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editorial

Estabelecendo novos modelos
O mercado de tecnologia funciona em ciclos. Sobretudo quando falamos 
do nosso segmento de broadcast que é pautado por eventos bem especí-
ficos ao longo do ano. O principal deles, sem sombra de dúvida, é a NAB, 
o congresso e feira da associação americana de radiodifusores. Nele são 
debatidos os temas e problemáticas do mercado e demonstrado as tec-
nologias que aos poucos vão se tornando parte de nosso dia-a-dia profis-
sional.

Ano passado foi o momento do ciclo de especulação, quando os profissio-
nais e empresas trazem uma tecnologia como nova tendência, mas ainda 
não se consegue vislumbrar seu uso em termos reais. Foi o caso do 4K. Du-
rante a NAB 2013 ouvimos diversas estatísticas, demonstrações e razões 
sobre como o UHD era o futuro do broadcast.

Já nesta edição do evento foi o momento de fecho do ciclo. Finalmente a 
UHD tornou-se uma realidade plausível, com fluxos de trabalho comple-
to sendo apresentados em cada canto da feira. Nas salas do congresso, 
porém, já emergia a discussão daquilo que deve trazer o novo início das 
discussões: a migração da infra-estrutura. 

Em um mundo em que o fluxo de arquivos dentro de uma emissora é inten-
so e em formatos cada vez mais pesados, chegando facilmente a centenas 
de gigabytes, é preciso repensar os modelos em que o conteúdo trafega de 
uma ponta a outra. Para quem está nos laboratórios de desenvolvimento 
das empresas a resposta para este problema já é bastante óbvia: Migrar 
tudo para protocolo IP.

Nesta edição da revista da SET você confere uma visão de tendências tec-
nológicas de tudo o que aconteceu durante este que é o maior evento do 
setor broadcast do mundo. Optamos por dividir nossa cobertura em duas 
etapas, esta primeira com um viés mais tecnológico, e em nossa próxima 
edição traremos tudo que foi novidade em termos de lançamentos de pro-
dutos na feira.

4K real, no ar
Já não era novidade para ninguém que seriam realizados novos testes 4K 
durante o Mundial FIFA, da mesma forma que aconteceu durante a Copa 
das Confederações. Tratam-se das primeiras experiências da produção de 
eventos esportivos ao vivo em UHD, como nossos leitores puderam acom-
panhar nas páginas desta revista ano passado.

O que é novidade porém, é que estes testes não vão se limitar somente a 
captação e operação das UMs. Conforme foi revelado por Fernando Bitten-
court, diretor geral de Engenharia da TV Globo, a emissora pretende trans-
mitir o sinal 4K de até três jogos via espectro para uma área controlada na 
Zona Sul do Rio de Janeiro.

Conversamos com Bittencourt durante o evento de Las Vegas para enten-
der melhor esta operação e os demais objetivos para o futuro do 4K. Você 
confere esta entrevista nesta edição.

Boa Leitura,

olímpio José Franco
Presidente da SET
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notícias

TV DigiTAl

Governo entregará 14 
milhões de set-top boxes a 
famílias de baixa renda
O Conselho Diretor da Anatel aprovou duas consultas públicas 
para receber contribuições da sociedade com vistas à licitação da 
faixa de 700 MHz, que segundo a Agência deverá ser realizada 
no mês de agosto.

O 
Conselho Diretor da Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) aprovou na quinta-
-feira, 10 de abril de 2014, a realização de 
consulta pública para a licitação da faixa de 

700 MHz, que vai expandir a internet móvel de quarta 
geração (4G) no Brasil. A partir de 2 de maio, o edital 
vai estar disponível no site da agência para receber 
contribuições por 30 dias. Também vão ser marcadas 
três audiências públicas para debater o tema.

Junto com o edital de licitação, também vai ser dis-
cutido o regulamento de convivência entre o 4G e as 
emissoras de TV Digital. Desde o ano passado, a Anatel 
realiza testes que verificam possíveis interferências en-
tre os dois serviços. A agência prevê a publicação de 
relatórios com o resultado das aferições até 30 de abril.

Nas consultas públicas, se expressa que para a 
gestão dos recursos de ressarcimento e para a ope-
racionalização dos processos de digitalização da TV 
e solução de eventuais interferências prejudiciais 
junto aos usuários, está sendo prevista a contrata-
ção de entidade específica, a Entidade Administra-
dora do Processo de Redistribuição e Digitalização 
de Canais de TV e RTV - EAD. 

Dentre suas atribuições encontram-se tanto a aqui-
sição de instalação de equipamentos de radiodifusão 
que garantam condições técnicas de cobertura, capa-
cidade e qualidade semelhantes às dos equipamen-
tos de radiodifusão já utilizados, quanto a adoção de 
medidas de massificação da TV Digital e da solução de 
eventuais interferências prejudiciais junto aos usuá-
rios, incluindo suporte por meio de central de atendi-
mento telefônico, entre outras medidas. Está prevista 
a aquisição e distribuição de equipamentos para as 
famílias listadas no Cadastro Único para Programas So-
ciais do Governo Federal.

