo o que “parece que não interessa” aos técnicos 
e engenheiros, mas que se não for feito de acordo com os padrões definidos para televisão, 
acarretará problemas na imagem exibida aos telespectadores, que com toda certeza, chamará 
a atenção desses profissionais. Nossa amiga Nádia Hatori, radialista com uma experiência rara 
por sua longa passagem na TV Cultura de São Paulo, além de professora, aceitou nosso convite 
para encarar essa fase do caderno que agora você poderá admirar. Digo admirar porque, assim 
que iniciar a leitura você verá que se trata de um assunto com o qual todos nós profissionais da 
área de televisão estamos envolvidos no dia-a-dia.

Nas edições que se seguirão, o tema começará a ser dirigido mais para o aspecto técnico, 
quando serão abordados os cenários, a iluminação, a sonorização, captura de imagens, etc, 
etc, até a etapa na qual o programa está gravado e pronto. É justamente o momento no qual 
poderemos notar a grande importância de todas as etapas abordadas até aqui, que começaram 
com a maquiagem, figurino e assim por diante.

Em seguida, mostraremos a forma como o material gravado é tratado, ou seja, a pós-produção 
do áudio e do vídeo, até que o programa seja exibido e então a sua aceitação pelos telespecta-
dores possa ser avaliada e o ciclo produtivo dessa criação encerrado.

Será, com toda certeza, uma inovação e tanto!
Ah! O nome do caderno: Produção de ponta a ponta. 
Espero que você leitor aprove a nossa idéia e curta bastante essa leitura.

alberto deodato Seda Paduan, autor do roteiro desta série de matérias sobre produção, revisor técnico da 

revista da Set e diretor da adeseda- Consultoria, Projetos e Instalações - adeseda@uol.com.br

A produção de um programa de televisão exige trilhar um caminho complexo que parte de um planeja-
mento minucioso e passa por uma série de etapas que envolvem uma perfeita integração entre as áreas 
artística e técnica. A radialista e professora Nádia Hatori abraçou a causa e, neste caderno de produção, 
nos dá um panorama do quê significa realizar um programa de televisão. Acompanhe. 

o ProGraMa de teLeVISão

revista da Set retoma 
tema produção

*Nádia Hatori

Televisão parece mágica. Basta aper-
tar um botão e lá está, literalmente, 
o mundo todo dentro de nossa casa. 

Mas, esta sensação de magia, de encanta-
mento não fica restrita apenas aos leigos, 
ao público comum. Muitos estudantes de 
comunicação e até mesmo profissionais 
trabalhando na área se deixam envolver 
por seu apelo altamente emotivo e gla-
moroso e, lamentavelmente, se esquecem 
do seu lado “pés no chão”. Produzir um 
programa para a televisão requer conhe-
cimento, organização, disciplina e, é claro, 
se houver talento, tanto melhor. O trabalho 
em televisão é árduo, fruto de inspiração e 
transpiração.

Pesquisa para 
definição de tema
De onde vem a “inspiração” para se criar 
um programa de TV? Esta parece ser uma 
pergunta à qual se poderia responder sem 
dificuldade, afinal existem programas de 
quase todos os assuntos. Mas não o é, se 
desejamos criar um programa que tenha 
êxito. Em primeiro lugar é necessário ter 
conhecimento do público-alvo. Um progra-
ma de televisão deve considerar as neces-
sidades do público ao qual se dirige. Quais 
são suas expectativas? Quais são seus an-
seios?  Quais são os seus sonhos? Seus 
medos? Como é sua cultura?

Outro ponto a considerar é o caráter alta-
mente emocional da mensagem televisiva. 
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O público gosta de novidades, de viver, 
mesmo que virtualmente, as experiências 
de outras pessoas – famosas ou anôni-
mas. O público gosta de aprender algo ao 
assistir à TV. Quer se sentir representado, 
confrontar seu modo de pensar com o de 
outras pessoas e se emocionar. 

Um profissional bem informado que procu-
ra se manter atualizado com os temas da 
sociedade do seu tempo e que investe na 
sua formação educacional e cultural – cur-
sos complementares, boas leituras, bons 
filmes, música etc – certamente terá todos 
os requisitos necessários para ser um pro-
fissional de TV criativo e útil à sociedade. 

E vale mencionar: é preciso, também, ter 
“cultura televisiva”, ou seja, é preciso as-
sistir televisão criticamente e procurar não 
se deixar capturar totalmente pela sua ma-
gia. Os programas não são todos iguais, 
portanto deve-se distinguir a linguagem e 
o formato dos programas que assistimos. 
Vamos voltar a este assunto futuramente, 
uma vez que ele sempre gera dúvidas. 

observação do cotidiano
Boas idéias para a criação de um novo pro-
grama surgem da observação do cotidiano, 
das pequenas ou grandes histórias que nos 
chegam ao conhecimento, da leitura de li-
vros, jornais e revistas, da fruição de uma 
obra de arte, da curiosidade pelos avanços 
da ciência... E, por que não, dos momentos 
de divagação e lazer.

Cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. 
Passemos então aos pontos pragmáticos 

do “fazer televisão”.  Mesmo que você te-
nha todas as qualificações para criar um 
programa de TV, aprovar uma idéia para 
um novo programa ou para reformular um 
programa já existente, não é tarefa assim 
tão fácil. Não basta que o programa tenha 
ingredientes que agradem ao público. Ele 
precisa também agradar à emissora que 
vai exibi-lo, em particular se o projeto for 
destinado a uma emissora comercial. E 
aí entram vários itens que precisam ser 
examinados cuidadosamente: adequação 
aos objetivos da emissora, harmonia com 
outros programas da grade de programa-
ção, duração e custos de realização. Sem 
mencionar que esta proposta de progra-
ma deve ter, também, apelo suficiente 
para atrair patrocinadores ou apoiadores. 
Televisão é indústria, um importante seg-
mento de nossa economia e, portanto, o 
programa deve se pagar e de preferência, 
gerar algum lucro. 

Conhecimento técnico
A esta altura da tarefa é necessário lem-
brar aos profissionais de TV, especialmen-
te aos da área de criação – produtores, 
diretores e roteiristas – que ter algum co-
nhecimento técnico facilita o diálogo com 
as áreas de engenharia e operações de 
uma emissora; reduz o tempo de execução 
das produções e, consequentemente, os 
seus custos, além de tirar maior proveito 
dos recursos disponíveis

Manter-se em sintonia com as inovações 
e as novas tecnologias de comunicação 
também permite uma melhor aproximação 
com o público. Hoje em dia, o telespecta-
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Produzir um programa para a televisão requer conhecimento, organização, disciplina e talento

dor gosta de interagir com os programas 
e sabe utilizar muito bem as ferramentas 
de interatividade como blogs, mensagens 
online, redes sociais... 

Tudo isto está sob controle? Então vamos à 
luta, usando de habilidade para colocar no 
papel, com clareza e honestidade, as ideias 
de um programa para televisão.  Os princi-
pais passos nessa etapa:

•	 Pesquise	o	tema	ou	o	assunto	escolhido	
para que sua proposta esteja bem fun-
damentada Determine o público-alvo 
para o produto que você está criando

•	 Não	“chute”	e	fuja	dos	“achismos”
•	 Utilize	dados	e	informações	obtidos	em	

fontes confiáveis e/ou produzidos por 
pessoas e instituições sérias. A Inter-
net pode ser um ótimo ponto de partida 
para uma pesquisa, mas não o único; 
nem tudo que está lá pode ser encara-
do com seriedade  

•	 Mesmo	 que	 você	 saiba	 exatamente	 o	
que quer, não confie apenas na memó-
ria, escreva. Ao escrever a proposta você 
terá oportunidade de perceber “furos”, 
excessos, incoerências e pontos fortes a 
serem valorizados no seu projeto  

Pesquisa de conteúdo de 
um programa de tV
“Você quer bacalhau?!”  O irreverente 
Abelardo Barbosa, Chacrinha – famoso 
apresentador de programas de auditório 
nas décadas de 70 e 80 e imortalizado 
por Gilberto Gil como Velho Guerreiro na 
canção “Aquele abraço” – foi,  por diver-
sas vezes, acusado de baixar o nível do 
programa para atingir as massas. Cha-
crinha apresentava-se de forma caricata 
vestindo roupas extravagantes e criando 
gestos e bordões que ficaram eterniza-
dos. Ao lado de figuras bizarras apre-
sentavam-se artistas da maior qualidade. 
Esta “geléia geral”¹ foi a forma que ele 
encontrou de traduzir sua ironia e indig-
nação com o que se passava no país e 
sair em defesa da cultura nacional. Foi 
compreendido pelo público e por aque-
les que participavam dos movimentos de 
contracultura que ocorreram na época.