Assim, o governo espera adquirir e distribuir um 
“Conversor de TV Digital Terrestre [Set-top box] com de-
sempenho otimizado ou com filtro 700 MHz para cada 
família cadastrada no Programa Bolsa Família do Go-
verno Federal” afirmou conselheiro da Anatel, Jarbas 
José Valente, na reunião do Conselho no 737, realizada 
na quinta-feira, 10 de abril de 2014, o que representa 
aproximadamente 14 milhões de dispositivos.

Valente, afirmou ainda que o governo procederá 
a “aquisição e distribuição de um filtro de recepção 
de TV para cada família cadastrada no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do Governo Federal, com 
exceção daquelas famílias já beneficia das com o 
Conversor de TV Digital”, um número que pode che-
gar as 14 milhões.

O Conselheiro explicou na reunião que isso será 
possível com“o saldo de recursos remanescente, se 
houver, deverá ser destinado à distribuição de Con-
versores de TV Digital Terrestre e filtros de recepção 
às famílias que ainda não os tenham recebido, den-
tre outros projetos de fortalecimento das telecomu-
nicações no país, sob critérios a serem propostos 
pelo GIRED – Grupo de Implantação do Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV 
– e decididos pelo Conselho Diretor da Anatel”.

Ainda, a Anatel procederá ao “estabelecimento 
de forma de atendimento preferencial à população, 
nas hipóteses de domicílios equipados com antena 
externa UHF, nos casos em que isso se faça neces-
sário para mitigação; a disponibilização de central 
de atendimento telefônico para dirimir dúvidas e au-
xiliar a população a respeito da migração para a TV 
Digital” e que a Agência Reguladora espera realizar 
“campanhas publicitárias informativas, inclusive 
em TV aberta”.
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Compromisso do governo 
com a FIFA é para 
transmissão dos jogos
Afirmação foi feita pelo ministro das Comunicações durante 
entrevista a jornalistas estrangeiros

O 
compromisso do governo brasileiro com a 
FIFA é disponibilizar a infraestrutura para a 
transmissão dos jogos da Copa do Mundo 
2014. Foi o que disse o ministro das Comu-

nicações, Paulo Bernardo, em entrevista a correspon-
dentes estrangeiros realizada em Brasília. Bernardo 
esclareceu que este compromisso está expresso na 
Garantia 11 – Telecomunicações e Tecnologia da In-
formação, assinada como requisito à candidatura do 
Brasil à Copa do Mundo de futebol 2014.

O ministro disse ainda que para a montagem dessa 
infraestrutura, a Telebras investiu R$ 200 milhões na 
construção de uma rede de fibra óptica, duplicada e de 

alta capacidade, interligando as 12 cidades sede. “A 
Copa antecipou os investimentos na construção de in-
fraestrutura de telecomunicações em uns quatro anos. 
Esse investimento já seria feito, porque nosso com-
promisso é aumentar o acesso à banda larga no país”, 
disse. Bernardo acrescentou que a rede da Telebras, 
portanto, será usada depois dos jogos para aumentar 
o acesso à internet no Brasil, com venda de pontos no 
atacado para pequenos provedores que poderão aten-
der às áreas onde as grandes operadoras não têm inte-
resse em investir.

A rede de fibra óptica para a transmissão dos jogos 
está concluída desde o ano passado nas cidades que 
foram sede da Copa das Confederações. Nas outras 
seis cidades, a rede foi complementada ao longo de 
2013/2014 e está dentro do cronograma previsto. “Os 
atrasos na construção de alguns estádios, como São 
Paulo e Curitiba, trouxeram algumas dificuldades para 
a montagem da rede até as salas específicas para este 
fim que ficam dentro dos estádios. Mas tudo está sen-
do superado para garantir a transmissão dos jogos”, 
disse Bernardo.

Telefonia e internet
O ministro das Comunicações reforçou que a res-

ponsabilidade pela cobertura indoor nos estádios da 
Copa e das áreas adjacentes é das próprias operadoras 
de telefonia e o Governo Federal, por meio da Anatel, 
tem acompanhado as ações das empresas na instala-
ção de equipamentos, redes de fibras e antenas dentro 
dos estádios.

Para esta tarefa, destacou, as operadoras de tele-
fonia estão investindo cerca de R$ 200 milhões para 
oferecer aos torcedores dentro dos estádios serviços 
de cobertura de telefonia e wi-fi. Entretanto, segundo 
Bernardo, alguns estádios não permitiram às operado-
ras a colocação de roteadores wi-fi e outros, em vista 
do atraso das obras, demoraram a autorizar a entrada 
da companhias telefônicas nas arenas.

Minicom
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80% das emissoras 
solicitaram mudança 
para a faixa FM
No Pará e no Amapá, todas as estações de AM local fizeram 
pedido de migração

S
egundo comunicado a imprensa do Minicom, cer-
ca de 80% das rádios AM de todas as regiões do 
país solicitaram ao Ministério das Comunicações 
autorização para migrar para a faixa de FM. O Mi-

niCom recebeu um total de 1.386 pedidos de migração, em 
um universo que engloba 1.781 emissoras em todo o Bra-
sil. Os dados fazem parte do balanço das sessões públicas 
realizadas em todas as capitais desde o dia 24 de março.

A adesão à proposta do Ministério das Comunica-
ções foi alta na maioria dos Estados. No Pará e no Ama-
pá, todas as rádios que operam em ondas médias apre-
sentaram requerimentos. São Paulo, o Estado com mais 
emissoras AM (274, no total), registrou 237 pedidos. 
Mato Grosso do Sul, com 55 estações, teve 51 pedidos.

Das 108 emissoras AM de Santa Catarina, 100 delas 
pediram a migração. No Paraná, onde existem 180 rá-
dios AM, o número de pedidos chegou a 162. Os requeri-
mentos atingem mais de 80% no Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Pernambu-
co, Acre, Roraima, Tocantins, Goiás e Mato Grosso.

Os radiodifusores que solicitaram a migração re-
ceberão um número de protocolo, para acompanhar 
a tramitação dos seus pedidos.

Novas faixas
A Anatel realizará estudos de viabilidade técnica 

em cada unidade da federação para determinar se 
há espaço para a migração de todas as emissoras 
interessadas em cada município. Nos casos em que 
não haja espaço no espectro, a agência deverá ana-
lisar a necessidade de uso da faixa estendida de FM 
(de 76 MHz a 88 MHz), que deve ser liberada com a 
digitalização da TV.

Os canais 5 e 6, que hoje são ocupados por ca-
nais analógicos de TV, serão desocupados e desti-
nados à FM. Hoje, as FMs são sintonizadas na faixa 
de 87.9 MHz a 107.9 MHz. Com a liberação dos ca-
nais, essa frequência será estendida de 76 MHz a 
107.9 MHz.

prazo
As entidades que não participaram das sessões 

públicas ainda podem enviar os requerimentos para 
o MiniCom até o dia 10 de novembro. Mas, nesse 
caso, o pedido só vai ser analisado depois que a 
Anatel concluir os estudos de viabilidade técnica 
naquele Estado.
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As tendências 
em broadcast. A 
indústria evoluindo 
para IP e 4K
O evento anual da National Association of Broadcasters em 
Las Vegas foi extremamente motivante para quem participou 
e visitou. A NAB Show 2014, realizada entre 5 e 10 de abril, 
não foi ainda aquele momento decisivo em que sentimos que 
se fez história e tudo mudou, como aconteceu noutros anos. 
Mas seguramente foi uma exposição que nos serviu para 
constatar como a evolução tecnológica está imparável e que 
nada voltará a ser como antes. O 4K se afiançou ainda mais 
com a indústria criando processos e fluxos para esta tecnologia. 
Apresentamos aqui a primeira parte de uma análise tecnológica 
da exposição realizada em primeira pessoa. Por João Martins em las Vegas
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A NAB 2014 recebeu mais de 98 mil visitantes, 
uma aumento de 7%, e mais de 200 novos expo-
sitores, entre as 1746 empresas presentes. Não 

é por acaso que muitos dos novos participantes são 
empresas do setor de TI e empresas que até se moviam 
exclusivamente no âmbito das soluções on-line, sendo 
evidente que ninguém já consegue ignorar a presença 
de empresas como a Akamai, Amazon, Cisco ou Intel 
neste evento. Não foi ainda o ano em que vimos as so-
luções IP a destronar o SDI e não foi ainda o ano em 
que soubemos quais serão os novos padrões de tele-
visão que estão em discussão. Mas soubemos que o 
futuro da televisão passa por abraçar as oportunidades 
para além do broadcast e que o novo padrão de vídeo – 
já não apenas de cinema – é o 4K. Entre muitas outras 
coisas interessantes.

Para mais uma maratona de seis dias na edição da 
convenção anual da National Association of Broadcas-
ters, NAB 2014, parti na clara convicção de que este 
ano seria altura de olhar com atenção para as demons-
trações de vídeo sobre IP. Afinal de contas, no ano pas-
sado vimos, aqui em Las Vegas, demonstrações con-
vincentes por parte da Sony, Panasonic e Axon, entre 
outras, dizendo que o SDI estava morto e enterrado e 
que o futuro passava pelas redes. Demonstrações que 
até fizeram parecer a aposta da Blackmagic nos equi-
pamentos 6G como “algo do passado”, apesar de ser 
4K! Por isso, pensávamos que essa seria claramente a 
aposta este ano.