Outro exemplo, numa linha totalmente di-
ferente, é o excelente Viola, minha viola 
da TV Cultura de São Paulo. Há mais de 
20 anos no ar o programa alia o gênero 
popular do programa de auditório com 
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um conteúdo altamente significativo em 
termos culturais. Inezita Barroso é uma 
especialista em folclore brasileiro. O 
foco do programa é a música sertaneja 
de raiz, as tradições das festas popula-
res, os ritmos genuinamente brasileiros. 
Inezita conserva a fala simples e direta, 
a qualidade das informações e das atra-
ções que apresenta. Desta forma o Viola, 
minha viola mantém sua identidade e o 
respeito da audiência. 

Grande público
Portanto, para falar com o “grande pu-
blico” não significa que um programa de 
TV não deva ter propostas ousadas e/ou 
conteúdos interessantes.  Não é demais 
lembrar que o público pode não ser ins-
truído ou “descolado”, mas não lhe faltam 
inteligência e sensibilidade. 

Num programa de televisão, um dos gran-
des riscos que se corre é o de “perder 
o foco”. A TV de sinal aberto tem como 
característica dirigir-se a um público he-
terogêneo. As emissoras comerciais preci-
sam conquistar a audiência, porque disto 
depende a maior ou menor entrada de 

anunciantes, leia-se, dinheiro. Na ânsia 
de buscar essa universalidade de audi-
ência, de querer inovar ou dar agilidade a 
um programa, o profissional que o dirige, 
produz ou escreve sucumbe à tentação de 
saltar de um tema ou de um formato para 
outro sem muita coerência.  Esse “vale-
tudo” pode custar muito caro. Quando um 
programa “perde o seu foco” significa que 
ele, provavelmente, está se distanciando 
dos seus objetivos iniciais e do seu públi-
co-alvo ou público prioritário. 

Outra armadilha que com freqüência apri-
siona os profissionais de TV, e que os leva a 
cometer excessos, é a manutenção do pro-
grama no ar por um período superior àquele 
que o tema pode suportar.  

e a tV segmentada?
Ao processo de dividir a audiência em 
grupos menores com características, 
desejos e necessidades semelhantes, 
damos o nome de “segmentação do 
público-alvo”.  Sabemos por experiência, 
que o público responde melhor às men-
sagens que são adequadas e relevantes 
para ele.

Na TV de público segmentado os rea-
lizadores são capazes de manter uma 
visão mais clara do que o seu público 
quer assistir e, deste modo, podem criar 
programas com conteúdos igualmente 
segmentados que falam aos interesses 
do telespectador. Tentar “empurrar” um 
conteúdo, um tema ou um estilo que não 
é adequado ao público-alvo é um risco. 
Nestas circunstâncias o telespectador 
pode ficar confuso e afastar-se do pro-
grama e da emissora. 

Porém, mesmo na TV de sinal aberto, é 
possível, por meio de pesquisas de opi-
nião, detectar nichos de audiência e man-
ter-se fiel a eles. O “Altas Horas” coman-
dado por Serginho Groisman e exibido pela 
Rede Globo, nasceu na TV Cultura como 
“Matéria Prima” e migrou para o SBT como 
“Programa Legal”. Conserva até hoje ba-
sicamente o mesmo formato e objetivos: 
falar ao público jovem.  A coerência man-
tém o público fiel à proposta inicial.  Desta 
forma, passamos a primeira etapa de defi-
nição de público e objetivos gerais, poden-
do partir para a elaboração de roteiro ou 
sinopse do programa.

A Belden oferece ao mercado de áudio e vídeo uma linha 
extremamente confi ável de cabos e acessórios, chamada 
Brilliance®.  Esta linha recebeu este nome devido ao brilho do 
som e da imagem que se obtém com ela. Quer alcançar absoluta 
integridade de sinal – livre de falhas – em eventos, externas e no 
seu estúdio? Faça como as maiores emissoras do mundo: 
exija cabos e acessórios Brilliance®, da Belden.

O maior brilho para suas transmissões de áudio e vídeo.
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roteiro e formatos
A realização de um programa de TV di-
vide-se em pré-produção, produção e 
pós-produção. O roteiro e a consequente 
formatação do programa são os primei-
ros passos da pré-produção. O professor 
José Carlos Aroncchi de Souza¹ define 
formato como “... nomenclatura própria 
do meio para identificar a forma e o tipo 
de produção de um gênero de programa 
de televisão”. Com ele também constata-
mos que “o formato de um programa pode 
apresentar-se de maneira combinada, a 
fim de reunir elementos de vários gêne-
ros e assim possibilitar o surgimento de 
outros programas”. 

A formatação está intimamente ligada ao 
gênero de programa que será produzido. 
A criação de um formato para um progra-
ma envolve o trabalho de um roteirista (ou 
uma equipe de roteiristas) que trabalha 
em parceria com o diretor de programa. 
Eles usam sua experiência (técnica), cria-
tividade e cultura audiovisual jogando com 
diversos elementos dramáticos, visuais e 
sonoros, para criar momentos de interes-
se e descontração, de tensão e alívio. E 
pesquisam, pesquisam muito. Syd Field², 

Não basta o programa ter ingredientes que agradem ao público. Ele precisa também agradar à emissora que vai exibi-lo, 
em particular se o projeto for destinado a uma emissora comercial.

consultor de produtores americanos na 
análise e desenvolvimento de roteiros diz 
enfaticamente: Muita gente se questiona 
sobre o valor, ou necessidade de fazer 
pesquisa. Até onde posso opinar, pesqui-
sa é absolutamente essencial. Todo texto 
exige pesquisa e pesquisar significa reunir 
informação”. 

Gênero revista
Se o objetivo é o de realizar um programa, 
por exemplo, do gênero revista, a equipe 
pode tratar de assuntos variados (caracte-
rística de um magazine semanal) em qua-
dros com formatos diferentes: uma drama-
tização para apresentar um problema de 
relacionamento amoroso, uma animação 
para exemplificar um terremoto, uma ma-
téria jornalística para tratar de ecologia, 
um musical para entreter, uma entrevista 
com um astro em estúdio, um segmento ao 
vivo colhendo a opinião da população so-
bre um tema polêmico, uma retrospectiva 
dos esportes da semana... Isto lhe parece 
familiar? 

Por sua enorme flexibilidade e variedade, 
o gênero revista eletrônica tem se torna-
do o formato (ou melhor, uma combinação 
de formatos) mais usual na televisão atu-
almente. Pelo fato de ser constituído de 
quadros de curta duração, não exige um 
grande nível de concentração por parte 
do telespectador; ele pode conversar, sair 
do aposento, atender ao telefone, comer 
uma pizza e seguir tranquilamente assis-
tindo ao programa, sem compromisso, 
sem ter a sensação de que perdeu algo 
fundamental. Puro entretenimento, é ideal 

1. Geléia geral – expressão 
criada pelo poeta Décio 
Pignatari e relacionada com o 
Tropicalismo. “Geléia Geral” 
virou título de uma canção de  
Gilberto Gil e Torquato Neto.

para exibição nos dias e horários em que 
as famílias e amigos se reúnem em torno 
do aparelho de TV. 

documental
Nas produções jornalísticas do gênero do-
cumental o roteirista e o diretor podem ser 
a mesma pessoa. Trata-se de um tipo de 
produção mais autoral que pode ser reali-
zada por uma equipe de menor porte, em-
bora dependa fundamentalmente de pes-
quisa de campo, de conteúdo e roteirização 
impecáveis.  

As demais produções jornalísticas, exceto 
os telejornais, têm, em geral, uma formata-
ção mais próxima do gênero revista ou talk 
show hibrido (entrevistas ilustradas com 
matérias).  Nelas encontramos a figura do 
editor chefe que orienta a criação da pauta 
e a redação das matérias, cabendo ao dire-
tor de programa a sua execução.

Os programas de ficção como as nove-
las, os seriados, as comédias de situação, 
as minisséries são um capítulo à parte, 
sem querer fazer um trocadilho. Neste 
gênero de programa, a história, o enredo 
e o elenco são fundamentais. O forma-
to já não importa tanto, embora tenham 
surgido nos últimos tempos séries como 
“Lost”, inspirada em games, na qual o 
telespectador é levado a seguir pistas e 
a desvendar o final da história. Ou como 
“24 Horas” que brinca com o tempo fic-
cional e o tempo televisivo de exibição. 
São produções de orçamento elevado e 
que requerem um longo tempo de prepa-
ração ou, usando o jargão do meio – pré-
produção. Estas séries, entretanto, podem 
ser comercializadas com facilidade e re-
apresentadas de tempos em tempos sem 
perder o interesse, o que representa uma 
grande vantagem. É o que os americanos 
chamam, poeticamente, de “evergreen TV 
shows” – séries sempre-verdes, perenes 
– que podem ser reprisadas durante dé-
cadas, atraindo novos públicos. É o caso 
de “A feiticeira”, “Agente 86”, “Friends”, 
e outras séries exibidas principalmente 
nos canais a cabo.

reality show
O reality show é um gênero de programa 
criado nos Estados Unidos na década de 
1970 (An American Family1) e guindado 
ao sucesso pelo Produtor holandês John 
de Mol em 1999 com a criação do Big 
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Brother. Este gênero retrata acontecimen-
tos reais protagonizados por pessoas re-
ais fazendo um recorte da realidade por 
certo período.  Embora possa ser gravado 
e editado ele pode, também, ser apresen-
tado, ao vivo e em tempo real. O “roteiro” 
do programa é praticamente “construído” 
pela seleção de imagens (cortes de câ-
mera) à medida que os fatos se desen-
rolam. O recurso de usar um narrador 
ajuda a fazer a “costura” da trama entre 
os participantes, cabendo ao telespecta-
dor completá-la em sua mente de acordo 
com o que observa e julga. 

Os programas educativos ou instrucio-
nais, e os infantis, por suas naturezas 
específicas, devem contar com a parti-
cipação de especialistas em educação 
– pedagogos e/ou psicopedagogos – na 
equipe de criação. Eles ajudam a selecio-
nar os conteúdos mais adequados à faixa 
etária do público-alvo e a definir os obje-
tivos a serem alcançados.  No caso dos 
programas infantis, o formato que tem se 
mostrado mais atrativo às crianças é o de 
uma história central (ficção) entremeada 
de quadros com formatos diversos que 
exploram vários temas. A série Vila Sésa-
mo, criada nos Estados Unidos em 1969 
pela PBS (está na sua 40ª temporada) 
para atender crianças de pré-escola com 
dificuldades de aprendizagem, foi pionei-
ra neste tipo de formato. 
Assim, números musicais, animações, bo-
necos e atores dão, aos criadores dos pro-
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Há mais de 20 anos no ar, o programa Viola, Minha Viola, de Inezita Barroso, alia o gênero popular do programa de auditório 
com um conteúdo altamente significativo em termos culturais. 

gramas, ensejo para ensinarem as crianças 
a pular corda, a contar, a identificar formas 
geométricas, a se expressarem e também 
para abordarem assuntos mais difíceis como 
respeito, medo, ciúmes e xixi na cama. 

as etapas de produção
Como já vimos um programa ou série 
pode ser criado combinando-se diversos 

formatos ou gêneros de programas – não 
há limites para a imaginação nem para a 
criatividade.  A árdua tarefa de colocar li-
mites fica a cargo da equipe de produção 
que deverá preocupar-se em ajustar as 
necessidades do roteiro às disponibilida-
des orçamentárias, à capacidade técnico-
operacional que a emissora ou produtora 
dispõe e, muito importante, não desfigurar 
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o produto que está sendo criado impon-
do restrições desnecessárias. Não é tare-
fa das mais fáceis, mas é aí que entram 
competência e profissionalismo. 

Pré-produção
Como o próprio nome diz a pré-produção 
refere-se a tudo que é realizado antes das 
gravações acontecerem. Dela depende, 
em grande parte, o sucesso de uma produ-
ção, especialmente se for complexa como 
as séries infantis, uma novela, minissérie, 
série científica, documentário histórico ou 
um telecurso. 

Chacrinha apresentava-se de forma caricata, vestindo roupas extravagantes e criando gestos e bordões que ficaram eternizados.

1 Documentário de 1971 exibido 
na emissora PBS,  apresentado 
em 12 episódios que retratam 
o dia-a-dia de um casal 
durante o período que precede 
sua separação. An American 
Family é um dos primeiros 
exemplos de TV realidade

Os programas regulares de uma grade de pro-
gramação podem sofrer pequenos ajustes ao 
longo de sua existência. Mudança de cenário, 
reorientação de pautas e até mesmo a troca 
de um apresentador, se forem conduzidos 
com cuidado, não causam abalos irreparáveis 
ao programa. O mesmo já não acontece com 
uma produção de grande porte. 

É na fase de pré-produção que todos os 
elementos constituintes do programa de-
vem ser considerados. Escalação de elen-
co, escolha de apresentadores, cenários, 
locações externas, objetos de cena, figu-
rinos, logomarcas, vinhetas de abertura, 
efeitos especiais, trilhas sonoras e uma in-
finidade de outras providências precisa ser 
tomada pela equipe.
As referências visuais são decisivas para 
a criação dos elementos estéticos. Assim 
sendo, a consulta a livros de arte, de ar-
quitetura, de publicidade, de moda, maga-
zines, HQs, livros infantis, jogos, games e 
brinquedos, grafites, fotos antigas e atuais 
pode ser inspiradora para a escolha de um 
estilo visual. Os responsáveis pela criação 
e realização do programa não precisam 

dominar todas estas formas de expressão, 
porém devem ter condições de avaliar as 
soluções que lhe são propostas pelos pro-
fissionais especializados – diretores de 
arte, cenógrafos, diretores de fotografia, 
programadores visuais – cuja função será 
a de traduzir visualmente o tema do pro-
grama e a concepção de seus criadores 
e contribuir para a definição do formato e 
da linguagem estabelecendo uma conexão 
sensorial com o público-alvo do programa.  

Som e imagem
A concepção visual é especialmente im-
portante quando se trata de um programa 
infantil. As crianças são fortemente sensi-
bilizadas pelas cores, formas e sons apre-
sentados nestas produções. E são muito 
exigentes, portanto a pesquisa sonora 
deve merecer igual apreço. Num audiovi-
sual, os sons e a música preenchem uma 
cena, sublinham um conteúdo, criam o 
clima e despertam o interesse.  Se vistos 
desta forma estes elementos de lingua-
gem são tão importantes para a estética 
quanto o são para a compreensão do que 
está sendo comunicado. Som e imagem 
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se entrelaçam e devem ser tratadas como 
linguagens complementares. Uma trilha 
sonora bem elaborada cria uma marca 
perene. Quem pode não se lembrar de 
um programa infantil ao ouvir “Bum, Bum, 
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Dividir a audiência em grupos menores com características, desejos e necessidades semelhantes, damos o nome de 
"segmentação do público-alvo".
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Produções documentais podem ser realizadas por uma equipe de menor porte, embora dependa fundamentalmente de 
pesquisa de campo, de conteúdo e roteirização impecáveis. 

Bum, Castelo RA TIM BUM!”... Ou da Rede 
Globo ao ouvir “Plim! Plim!”?

O roteiro ou sinopse deve ser analisado 
pela equipe de produção num primeiro 

momento – mesmo que ainda na sua ver-
são inicial – e o “to do” ou lista de ta-
refas elaborada seguindo um cronograma 
criterioso. Em seguida, o roteiro deve ser 
apresentado às demais áreas – as artís-
ticas, as técnicas e as operacionais que 
irão se incumbir de levantar suas neces-
sidades especificas para a concretização 
do trabalho. A análise detalhada do rotei-
ro por todos os profissionais envolvidos 
permite a elaboração do orçamento. 

orçamento
O orçamento é peça fundamental e deve 
levar em conta todos os custos envolvi-
dos no projeto, desde os recursos mais 
sofisticados até aqueles que todo mundo 
acaba esquecendo-se de contabilizar, por 
exemplo, as ligações telefônicas. Parece 
tão natural pegar o telefone e fazer uma 
ligação, porém dependendo da duração 
do projeto, da quantidade de pessoas 
nele trabalhando, das distâncias (pense 
na cobertura das Olimpíadas na China, 
por exemplo) estas despesas, se soma-
das, fazem diferença. Ainda mais se a 
verba for curta como nas produções mais 
modestas e se não houver bom-senso. 

A produção de realities shows, cober-
turas de eventos esportivos grandiosos 
como Copa do Mundo de Futebol ou as 
citadas Olimpíadas, merecem uma abor-
dagem à parte porque elas envolvem o 
trabalho de um grande número de pes-
soas, tarefas inter-relacionadas e inter-
dependentes, um longo tempo de pré e 
de produção e custo elevado. Este tipo 
de produção exige a montagem de um 
grupo interdisciplinar de trabalho. As 
palavras de ordem, nestes casos, são: 
conhecimento profundo do produto que 
está sendo produzido, planejamento, or-
ganização, conhecimento técnico, levan-
tamento e controle de custos e a cap-
tação de recursos. Qualquer erro pode 
colocar a perder todo o trabalho de uma 
enorme equipe e uma pequena monta-
nha de dinheiro. 

Produção
Culpa da produção! Isso já virou pia-
da interna e externa também (muitos 
programas humorísticos satirizam esta 
situação), porém, brincadeiras à parte, 
isto acaba sendo verdade porque, afinal, 
cabe ao produtor executivo a grande res-
ponsabilidade de ver tudo, ouvir tudo, sa-
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ber de tudo. Não há como fugir, faz parte 
da sua atividade.