Afinal de contas, a indústria broadcast anda há anos 
a trabalhar no tapeless, nos processos de trabalho em 
rede, nos workflows baseados em arquivos, nos MAM, 
na orquestração de processos IT etc. Tudo em rede, 
sendo a distribuição de sinal feita crescentemente para 
IPTV, as contribuições feitas por IP e mesmo a distri-
buição de conteúdos já totalmente assentes em redes 
CDN. Por isso, porquê manter etapas de sinal em banda 
base na entrada e saída de uma estação de televisão, 
porque continuar a falar de matrizes centralizadas em 
SDI/HD-SDI/3G (e agora 6G para 4K), cada vez mais 
complicadas?Mas não foi ainda este ano que as coisas 
mudaram... As razões são diversas.

Uma delas tem a ver com a evolução do SDI e a for-
ma como as operações de televisão continuam a ser 
pensadas, não tendo sequer ainda a transição para 
processos “tapeless” e TI sido completamente alcança-
da. Algo que quem trabalha em operações de televisão 
entende perfeitamente porquê...

A outra razão, tem a ver precisamente com o fato de 
o mercado estar embarcando novamente em mais uma 
importante transição tecnológica com o 4K. Porque, 
pense-se o que se pensar do 4K, a verdade é que se 
trata de algo imparável – as comparações com o que se 
passou nos últimos anos com a estereoscopia 3-D são 
possíveis mas inadequadas.

Todos nos lembramos de quando a evolução para HD 
se tornou incontornável e muitas estações de TV hesita-
ram em assumir compromissos tecnológicos sem que 
lhes fosse possível combinar a transição que estavam 
efetuando do videotape para tapeless e processos TI 
(leia-se servidores e estações de trabalho basicamen-
te ligadas a grandes sistemas de armazenamento em 
redes, ou ilhas de redes). Ou seja, muitas cadeias de 
televisão evoluíram para HD à medida que iam substi-
tuindo equipamentos SD por HD, enquanto outras sim-
plesmente esperaram para fazer tudo em simultâneo.

Agora, o dilema do 4K coloca-se novamente, mas 
é precisamente muito mais do que simplesmente um 
novo nível de produção para justificar alterar toda a in-
fraestrutura de televisão. E a mudança para processos 
baseados em rede IP – estamos falando de distribuir 
vídeo directamente sobre Ethernet, com roteadores 
convencionais de rede – seria precisamente a melhor 
forma de fazer a evolução para 4K/8K ao mesmo tem-
po. Só que as coisas não são assim tão simples.

A televisão Ultra HD em 4K já está aí, os consumidores 
já podem comprar televisores, existem serviços de con-
teúdos 4K disponíveis na internet e, por outro lado, a tec-
nologia necessária a suportar processos como os de bro-
adcast vão precisar de pelo menos mais uns dois ou três 
anos para poderem acomodar a transição tecnológica.

E um dos factores determinantes será a evolução 
da própria tecnologia das redes, principalmenre para 
Ethernet 100Gbps, como foi definido em 2011 pelo gru-
po de trabalho das normas IEEE 802.3bg (aprovadas 
em março de 2011) que ainda não está concluído e cujo 
“physical layer”, ou seja, a parte física da infraestrutu-
ra, provavelmente só em 2016 estará comercialmente 
disponível. Pelo menos com um custo ajustado à rea-
lidade do mercado, se considerarmos as muitas teste-
munhas que ouvimos no NAB 2014.

Nos últimos anos tornou-se evidente que a indústria 
broadcast já não dita as regras da sua própria tecnolo-
gia como outrora acontecia – e como as empresas tra-
dicionais broadcast, como as empresas japonesas, têm 
penosamente aprendido.
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Por isso, como os directores técnicos das cadeias 
de televisão já perceberam, quando vamos a uma ex-
posição como a NAB, é preciso ver com atenção o que 
muitos novos players tecnológicos têm a propor. É pre-
cisamente por isso que empresas como a Cisco ou a In-
tel estão presentes neste evento e fazem aqui anúncios 
tecnológicos importantes.

E foi precisamente isso que nos propusemos fazer 
quando chegamos a Las Vegas este ano, porque é evi-
dente que muita coisa está mudando e que o importan-
te é perceber os sinais dessa mudança para tomarmos 
decisões bem fundamentadas.

os sinais da mudança
Sendo claro que a indústria de televisão e produção 

de conteúdos se move cada vez mais ao ritmo que é 
imposto por outras indústrias, desde a electrónica de 
consumo e semicondutores às tecnologias de informa-
ção, a NAB 2014 será lembrada como um ano de claros 
sinais de evolução por parte de alguns players que en-
tenderam essa dinâmica.

Mas olhemos para os sinais da conjuntura. De acor-
do com os mais recentes estudos de mercado – e va-
mos recorrer aqui a alguns dados da Futuresource Con-
sulting e do SMPTE precisamente disponibilizados na 
NAB 2014 – o mercado de televisão refletirá o impacto 
da evolução para Ultra Alta Definição (4K de acordo 
com a norma ITU UHD1, sendo os 8K a etapa UHD2), 
uma vez que a própria indústria electrónica de consu-
mo, principalmente os grandes fabricantes de displays 
já iniciaram essa transição.