Durante a produção de um programa de TV, 
todos os esforços devem ser concentrados 
para evitar eventuais erros ou sanar falhas 
que passaram despercebidas durante a 
pré-produção e resolver problemas de úl-
tima hora como a perda quase total de um 
grande cenário decorrente da inundação 
de um estúdio após uma tempestade. 

Nestes casos, cabe ao produtor e sua equi-
pe avaliar o problema, envolver o pessoal 
técnico e o operacional na busca de solu-
ções rápidas e eficazes e estabelecer um 
novo plano de produção que evite a inter-
rupção do trabalho por vários dias, o que 
implicaria numa série de prejuízos, sendo 
o maior deles a possibilidade de desconti-
nuidade de exibição.  Ele é o elo entre todas 
as áreas e deve esforçar-se para manter 
a motivação da equipe, o cumprimento do 
cronograma e o controle do orçamento. Ele 
precisa, inclusive, prever o futuro. 

Pós-produção
Uma produção não termina quando o 
programa acaba de ser gravado. Ainda 
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Manter-se em sintonia com as inovações e as novas tecnologias de comunicação também permite uma melhor aproxi-
mação com o público

durante a captação, ou até antes dela, 
muitas providências precisam ser toma-
das para que a finalização do programa 
ocorra e ele seja considerado pronto para 
ir ao ar. A marcação das cenas válidas e 
a sua descrição durante a gravação e no 
momento em que ela é interrompida são 
tarefas que requerem concentração e co-

nhecimento. Um objeto colocado fora do 
lugar no cenário, ruídos indesejáveis, o fi-
gurino incorreto, a maquilagem desfeita, a 
focalização de elementos estranhos como 
um microfone ou o reflexo da imagem de 
uma câmera num espelho podem arruinar 
o trabalho. Cada cena gravada deve ser 
revista, os erros e defeitos anotados e o 
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em ambiente de operação em rede. Os projetos 
submetidos à pré-seleção devem ter orçamento 
máximo de R$ 150.000,00 cada, com prazo de re-
alização entre 12 e 18 meses. Acesse http://www.
rnp.br/noticias/2010/not-100122.html

Nove milhões de TVs 3D até 2012
A empresa de pesquisa DisplaySearch acredita que 
serão vendidos em todo o mundo até 2012 cerca 
de 9 milhões de aparelhos de TV 3D. Isso repre-
senta apenas uma fração do mercado mundial de 
televisores calculado em milhões de aparelhos. 
Vários fabricantes lançaram modelos na Consumer 
Electronics Show, feira de eletrônicos, de Las Vegas. 
Veja texto nesta edição. Fabricantes tem feito par-
cerias com produtores de conteúdo e distribuidores 
para intensificar as opções, já que o mercado de 
programas em 3D ainda é escasso. (da Reuters)

Esqui com óculos de 5 MP 
Os esquiadores podem contar com uma novida-
de tecnológica. Trata-se do Summit Series D1, 
óculos protetores que possuem uma câmera de 
5 MP acoplada ao acessório.O objetivo é o mes-
mo de outros óculos que protegem a vista contra 
a iluminação intensa da neve e outras impure-
zas. Mas o lançamento da empresa americana 
Liquid Image também tira fotos e grava vídeos, 
que contam com resolução de DVD (720 x 480 
pixels). A bateria interna recarregável dura apro-
ximadamente 2 horas de vídeo e armazena até 
2200 fotos. A memória interna pode chegar até 
16 GB. O produto chega ao mercado nos Esta-
dos Unidos em julho, estimado em US$ 149. 

Picoprojetores
Algumas empresas estão apostando em exibir 
imagens de TV em escala muito reduzida, por in-

termédio de pequenos aparelhos de celular. São 
os chamados picoprojetores. Mas ainda são raros 
os produtos comerciais equipados com ele. Há 
promessas bastante ambiciosas de uma série de 
empresas em lançar produtos nessa linha. Já exis-
tem empresas que apresentaram recentemente 
projetores do tamanho de um sabonete que re-
produzem imagens límpidas utilizando tecnologia 
a laser. A aposta é que essa tecnologia será logo 
incorporada em aparelhos como câmeras e celu-
lares. As expectativas são de que essa tecnologia 
será incorporada na mesma velocidade a exemplo 
das câmeras fotográficas nos celulares.

Televisão Quadricromática
Está chegando a TV quadricromática. Até então, 
as TVs trabalham como três cores: vermelho, 
verde e azul, gerando o RGB. Agora, com a 
adição do amarelo, se consegue uma variação 
cromática bastante elevada, podendo chegar 
a trilhões de cores na tela. Os televisores com 
essa tecnologia usam retroiluminação (backli-
ght) LED. A tendência é ter uma fidelidade mui-
to maior da cor original da cena. 

*Roberto é editor da Revista da SET
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Segundo a empresa de pesquisa DisplaySearch, serão 
vendidos em todo o mundo até 2012 cerca de 9 milhões 
de aparelhos de TV 3D

Óculos protetor de esqui com câmera de 5 MP para fotos e ví-
deos

CalENDáRio Da SET PaRa 2010
A agenda da radiodifusão promete em 2010. A SET já definiu seu calendário no Brasil e no exterior.

VEJA ABAIXO, PARTICIPE! SEJA UM PATROCINADOR dos EVENTOS DA SET! 
Para maiores informações sobre parcerias/patrocínios com a SET entre em contato pelo email set@set.com.br

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão

Rio de Janeiro/RJ	 Rua	Jardim	Botânico,700	–	Sala	306	–	Cep.	22461-000			•			Tel.:	+	55	(21)	2512-8747	–	Fax	+	55	(21)	2294-2791			•			 
 www.set.com.br – set@set.com.br 

São Paulo/SP Av.	Auro	Soares	de	Moura	Andrade,	252	–	Cj.	11-	Cep.	01156-001			•			Tels.:	(11)	3666-9604	/	3667-1121

EVENTO LOCAL MÊS PÚBLICO

SET SUDESTE Belo Horizonte Março/2010
Expectativa – 150 
profissionais participantes

SET E TRINTA (na 
NABSHOW 2010

Las Vegas - EUA Abril/2010 300 participantes

SET SUL Porto Alegre/RS Junho/2010 150 participantes
Transmissão ao vivo, via satélite para os 
profissionais de Florianópolis e Curitiba

SET NORDESTE
Recife/PE Julho/2010 150 participantes

CONGRESSO SET São Paulo/SP Agosto/2010 1.400 participantes Paralelo a Broadcast & Cable

SET NORTE Manaus/AM Novembro/2010 150 participantes

SET CENTRO-OESTE Brasília/DF Novembro/2010 150 participantes

Set 112_f.indd   32 29/3/2010   08:18:56
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PRODuçãO DE PONTA A PONTA
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Na Pós-produção, uma atividade que contribui para o êxito é a decupagem do material, ou seja, a identificação e duração 
das tomadas realizadas na gravação
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Uma produção não termina quando o programa acaba de ser gravado. Ainda durante a captação, ou até antes dela, muitas 
providências precisam ser tomadas.

diretor alertado. Estas anotações evitam 
que o material seja captado com erros de 
continuidade o que dificulta enormemente 
o trabalho de edição e o resultado, em 
geral, não é satisfatório.  

Outra atividade que contribui para o êxi-
to da pós-produção é a decupagem do 
material, ou seja, a identificação e dura-
ção das tomadas realizadas na gravação. 
Esta identificação pode ser realizada de 

diversas maneiras, de acordo com o tipo 
de equipamento que está sendo utilizado. 
Este assunto será mais detalhado quando 
se falar dos aspectos técnicos da edição. 

Mescla de sons
Hoje em dia já é possível mesclar, na ilha de 
edição digital, o som direto com sons de vá-
rias fontes – trilhas compostas, músicas e 
efeitos sonoros em CDs, MP3 etc – no en-
tanto, o arquivo digital contendo os materiais 

selecionados deve ser preparado também 
com antecipação. A ilha de edição, assim 
como de outros equipamentos de televisão, 
é cotada por hora de utilização. Assim sendo, 
quanto mais organizado estiver o material, 
mais rendimento se terá e mais baixo será o 
custo de finalização de um programa. 

Não há nada mais desgastante para um edi-
tor do que ficar “caçando pra lá e pra cá” 
os melhores takes, as músicas que serão 
utilizadas ou, ainda pior, esperando “des-
carregar”, por horas e horas, material bruto 
não identificado.  Desperdício de tempo e 
de talento que poderiam ser utilizados para 
compor uma edição com ritmo e beleza. 

Finalmente, algumas outras atividades e 
tarefas devem ser consideradas por quem 
se dedica a realizar um projeto para televi-
são. Embora não esteja diretamente ligada 
à atividade de produção, criadores, direto-
res e produtores devem considerar a pos-
sibilidade de propor a criação de um site, 
que tanto pode ser de divulgação como de 
consulta. O trabalho da equipe neste caso 
será o de alimentar o site com informações 
sobre o projeto – sinopses, novidades, tex-
tos complementares, dados sobre o elenco, 
bastidores, entre outras.  Afinal, aqueles 
que acompanharam a execução do projeto 
desde o nascimento são os mais capacita-
dos a falarem sobre ele. 

Os programas educativos (público adulto e 
infantil) e instrucionais precisam criar sites 
mais completos, incluindo conteúdos mais 
aprofundados e atividades online. A prepa-
ração deste material deve ser feita ao longo 
de todo o processo de realização e será de 
muita valia para os departamentos de Ma-
rketing e de Divulgação da emissora. Aí, é 
torcer pelo sucesso. Boa sorte. 

referencias bibliográficas
1. Aroncchi de Souza,José Carlos. Gêneros e Formatos 

na Televisão Brasileira – São Paulo: Summus, 2004

2. Field, Syd . Manual do roteiro: os fundamentos do 

texto cinematográfico. Rio de Janeiro: Objetiva,200

nádia é radialista e professora, orientadora de 

trabalhos de conclusão de curso – Faiter / Facul-

dades oswaldo Cruz – nadiahat@terra.com.br



o uso do Led na 
produção de vídeo
No início de 2006, devido ao baixo consumo 
elétrico e pouco peso, as luminárias de LED 
começaram a aparecer timidamente no jor-
nalismo de TV e em aplicações especiais na 
produção. Atualmente, as luminárias de LED 
estão presentes de forma intensa e insubs-
tituíveis na produção de vídeos sociais, em 
jornalismo e produções de entretenimento 

e teledramaturgia. Além das vantagens ini-
ciais, foram acrescentadas a qualidade da 
luz, a ausência de irradiações indesejáveis 
(calor, UV e IV), a intensidade luminosa, que 
cada vez aumenta, e o preço, que cada vez 
diminui mais.
Walter Zucchini Jr.(www.qgdaluz.com.
br), uma referência em iluminação cênica, 
aponta o peso, o espaço no grid e o ca-
lor gerado pelas luminárias convencionais 

como os grandes problemas que são solu-
cionados pelas luminárias de LED.
As primeiras luminárias de LED para televi-
são foram do tipo on-câmera, que substitu-
íram com enormes vantagens as antigas lu-
minárias com lâmpadas de tungstênio e as 
halógenas. Atualmente, esse tipo de lumi-
nária possui intensidades de luz que variam 
de 200lux@1m até 600lux@1m, com um 
facho de luz de 60 graus (ângulo de meia-
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Por Ricardo Fonseca de Kauffmann
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potência). Com um ângulo de 30 graus a 
intensidade varia de 600 ate 1100 lux@1m.
Atualmente já existem luminárias para uso 
em estúdios com intensidades que variam 
de 1000 lux@1m até 3000 lux@1m, com 
facho de luz de 60 graus, que podem subs-
tituir as luminárias de lâmpadas de tungstê-
nio de 300 W até 700 W, porém com consu-
mo de 30 W a 60 W.

diferentes aplicações 
– Led 30º, Led 60º, 
Multicolor e Multifocus
Existem modelos com ajuste de tempe-
ratura de cor, variando de 3000 K a 6000 
K e com ajuste de largura do facho de luz 
(foco), variando entre 15o (super spot) a 60o 
(flood). Existem modelos para fill e para key 
light, para soft e para hard light. Tudo isso 

Flood (50%) Spot (50%) Preço (r$) Lâmpadas (r$)

SuperTV MultiFocus 60° 990 lx@1m 15° 5400 lx@1m 30o 50 W

Arri Fresnel 300 Plus 53° 967 lx@1m 14° 4430 lx@1m 30o 11 W

no controle remoto, 
com protocolo DMX.
Desta forma, as 
luminárias de LED 
não apenas subs-
tituem as luminá-
rias antigas, mas o 
fazem com vanta-
gens: controle de 
temperatura de cor 
e controle de foco 
de forma eletrôni-
ca, contínua e com 
ajustes na luminária 
ou remotamente.
Porém, o que deve-
mos ter em mente 
é que as luminá-
rias de LED repre-
sentam uma nova 
tecnologia, que por 
mais que se esfor-
ce em fazer com-
parações, trata-se 
de um novo para-
digma na ilumina-
ção cênica.
Outra aplicação 
que vem crescen-
do muito é na foto-
grafia. Fotógrafo e 

professor, premiado internacionalmente, 
especializado em casamentos, Vinicius 
Matos (www.viniciusmatos.com.br/) afir-
ma que a iluminação com LED só tem 
vantagens em relação à iluminação con-
vencional. “Tenho obtido resultados ex-
celentes com o SuperTV Multicolor, tanto 
para iluminação simples como para obter 
algum efeito com o ajuste eletrônico da 
temperatura de cor”.

Portabilidade
O baixo consumo permite que as luminá-
rias de LED sejam utilizadas em externas, 
alimentadas por baterias. Recentemente, 
essas luminárias foram utilizadas pela TV 
Globo, no especial “Nas Ondas de Noro-
nha”. Segundo o iluminador do especial, 
Fernando Reis, “sem as luminárias de LED, 

alimentadas por baterias das câmeras, não 
seria possível fazer o programa. Exigiria 
uma infraestrutura praticamente inviável 
no local”.
Quer gravando uma externa de novela ou 
fazendo uma entrevista no gabinete do 
Prefeito, ligar 3 a 5 luminárias de 300 W a 
500 W é uma tarefa muito difícil, que exigi-
ria um gerador. “Com as luminárias de LED 
o problema desaparece, parece mágica, 
mas é tecnologia”, afirma Mário Amorim, 
iluminador da TV Globo. 

Custo operacional
Neste item as luminárias de LED levam 
uma excepcional vantagem. Enquanto as 
lâmpadas de tungstênio duram cerca de 
100 horas, os LEDs duram 40 mil horas, 
são 400 lâmpadas para cada LED. Além 
da questão lâmpada X LED, temos o custo 
com energia elétrica. O LED consome cer-
ca de 10 vezes menos. 
Vejamos o exemplo de comparação da Su-
perTV MultiFocus com um Spot Fresnel Arri 
300Plus. A lâmpada utilizada é CP/81 FSL 
GY-9.5 300W@220V, custa R$ 80 e dura 
100 horas. Mesmo considerando a nossa 
estimativa conservadora de 10 mil horas, 
o custo total será de R$ 8 mil. Supondo 
10h/dia de utilização, teremos 300h/mês, 
o que representa 3 lâmpadas por mês a 
um custo de R$ 240/mês. É quase um Su-
perTV por ano!
Embora existam, na indústria brasileira, 
luminárias do mesmo tipo da Arri, com 
preços menores, as lâmpadas continuam 
com o mesmo custo. Mas existem outras 
questões a ser analisadas para se alcançar 
uma decisão consciente. Três  pontos de-
vem ser considerados nesta análise: custo 
com ar-condicionado; custo com eletrici-
dade e iluminação de LED e seus recursos.

*ricardo Kauffmann é um dos fundadores e atu-
al conselheiro da Set. É diretor geral da energia, 
empresa brasileira que desenvolve e fabrica ba-
terias e luminárias para televisão.

Todas as medidas de luz foram referenciadas à temperatura de cor de 5600K (luz branca).
(*) Preço estimado com frete para entrega no Brasil

À esquerda, Fernando Reis, iluminador responsável pelo programa “NAS ONDAS DE NO-
RONHA”, que foi ao ar em 24 de janeiro de 2010 na TV GLOBO utilizando as luminárias de 
LED da PROLITE/ENERGIA. À direita, Ricardo Kauffmann.
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*Ronald Siqueira Barbosa

RáDIO DIGITAL

A Recomendação ITU-R BS 1114-6 “Siste-
mas para Radiodifusão Sonora Digital Ter-
restre para Receptores Veiculares, Portáteis 

e Fixos na faixa de frequências 30 – 3000 MHz” 
apresenta alguns sistemas digitais nomeados pe-
las letras A, F, C que representam respectivamente 
os padrões Eureka 147, ISDB-Tsb, HD Radio. Atu-
almente, o consórcio DRM busca incluir um siste-
ma digital G, conhecido como DRM+ para adoção 
e aprovação no Grupo de Estudo 6, de forma a ser 
incluído na referida Recomendação.