Um pouco por todo o mundo, mesmo com alguns 
mercados emergentes como a China ainda a represen-
tar centenas de potenciais novos consumidores, a ver-
dade é que a venda de painéis planos de alta definição 
atingiu o ponto de saturação. Ou seja, existe mais ofer-
ta disponível em armazéns e lojas do que consumido-
res para os comprar.

Ainda, com os três últimos anos dedicados a “te-
levisores 3-D”, muitos consumidores que obviamen-
te não estavam interessados no efeito estereoscópi-
co optaram por não comprar nada ou simplesmente 
compraram o que estava disponível “sem 3-D” a 
preços de saldo.

De acordo com a Futuresource, ao longo de 2014, 
o mercado de televisores em todo o mundo vai cres-
cer apenas 1%, representando cerca de 230 milhões 
de unidades, a maioria das quais vendidas na Amé-
rica Latina, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. 
Mas o valor da venda desses milhões de painéis 
representa um faturamento de US$ 105 bilhões que 
pouco chega para cobrir os custos e muito menos 
os prejuízos acumulados dos últimos 3 anos com os 
painéis estereoscópicos.

Para aumentar as margens, a indústria percebeu 
que tinha que deixar a produção de painéis “apenas 
HD” para trás e concentrar-se num patamar de qua-
lidade superior.

De acordo com um relatório do SMPTE, os fabrican-
tes de painéis estão acelerando a produção de solu-
ções UHDTV, assumindo que o 4K acontecerá, aconteça 
o que acontecer. A evolução para telas 4K é totalmente 
independente do tipo de tecnologia subjacente utiliza-
da ser LCD com retroiluminação LED, IPS, OLED ou ou-
tra, assim como das inovações que estão sendo imple-
mentadas. O custo de produção de uma tela 1080p ou 
2K é exactamente o mesmo e os 4K são a única forma 
que os fabricantes têm de ganhar margem.

E não estamos falando apenas de televisores. A in-
dústria de displays se move hoje em dia mais pelos 
tablets, smartphones e computadores do que pro-
priamente por televisores e monitores de grande di-
mensão. Por isso, mesmo nos dispositivos menores 
começamos a ter painéis com mais de 2000 linhas de 
resolução, enquanto nas dimensões de 10 polegadas 
para cima vamos provavelmente ter telas de 4000 li-
nhas como o novo padrão.

No final de 2014, estimam as empresas de estudos 
de mercado, os televisores 4K representarão já 5% do 
mercado global (Futuresource) ou cerca de 12,7 milhões 
de unidades vendidas (DisplaySearch/NPD), sobretudo 
na China. No entanto, a penetração nos mercados nor-
te-americano e europeu não deverá superar os 10% até 
2018 (ABI Research), mercados onde a penetração de 
televisores HD está agora atingindo os 90% e cerca de 
80% na Europa (Strategy Analytics).

A Consumer Electronics Association (CEA) norte-
-americana é bastante mais otimista (como lhe compe-
te) e projeta que mais de 50% dos televisores LCD aci-
ma de 55 polegadas vendidos até 2017 sejam UHDTV.

Agora o desafio consiste em conseguir aumentar as 
margens com esta transição tecnológica e, para isso, é 
necessário incentivar os “geradores de conteúdos”, se-
jam eles quais forem, a disponibilizar os sinais que jus-
tifiquem aos olhos dos consumidores um investimento 
para algo desejável.

Para isso, contribui o fato de já existirem sensores 
com muitos milhões de pixels disponíveis e não exis-
tem dúvidas de que, do lado das câmeras – das inte-
gradas nos smartphones, passando por câmeras de 
ação tipo GoPro, até às câmeras de televisão e cinema 
digital – o futuro passa pelos 4K ou até pelos 8K.

Por outro lado, sendo muitas das imagens que dispo-
mos hoje em dia geradas por computador ou resultantes 
da transcrição direta da fotografia “analógica” e da pe-
lícula, não existem grandes problemas em redigitalizar 
conteúdos para corresponder a essas 4000 mil linhas de 
destino. Isso mesmo, aliás, ficou claro na NAB 2014.



imaginecommunications.com

gatesair.com
HARRIS
BROADCAST
DELIVERED THIS MOMENT

Em 17 de Março, Harris Broadcast tornou-se  
Imagine Communications e GatesAir

Agora somos dois líderes de mercado.

Descubra a visão “software-defined” da Imagine Communications e a 
inovação da nova geração “over-the-air” da GatesAir

Announcement_Ad_SET_Portuguese.indd   1 2014-04-22   10:08 AM



18   Revista da SET  |  Abril 2014

NAB 2014 | Análise

Finalmente, com os televisores, computadores e 
dispositivos móveis crescentemente ligados à inter-
net e serviços de streaming, existe um canal óbvio 
para disponibilizar os conteúdos 4K diretamente ao 
consumidor, sem esperar pela evolução das plata-
formas de televisão tradicionais – outra das lições 
evidentes da NAB 2014 e algo que já se tinha cons-
tado no CES 2014, a exposição da indústria global de 
eletrônica de consumo, com os anúncios feitos pela 
Netflix, Sony e outros.