Nessa Recomendação dois padrões já conhe-
cidos, o Eureka 147 e o ISDB-Tsb, europeu e 
japonês, respectivamente, foram desenvolvidos 
em faixas de frequências diferentes daquelas 
usadas pela radiodifusão no mundo inteiro. Em-
bora a faixa de VHF seja frequentemente citada 
para os dois padrões, na prática os sistemas 
foram desenvolvidos para frequências acima de 
200 MHz, particularmente na faixa de 1,5 GHz. 
O Canadá, por exemplo, transmite o sistema Eu-
reka 147, planejado na faixa de frequência do 
canal 12 de televisão e não na faixa de FM. Na 

Europa, quer os sistemas sejam por satélite ou 
terrestre utilizam a faixa de 1,5 GHz. Já no Ja-
pão, os sistemas utilizam satélite ou terrestre a 
faixa de 2,6 GHz.

exclusivos para faixas FM
Os outros dois sistemas, o HD Radio e o DRM+, 
foram desenvolvidos exclusivamente para faixas 
de FM. Isso fez com que os dois sistemas avan-
çassem no interesse dos radiodifusores, uma vez 
que o parque instalado das emissoras seria leva-
do em conta no período de transição tecnológi-
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CAPER

A Screen Service, por sua vez, par-
ticipa pela segunda vez consecu-
tiva do evento, segundo informou 
Fabrizio Pires Reis, engenheiro do 
departamento técnico. “Fizemos a 
demonstração da transmissão do 
padrão brasileiro de TV digital”. A vi-
sitação diversificada foi um dos pon-
tos altos na visão de Reis, já que foi 
possível fazer contato com profissio-
nais dos diversos países da América 
do Sul. 

Para o diretor da CrossHost, Jailton 
dos Santos, a Caper chamou a aten-
ção porque tem estrutura e conceito 
muitos parecidos com a o Congres-
so SET e feira Broadcast & Cable. 
“Sondando algumas empresas que 
prestam serviços para radiodifusão, 
percebemos o impacto causado pela 
crise mundial, que atingiu diretamen-
te esse setor”, analisa Jailton.

Pós-produção, 
financiamento...
Apesar de não ter empolgado, o se-
minário abordou temas importantes 
para o mercado de radiodifusão como 
a nova pós-produção, financiamento 
de distribuição de conteúdo, operação 
de weisscam, regulamentação técnica 
da lei de serviços de comunicação au-
divisual e TV digital terrestre, áudio, 
iluminação, solução Triple Play, edi-
ção, entre outros, além de dois pai-
néis sobre o sistema brasileiro de TV 
digital, ISDB-TB. Durante a exposição 
também foram realizadas diversas 
atividades técnico-acadêmicas. 

As novidades que chamaram a aten-
ção foram as atividades relaciona-
das a Cinema, que lotaram todas as 
salas, como o Seminário “Som dire-
to e pós-produção de som utilizado 
no filme Tetro, de Francis Ford Co-

ppola” e a Master Class de ilumina-
ção de Cinema, ministrada por Félix 
“Chango” Monti, atual presidente da 
ADF (Associação Argentina de Au-
tores de  Fotografía Cinematográfi-
ca) e diretor de fotografía de vários 
filmes fundamentais na Argentina, 
como “La Historia Oficial” (ganhador 
do Oscar de “melhor filme estran-
geiro” em 1985). 

A Caper foi criada há 21 anos como 
uma associação sem fins lucrativos. 
Seu objetivo é defender e promover 
os direitos referentes à fabricação, 
importação e comercialização de todo 
aparato técnico destinado às emis-
soras de Rádio, Televisão, Cinema e 
Estúdios de Gravação para o mercado 
argentino. Ela também representa o 
interesse dos associados ante as au-
toridades públicas.

*Repórter da Revista da SET

Set111.indd   23 23/12/2009   01:47:31

FM Hd radIo e drM+
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ca. O sistema DRM+ ainda não foi adotado na 
Recomendação 1114-6, está em teste e possi-
velmente na reunião do WP 6A, que ocorrerá no 
final do mês de abril, seja possível a sua adoção.

O sistema IBOC HD Radio FM foi desenvolvido 
pela empresa IBiquity e apresenta comercialmen-
te soluções que já estão disponibilizadas ao públi-
co consumidor, enquanto o DRM+ carece ainda 
de se firmar como sistema comercial.  Embora os 
sistemas digitais apresentem qualidades do áudio 
diferentes, dependendo principalmente da largura 
de faixa utilizada, outras características são apre-
sentadas na Recomendação que facilitam a ado-
ção de determinado padrão pelas Administrações.

Por exemplo, algumas características são fun-
damentais para avaliação do desempenho dos 

CARACTERíSTICAS SISTEMA A SISTEMA F SiStema C Sistema G*
Qualidade do áudio e 
o tipo de recepção

Estende de 8 a 384 kbit/s 
por canal de áudio

MPEG-2 com sistema 
multicanal de áudio 5.1, 
estende a 144 kbit/s

Estende de 48 a 96 kbit/s 
usando Codec HDC

Estende de 8 a 180 kbit/s 
usando decodificador de 
áudio MPEG-4 HE AAC v2 

Eficiência do Espectro 
melhor do que FM

Qualidade FM estéreo 
com 200 kHz

Qualidade FM estéreo 
com 200 kHz

Qualidade FM 
estéreo 200 kHz

Qualidade FM 
estéreo 100 kHz

Desempenho em 
multipercurso

Robusto para 
multipercurso 

Robusto para 
multipercurso

Robusto para 
multipercurso

Robusto para 
multipercurso

Receptores comuns 
para processamento 
em radiodifusão por 
satélite e terrestre

Somente para 
radiodifusão terrestre

Somente para 
radiodifusão terrestre

Somente para 
radiodifusão terrestre

Somente para 
radiodifusão terrestre

Extensão de cobertura x 
número de programas

64 subcanais de 8 
kbit/s a 1 Mbit/s 

4 tipos de modulação 
DQPSK, QPSK, 16 
QAM, 64 QAM

QPSK 4 QAM, 16 QAM, 
FEC de ¼ a 5/8 

*Ainda não oficialmente incluído na Recomendação 111-6

sistemas, não citare-
mos todas, pois cons-
tam da Recomenda-
ção 1114-6.

Outras características 
são ainda especifica-
das tais como para o 
custo de produção do 
receptor. Todas as in-
formações comparati-
vas, fornecidas pelos 
detentores dos pa-
drões, são na verdade 
instrumentos para aju-
dar países na decisão 
do padrão que melhor 
se adéqua ao modelo 
de radiodifusão sonora 
empregado em suas 
Administrações.

Para o Brasil, que 
possui um número de 

estações de rádio acima de 4.500, sempre se 
buscou priorizar um padrão que levasse em 
conta a transmissão em Onda Média e em 
Frequência Modulada, a faixa de freqüência a 
ser adotada. Buscou-se também um padrão 
que não demonstrasse necessidade adicional 
de planejamento de canais, o qual despende-
ria mais espectro, a disponibilidade comercial 
de equipamentos de transmissão e recepção, 
bem como o aproveitamento do parque insta-
lado das emissoras.

Num momento em que as tecnologias disponí-
veis facilitam o surgimento de novos dispositivos 
para comunicação de alto poder de consumo, 
muitos se perguntam se vale a pena postergar 
uma decisão no sentido de observar o mercado 
e ver se surgem possibilidades novas para aju-

dar a incrementar o Rádio e oferecer soluções 
melhores que as propostas.

1,5 bilhão de receptores
Talvez essa ajuda não venha e o que vier será 
para promover uma acirrada competição com 
o modelo tradicional da radiodifusão sonora em 
todo o mundo. Felizmente, esses novos serviços 
não estarão disponíveis gratuitamente, há um pre-
ço a pagar pelo público. Não devemos esquecer 
que no cenário de mais de 20 mil estações, que 
existem na América do Sul, na América Central, 
na América do Norte e no Caribe, há um mercado 
de mais de 1,5 bilhão de receptores e todas as 
emissoras vão querer aproveitar ao máximo o seu 
parque instalado e a migração suave para o seu 
público, nesse momento de transição tecnológica.

A união é fundamental em toda essa discus-
são para evitar que a decisão seja pela inde-
cisão, na qual universidades passem a ditar 
verdades sobre a radiodifusão comercial, que 
radiodifusores, principalmente em Onda Mé-
dia, preocupados pela proliferação da pirataria 
utilizando transmissões em FM dentro de sua 
de área de cobertura, busquem soluções em 
serviços alheios e que o próprio governo, timo-
neiro nessa viagem, estabeleça estratégias de 
conseqüências gravíssimas para o setor.

Sabemos a fascinação, o deslumbramento, a em-
polgação que o Rádio inspira em todos nós. Sur-
jam gadgets e outras quinquilharias consumistas, 
que a própria banda larga ajudará a trazer, mas 
o Rádio continua sendo o veículo mais respeita-
do pela sociedade. Não querendo ser filósofo de 
ocasião, mas um padrão para ser adotado em 
qualquer lugar do mundo, precisa primeiro ser 
adotado em seu próprio país. Mas qual país?