Os televisores conectados já são hoje em dia mais 
de um terço do mercado global – e por conectados 
estamos falando de ligações diretas à internet, sejam 
televisores “smart”, seja através de caixas tipo Apple-
TV, Roku, Google Chrome e outras que aparecerão. De 
acordo com a previsão da Futuresource, as televisões 
ligadas diretamente à internet – não propriamente à 
operadores de cabo, satélite e IPTV tradicionais –  de-
verão atingir os 87% até 2018, sendo evidente que, 
cada vez mais, as televisões vão integrar os próprios 
dispositivos de acesso conectado e reforçar a ligação 
aos grandes operadores de conteúdos.

os fundamentos do 4K
Uma clara tendência que se pode observar na NAB 

2014 é que a evolução para 4K acontecerá não apenas 
pelos fatos anteriormente descritos, mas também por-
que a própria indústria de conteúdos audiovisuais, ci-
nema e televisão precisa desse “impulso” para se rein-
ventar e continuar a crescer.

A tecnologia sempre foi algo que serviu para esta 
indústria manter o seu apelo universal e, mesmo que 
nos fundamentos técnicos possa parecer algo abstra-
to, a verdade é que o mercado broadcast – tal como 

o cinema – precisa de reestabelecer um patamar dife-
renciador em relação às tecnologias de consumo para 
se manter relevante.

Não estamos obviamente falando dos conteúdos, 
porque esses têm sempre valores de produção que os 
consumidores não podem reproduzir. Mas com cada vez 
mais consumidores a partilhar conteúdos no Youtube, 
a indústria de televisão não pode ser confrontada com 
o fato de os conteúdos gerados para a internet, usando 
simplesmente a câmera de um iPhone ou uma GoPro, te-
rem mais qualidade do que as câmeras das estações de 
televisão.  No entanto, é precisamente isso que aconte-
ce nos países – como muitos na Europa – onde os sinais 
de televisão SD em formato 4:3 ainda são dominantes.

Ou seja, a transição do “vídeo” HD para 4K tem que 
ser feita como parte da assunção dos valores inerentes 
ao “broadcast”. E na NAB bastava visitar os estandes dos 
fabricantes de equipamento de teste e medida (T&M) 
para perceber como isso será feito de várias formas, não 
apenas baseado na resolução ou número de linhas de TV.

Ao visitar a inglesa OmniTek, uma das empresas de 
T&M mais inovadoras no mercado, estava sendo pro-
movida a sua ‘Ultra’ 4K Tool Box, numa solução com-
pacta 1U de meio bastidor, verificamos como é possível 
ter ferramentas de conversão e análise para todo o tipo 
de sinais, desde Ultra HD (3840x2160/60p) até cine-
ma digital (4096x2160/60p), já com suporte dual 6G 
e quad 3G for 4K/60, HDMI e Display Port, tanto para 
fontes como display. Através de um simples web bro-
wser conseguimos gerar sinais de teste, analisar as ca-
racterísticas do sinal, com todas as rotinas habituais 
do “vídeo”, além de podermos fazer conversão de HD 
para 4K, descendente, de 4K para HD, conversões cru-
zadas e de codificação de cor, fazer crops dinâmicos ou 
zooms nas conversões etc.

Ao falarmos com a OmniTek, estes disseram-nos 
aquilo que já tínhamos a sensação de saber. É que com 
a disponibilidade destas ferramentas e com a pressão 
que os 4K vão trazer sobre a indústria, vai-se tornar 
cada vez mais fácil e econômico fazer HD realmente 
bom! Isto é, para muitas estações de televisão – e mes-
mo para consumidores – esta evolução vai permitir-
-nos finalmente ver conteúdos em sinais 1080p/60 e 
não mais sinais que resultam de 720p ou 1080 entre-
laçado e fortemente comprimido. E com ferramentas 
como esta ‘Ultra’ 4K Tool Box e muitos multiviewers e 
conversores que vimos por todo o lado em Las Vegas, 
pelo menos vemos poder lidar convenientemente com 
sinais 3G-SDI e 2K DCI com estes equipamentos “4K”.

O próximo passo consiste em expandir os espaços 
de cor do normal ITU-R 709 para algo mais abrangente 
como a recomendação ITU BT.2020 ou, conforme des-
tacava a Dolby, para a tecnologia High Dynamic Range 
que a indústria de cinema adora, obviamente. Longe 
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do seu espaço natural no âmbito do som, a Dolby está 
promovendo ativamente o seu próprio processo Dolby 
HDR, em colaboração como muitas das empresas de 
laboratório e imagem. Este é seguramente um âmbito 
que extravasa facilmente esta reportagem, mas pode-
mos partilhar que as demonstrações que vimos em 
Las Vegas são convincentes. Tão convincente como ver 
imagens 4K e 8K a 120Hz (120 frames progressivos por 
segundo), algo que se podia ver por todo o lado em Las 
Vegas. Não sei se a indústria está preparada para evo-
luir para 120 fps, tendo em conta as reacções, no míni-
mo estranhas e desajustadas que The Hobbit, de Peter 
Jackson a 48fps teve no mercado. Mas se o debate ser-
vir para ficarmos nos 60p, já não seria nada mau. Mas 
isso é um debate (necessário) bem mais complexo.