*ronald é diretor de rádio da Set e assessor técnico 

da associação Brasileira das emissoras de rádio e 

televisão (abert) (ronald@set.com.br)



ONE SEG

atuaLIZação de CadaStro de reSPonSáVeL tÉCnICo
*Roberto Perrone

A Secretaria de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica do Ministério das Co-
municações, por meio de portaria nº 

3, de 13 de janeiro de 2010, determina que 
as empresas de radiodifusão atualizem o ca-
dastro do responsável técnico conforme por-
taria do Ministério das Comunicações nº 160 
de 1987. As emissoras têm prazo de 90 dias 
a contar da data da publicação para efetuar 
a atualização.
A seguir veja a íntegra dos artigos 1º e 2º da 
portaria:
Art. 1o Determinar que as entidades executantes 
dos Serviços de Radiodifusão, enquadradas no 
item II, subitem II.1 da Portaria MC n.º 160, de 24 
de junho de 1987, publicada no Diário Oficial da 
União de 26 de junho de 1987, apresentem ao 
Ministério das Comunicações para fins de atuali-
zação e cadastro junto ao Sistema de Controle de 
Radiodifusão (SRD), as informações pertinentes 
ao responsável técnico pela emissora. 
Parágrafo Único: As entidades deverão encami-
nhar tais informações por meio do Formulário 
Padronizado disponibilizado no sítio do Ministério 
das Comunicações (http://www.mc.gov.br/radio-
difusao/formularios-e-documentacao/formula-
rios-tecnicos/), no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar da publicação desta Portaria.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

ultra banda larga para 
90% dos japoneses
No Japão, 90% da população já dispões dos ser-
viços de ultra banda larga, segundo foi anunciado 
recentemente pelo diretor do departamento de 
políticas do Ministério das Comunicações Inter-
nas do Japão, Yasushi Yoshida, acrescentando 
que a cobertura deve chegar a 100% ainda este 
ano O serviço já tem 31,2 milhões de usuários. 
Nas contas de Yoshida, o Japão tem 182 prove-
dores de FTTH, outros 41 de DSL; 381 de inter-
net via CATV e 36 de FWA (banda larga fixa por 
wireless). São ainda cinco os provedores de BWA 
(banda larga por acesso wireless). 
O que explica esse elevado número de fornece-
dores do serviço é o modelo de revenda implan-
tado no país, que favorece os pequenos distribui-
dores. Embora com questões ainda pendentes, 
outro avanço está se dando na possibilidade dos 
os aparelhos de TV 3D terem conexão a uma 
rede de transmissão sem fio. Durante evento 
no qual foram divulgadas estas informações, o 
secretário de telecomunicações do Minicom, Ro-
berto Pinto Martins, anunciou a criação do Fórum 

Wireless Broadband, a fim de aproximar tanto in-
dústria quanto instituições de pesquisa dos dois 
países, podendo assim aproveitar a experiência 
com a TV digital – do sistema ISDB – para a tec-
nologia de banda larga.

Serviço de busca na tV
O Wall Street Journal publicou recentemente 
que o Google e a segunda maior operadora 
de TV via satélite dos Estados Unidos, a Dish 
Network Corp, estão testando um serviço de 
busca de programação televisiva. Segundo 
a matéria, essa busca funciona por meio de 
decodificadores de TV que utilizam o sistema 
operacional Android do Google. O serviço vai 
possibilitar a pesquisa nos conteúdos da Dish 
e do YouTube. Ele permitirá ainda programar os 
horários de exibição dos programas. 
A TiVo, fabricante de decodificadores do 
mesmo nome e que gravam a programação 
de TV para depois exibi-la como e quando o 
telespectador quiser, já está disponibilizando 
aos consumidores um decodificador com um 
dispositivo preparado para acesso à internet. 
Sony e Samsung já lançam modelos de TV 
com acesso  à internet. 

*roberto e editor da revista da Set
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*Raphael Bontempo

Até o fechamento dessa edição, 450 pro-
fissionais brasileiros haviam sido inscri-
tos como delegados pela SET na NAB. O 

número motivou um e-mail da vice-presidente 
da NAB, Margaret T. Cassilly, enviado no dia 12 
de março, no qual ela parabeniza a SET por 
ter sido a liderança que maior número de de-
legados havia inscrito até aquele momento no 
mundo inteiro. A estimativa era a de que 500 

profissionais brasileiros seriam credenciados 
pela SET. A participação total dos brasileiros de 
superar 1.200 pessoas.

Set e trinta 2010
O tradicional evento SET e Trinta, que a SET 
promove durante a NAB, também tem tudo 
para ser um grande sucesso, porque já con-

tabilizava 300 profissionais inscritos até o fe-
chamento desta edição. Desde sua origem, a 
SET trilhou caminhos expressivos em radiodifu-
são. Fato que lhe rendeu o reconhecimento de 
entidades internacionais, como SMPTE, EBU, 
ARIB, ATSC, DVB. Mas nos eventos realizados 
pela NAB que a SET têm demonstrado, para 
o mundo, as tendências e experiências sobre 
tecnologias digitais a partir do Brasil.

Fundada em 1988 em cerimônia realizada no Hotel Sheraton, no 
Rio de Janeiro, a SET completa 22 anos no dia 25 de março. Uma 
história permeada pelo sucesso de eventos regionais, nacionais e 
internacionais. Em pouco mais de duas décadas, a SET tem muni-
ciado debates e estudos que influem nos serviços ligados à televi-
são, telecomunicações, rádio e multimídia.

Tudo começou com o projeto ambicioso de Adilson Pontes Mal-
ta, criador do Projac, que presidiu a Sociedade entre 88 e 92. O 
princípio norteador da entidade era criar um ponto de confluência 
entre engenheiros, técnicos e fabricantes de equipamentos, para 
possibilitar maior diálogo e troca de idéias entre redes, emissoras e 
produtoras. A necessidade pela adoção do sistema de vídeo NTSC 
endossou a formação da SET.

Carlos Capelão acompanhou de perto todos os desdobramentos 
da sociedade no início da década de 90, assumindo a presidência 
entre 1992 a 1994. Nessa época, teve fundamental importância 
Jayme de Barros, que o ajudava na organização dos seminários e 
congressos.

A gestão da SET, ente 1994 a 1996, ficou a cargo de Fernando 
Bittencourt, período que se destacou pelo estreitamento de grupos 
de estudo da SET sobre TV digital e a ABERT. É quando surgiram 
discussões sobre o modelo ideal para TV digital no Brasil. O grupo 
SET/ABERT sistematizou os estudos sobre digitalização, levando as 
discussões para fora do país por meio do SET e Trinta. 

José Munhoz assumiu o mandato seguinte, que durou até 1998.  
A diretoria regional Norte-Nordeste se desmembra em duas, para 
atender necessidades específicas de cada região. Os seminários 
regionais tornam-se frequentes e a TV digital tem sua primeira de-
monstração em Brasília. Forma-se o SET/Mackenzie, que produziu 
o maior acervo de conteúdo sobre o conceito de TV digital.

Entre 98 a 2002, a SET foi presidida por Olimpio Franco, que du-
rante duas gestões promoveu uma modernização da Sociedade, 
fortalecendo as diretorias e eventos regionais. A digitalização da 
TV dá um salto significativo no Brasil. A parceria entre o Mackenzie 
e a entidade se consolida, e deste acordo saem os testes com os 
padrões existentes no mundo, que serviram de base para relatórios 
técnicos que são referências mundiais.

Com a saída de Olimpio, assume Roberto Franco, que permanece 
à frente da Sociedade até 2008. Nesse ínterim se verifica a aproxi-
mação da SET com o pesquisador brasileiro e a academia. Com a 
definição do padrão para TV digital, consuma-se a implantação do 
ISDB-T

B.
 Nesse sentido, a SET desempenha papel decisivo para a 

determinação das especificações adequadas.

Atualmente, na gestão de Liliana Nakonechnyj, o modelo digital 
atravessa um processo de aperfeiçoamento, tornando-o paradigma 
em todo mundo. O ISDB-T

B
 foi incorporado por países latino-ame-

ricanos: sua tecnologia privilegia movimento com alta definição e é 
estudada em outros continentes. 

Set completa 22 anos 

Set CredenCIa MaIor deLeGação Para a naB
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www.nemal .com.br 

A Nemal conta uma equipe de profi ssionais altamente qualifi cados para fazer 

a montagem e manutenção destes cabos. Dispondo de equipamentos de 

ultima geração e dez anos de experiência, o resultado não poderia ser melhor.

Pensou em cabos de camera HD, pensou Nemal.

Robustez e fl exibilidade para trazer o melhor 
da alta defi nição para a sua empresa.

Cabos de câmera HD Nemal.

vendas@nemal.com.br    fone: 55 11 5533 4452

Cabos de Fibra Óptica
Padrão SMTPE / 311
Monomodo

Cabos Triax
Bitóla 3/8" e 1/2"

"É uma época que exige da SET e de sua 
diretoria   muitos esforços para realização 
do tradicional SET e Trinta, envolvendo as-
pectos estratégicos, comerciais e de busca 
constante de bons palestrantes e conteúdos 
interessantes  para os nossos associados", 

acentua o vice-presidente da SET, Olimpio 
José Franco.