Além do número superior de frames (ou HFR – não 
confundir com HDR), o principal trabalho que está sen-
do feito diz respeito aos codecs para emissão/distri-
buição (HEVC) e às interfaces de conexão – DisplayPort 
1.X, HDMI 2.0, Thunderbolt e outras alternativas como 
HDBase-T. Todas as associações e consórcios por de-
trás destas interfaces estão melhorando especificações 
para suportar 4K até 60Hz e espaços de cor alargados, 
pelo menos. Nos próximos anos, todos continuarão a 
coexistir em domínios de aplicação específicos, disso 
estamos seguros.

HEVC e o futuro do broadcast
Com base nas demonstrações que se puderam ob-

servar na NAB 2014, os codecs H.265 e HEVC (High 
Efficiency Video Coding) permitiam atingir já resultados 
notáveis, transformando streams de sinais 4K em bit 
rates de sinais 2K, ou transformar sinais 2K a 60 fps em 
sinais equivalentes a uma emissão SD na era do MPEG-
2. A evolução na tecnologia de compressão foi um dos 
aspectos mais notáveis nesta edição. Embora falte ain-
da um pouco mais até podermos ter como garantidos 
os decodificadores com uma eficiência de 50% em rela-
ção aos melhores codecs H.264, os atuais equipamen-
tos de consumo, tal como o novo player Sony FMP-X10 
que vimos em demonstração no estande da marca, são 
capazes de decodificar HEVC e portanto sinais 4K com 
uma qualidade assinalável. A partir daqui, pelas de-
monstrações que vimos da Ateme, MainConcept e NTT, 
as coisas vão melhorar bastante.

Por outro lado, seguramente que a nova tecnologia 
de compressão HEVC irá fazer parte determinante dos 
novos padrões de televisão. Se na Europa ainda há 
pouco tempo se começou a falar em DVB-T2, os Esta-
dos Unidos estão agora trabalhando a bom ritmo na 
análise das diferentes propostas para o padrão ATSC 
3.0, acompanhando-se ao mesmo tempo o trabalho 
que está sendo desenvolvido no Japão, onde a NHK 
já confirmou a intenção de fazer as primeiras emis-

sões terrestres experimentais de 4K e 8K em 2016, 
com emissões experimentais regulares a iniciarem-se 
em 2018. Um objectivo para o qual as demonstrações 
efectuadas pela NHK e outras empresas no espaço NAB 
Labs Futures Park na NAB 2014 tornaram evidente que 
são concretizáveis.

Durante a NAB 2014 vimos também o consórcio 
Futurecast Universal Terrestrial Broadcasting System, 
criado pela LG Electronics, Zenith and GatesAir (ante-
rior Harris Broadcast), anunciar que nos próximos me-
ses serão efectuados os primeiros testes de tecnologia 
ATSC 3.0 em transmissão terrestre, incluindo recepção 
móvel. De acordo com a comunidade da Futurecast, 
essas emissões em rede de frequência única utilizarão 
conteúdos UHD 4K em conjunto com dois streams de 
televisão móvel num único canal de 6-Megahertz, com 
recepção no interior de edifícios.

Entre as características do sistema Futurecast anun-
ciadas nas demonstrações em curso no estande da 
GatesAir, está uma eficiência de pelo menos 30% e 
melhor robustez em termos de multi-trajetória compa-
rativamente ao atual padrão ATSC 2.0, para recepção 
fixa e móvel. Os testes prevêem igualmente a imple-
mentação de modos ainda mais robustos, com corre-
ção de erros e constelações de sinais avançadas, assim 
como a inclusão de extensões para evolução futura.

Além disso, as demonstrações prevêem o transporte 
simultâneo de formatos de dados com protocolo inter-
net no feixe de transporte.

A evolução do HEVC e 4K
Nos últimos dois anos, tem sido notável o empenho 

colocado pela indústria na evolução da tecnologia de 
codificação HEVC (High Efficiency Video Coding). O es-

Os grandes players na área da televisão multiplataforma, 
como a Ericsson deixaram claro que estão preparando todas 
as suas soluções para transformar os 4K no novo padrão.
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forço de desenvolvimento que foi feito neste domínio 
justificava-se desde que se perceberam claramente que 
existiam limitações que impediam a evolução da indús-
tria para normas HD de varrimento progressivo a 50/60 
– que em 2011 eram descritas como essenciais para a 
estereoscopia 3-D. Depois, começou a se falar em 4K e 
8K, e a sua necessidade para a indústria de televisão se 
tornou ainda mais imperativa. Mas em última análise, 
todo o esforço de desenvolvimento que está sendo apli-
cado sobre HEVC tem como fundamentação sobretudo 
o enorme tráfego de vídeo sobre a internet que, segun-
do estimativas deverá atingir os 80% de todo o tráfego 
na internet até 2017. Ou seja, era preciso urgentemente 
desenvolver uma forma de codificação de vídeo dras-
ticamente mais eficiente, e as demonstrações prelimi-
nares no âmbito do HEVC provaram ser possível atingir 
entre 35% a 50% da eficiência desejada.