De sua parte, o diretor de Tecnologia da 
SET, Raymundo Barros, acredita que "o 
evento continua sendo um palco privilegia-

do para que as indústrias se encontre com 
grandes personagens do cenário tecnoló-
gico em radiodifusão".

*raphael é reporter da revista da Set – raphael@

embrasec.com.br

Inatel realiza curso na Set
O Inatel realiza ao longo do mês de março 
o especial tV digital. São sete cursos de 
curta duração realizados nas dependências 
da SET, em São Paulo, por conta de uma 
parceira firmada entre as duas entidades. 
Os temas são voltados para o Segmento de 
TI, para profissionais técnicos, analistas, 
engenheiros e administradores. O profes-
sor Anderson Fagiane (foto) ministra aulas 
sobre TV digital no Inatel. O cursos ofere-
cidos são: TV digital, Introdução à lingua-
gem NCL LUA, Desenvolvendo aplicações 
Ginga para TV digital Interativa, Interface 
de vídeo, Visão geral dos sistemas dos pa-
drões para sistema de TV digital, Sistemas 
de distribuição de TV - Visão geral, Redes 
de CATV - Canal de retorno. 
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GaLerIa doS FundadoreS
AMPEX – CERTAME – EPTV/CAMPINAS – GLOBOTEC – JVC/TECNOVÍDEO – LINEAR – LYS ELETRONIC 

PHASE – PLANTE – RBSTV – REDE GLOBO – REDE MANCHETE – SONY – TEKTRONIX - TELAVO

reVISta da Set
A Set – SoCIedade BraSILeIra de enGenHarIa de teLeVISão, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade a difusão, a expansão e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, 
teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.

DIRETORIA

BIênIo 2008 - 2010 – dÉCIMa PrIMeIra dIretorIa Set 
  

Presidência
Presidente: Liliana Nakonechnyj
Vice-Presidente: Olímpio José Franco
diretor executivo: José Munhoz
assessor: Romeu de Cerqueira Leite
  
diretoria editorial
diretora: Valderez de Almeida Donzelli

Comitê editorial:
Ana Eliza Faria e Silva
Francisco S. Husni Ribeiro
José Antonio de Souza Garcia
Marcio Pinto Pereira
Otávio Emanuel R. Ferreira Lima
 
diretoria de ensino
diretor: Carlos Nazareth 
Vice-diretor: Eduardo de Oliveira Bicudo

Comitê de ensino: 
Carla Pagliari
Frederico Rehme
Gunnar Bedicks
Thais Waismann
Tom Jones Moreira
 
diretoria de eventos
diretora: Daniela Helena Machado e Souza 
Vice-diretor: José Wander Lima e Castro

Comitê de eventos:
José Marcos Freire Martins
Leonardo Scheiner
Luis Fabichak
Silvino Almeida
Sundeep Jinsi
 
diretoria de Marketing
diretor: João Braz Borges
Vice-diretor: Cláudio Eduardo Younis

Comitê de Marketing:
Eliane Menezes Mauro
Niels Walter Nygaard
Paulo Roberto Monfrin Canno
Paulo Henrique C. Viveiros Castro
Yaskara Laudares
 
diretoria de tecnologia
diretor: Raymundo Costa Pinto Barros
Vice-diretor: Alexandre Yoshida Sano

Comitê de tecnologia:
Alfonso Aurin Palacin Jr.
Carlos Fini
Cicero Legname Marques
Guilherme Silva Ramalho
José Roberto Elias
 
diretoria de Cinema digital
diretor: Celso Eduardo de Araújo Silva
Vice-diretor: Alex R.dos Santos Pimentel
  
diretoria de tI / Internet
diretor: José Marcelo Amaral
Vice-diretor: José Olairson Valentim
  
diretoria de Produção de Conteúdo
Diretor: Nelson Faria Junior
Vice-Diretor: Paulo Mitsuteru Kaduoka
  
diretoria de rádio
diretor: Ronald Siqueira Barbosa
Vice-diretor: Carlos Antonio Coelho
  
diretoria de Interatividade
diretor: David Britto
Vice-diretor: Ana Paula Franco Paes Leme
  
diretoria de tV por assinatura e 
novas Mídias
diretor: Antônio João Filho
Vice-diretor: Luis Olivalves
  
diretoria de tV aberta
diretor: Fernando Pelégio
Vice-diretor: Luiz Eduardo Leão de Carvalho
  
diretoria Industrial
diretor: Dante João Stachetti Conti
Vice-diretor: Moris Arditti
   
diretoria regional norte
diretor: Nivelle Daou Junior  
Vice-diretor: Aguinaldo Silva

Comitê regional norte:
Belarmino Afonso Stein
Denis Corrêa Brandão
Henrique Camargo
José Gonçalves Ferreira Neto
Tarcísio José D’Avilla
 
diretoria regional nordeste
diretor: Antonio Roberto Paoli
Vice-diretor: José Augusto de Matos Almeida

Comitê regional nordeste:
Anderson Fernandes 
Jaime Manuel C. F. Fernandes 
Washington Gasparotto 
Luis Moraes Costa 
Ubaldo Rivera Gómez 
 
diretoria regional Sudeste
diretor: Geraldo Cardoso de Melo
Vice-diretor: Gilberto Fernandes

Comitê regional Sudeste:
Antonio Carlos de Assis Brasil
Edson Siquara
Francisco Garcia
Renato Favilla Lucca de Paula
Warxio Luiz Rocha
 
diretoria regional Centro oeste
diretor: Toshihiro Kanegae

Comitê regional Centro oeste:
Antonio Celso Berbel
Cledimar Pereira
Emerson Weirich
Gilberto Fagundes
Luiz Antônio Botelho da Cruz
 
diretoria regional Sul
diretor: Fernando Fernandes Ferreira
Vice-diretor: Celso Schmitt

Comitê regional Sul:
Ivan Miranda
Rafael Alexandre Mafra
Sok Won Lee
Vicente Rossi
Vinícius Vasconcellos
 
Conselho Fiscal
Djalma Silveira Ferreira
Enio Sérgio Jacomino
Maria Eloisa F. dos Santos
Ricardo Fonseca de Kauffmann
Roberval Freitas Pinheiro
 
Conselho de ex-Presidentes
Adilson Pontes Malta
Carlos Eduardo de Oliveira Capellão
Fernando Bittencourt
José Munhoz
Liliana Nakonechnyj
Olímpio Franco
Roberto Dias Lima Franco





QUALIDADE IMPECÁVEL ALINHADA A INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM SOLUÇÕES HD.

4S INFORMÁTICA - Florianópolis.SC

+55 48 3234.0445 - 3234.0885

WWW.4S.COM.BR

A 4S é uma empresa 100% brasileira, pioneira absoluta no desenvolvimento e atendimento de emissoras 
de TV, trazendo soluções completas para exibição, edição, gestão de sinais, gestão de conteúdo e grafismo, 
que detém as representações nacionais Dayang e Crystal Vision. 

A empresa mantém a busca por inovação e competitividade e apresenta ao mercado uma linha completa de 
soluções HD. São mesas, matrizes, comutadores e distribuidores de alta tecnologia, flexíveis e versáteis e 
com suporte técnico facilitado em todo o território nacional.

MS 800HDMS 800HDMS 800HDMS 800HD

MS 800 HDMS 800 HD

Sistema com Line Sync interno gerando clean switch para 
PGM e PST.

Oito entradas de vídeo SDI, HD ou SD com áudio.

Saídas de vídeo (dupla) SDI para PGM e PST.

Monitoração de fase do sinal de entrada de vídeo.

Monitoração visual (VU) para os oito canais de áudio e 
áudio externo em PGM e PST.

Dois canais de saída de áudio analógico para monitoração.

Uma entrada de áudio externo analógico estéreo.

Insert de áudio com função MIX e EXT.

Controle de volume e Mix para PGM e PST.

Função TAKE configurável.

Teclas especiais para controle do exibidor, 
permitindo a automação com sistemas de exibição 
de comerciais (ex: Digimaster).

Referência externa analógica Blackburst.

4 GPIs configuráveis: 2 IN e 2 OUT em PGM.

Oito entradas de áudio analógico estéreo (opcional).

Principais características

12 cartões

Distribuidor
HD - FR 1214

CONHEÇA A SOLUÇÃO COMPLETA DE PRODUTOS 4S HD

REPRESENTANTES:
4 cartões

Distribuidor
HD - FR 414

Controla 1 saída
Remoto - RM 34008 entradas

Comutador
HD - HDS 801

4 entradas

Comutador
HD - HDS 401

Controla 4 saídas
Remoto - RM 3404
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NOVO MASTER SWITCHER HD 
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