O problema é que, só em 2013, quando se tornou 
evidente que toda a evolução da indústria estava de-
pendente desta evolução tecnológica, é que a especifi-
cação do novo padrão ficou pronta.

Este ano, vimos pela mão de múltiplas empresas 
que a evolução da codificação HEVC avançou de forma 
notável. Por exemplo, no estande da japonesa NTT La-
boratories, já estava disponível o software de conver-
são de arquivos para HEVC, o primeiro no seu género 
no mercado. Esta solução é capaz de processar uma 
grande variedade de formatos de arquivos (virtualmen-
te todos os formatos fonte, desde Quicktime e ProRes 
até MPEG, AVC etc.), permite a verificação de players, 
servidores, redes e serviços VOD baseados em H.265/
HEVC, e permite parametrizar streaming de acordo com 
a cadência de dados, quantização etc.

Sendo a NTT Laboratories uma das empresas pio-
neiras em codificação H.264 que conseguiu optimizar 
esta tecnologia até onde foi possível, o trabalho agora 
demonstrado no âmbito do H.265/HEVC é realmente 
prometedor, principalmente no que diz respeito ao pro-
cessamento de imagens 4K de alta qualidade.

Outras demonstrações interessantes no estande da 
NTT incluíam um sistema de vídeo sobre IP de alta ve-
locidade já capaz de suportar o fluxo de sinais 4K sem 
compressão, implementado sobre um servidor SHS-
-XMS e com conversores SDI para redes Ethernet e exis-
tindo já um monitor de rede para observar a qualidade 
da transmissão sobre IP. A demonstração do sistema 
viaPlatz 4K (Super High Speed IP Video System) in-
cluía ainda a integração de um novo decodificador NTT 
HVD9130 para sinais AVC/H.264 a 10bit 4:2:2 e MPEG-2 
de alta qualidade, com um delay de apenas um frame e 
grandes melhorias de qualidade em low bit-rate.

Outra importante evolução nas soluções HEVC era 
demonstrada pela ATEME com a evolução da sua pla-
taforma Titan Live, agora com suporte de codificação 

HEVC 4Kp60 incluindo um perfil de qualidade ótima em 
largura de banda reduzida a apenas 19 Mbps (para si-
nais 4Kp60). O sistema usa entradas quad 3G-SDI para 
receber o sinal UHD de banda base (sem compressão) 
e codifica-o em modo full frame a 4K. Aliás, um único 
chassis Titan pode suportar dois canais de processa-
mento UHD, permitindo assim gerar um sinal 4K para 
emissão ao mesmo tempo que gera outras aplicações 
HD para streaming, VOD etc.

Numa demonstração em parceria com a LG Electro-
nics, a ATEME mostrava sua plataforma Titan codifi-
cando um sinal 4K em HEVC perfil Main 10, visualizado 
num televisor LG de 65”, com uma qualidade notável.

Outra demonstração H.265/MPEG-HEVC que vimos 
foi no estande do Instituto Fraunhofer (Alemanha), 
neste caso focada na codificação e decodificação em 
tempo real conseguindo uma redução de aproximada-
mente 50% na cadência de dados (bit rate), mantendo 
a qualidade subjetiva do vídeo.

Mostrando uma cadeia de sinal completa na NAB, o 
Fraunhofer HHI mostrava também aplicações para sinais 
Full HD de grande qualidade, com o sinal codificado em 
HEVC empacotado num feixe de transporte MPEG-2, envia-
do sobre IP para um sistema de player que o decodificada 
e reproduzia para um monitor com interface HDMI 2.0.

Adicionalmente, o Fraunhofer HHI mostrava um softwa-
re de decodificação HEVC em tempo real, com suporte de 
resoluções até 4K a 10bit e 60 Hz, graças a uma arquitetura 
multi-threading (suporte de múltiplos processadores com 
múltiplos núcleos). Interessante nesta demonstração era 
a possibilidade de se experimentarem os diferentes perfis 
de codificação HEVC e verificar como os sinais 4K podem 
ser bastante comprimidos e mesmo assim manterem uma 
qualidade subjetiva impressionante, mesmo quando visu-
alizados num televisor de 84 polegadas.

De resto, por toda a NAB 2014 era possível encontrar 
demonstrações de codificação e decodificação HEVC 
com sinais 4K, sendo que em quase todas reparávamos 
a presença da Elemental Technologies como parceiro 

A televisão de Ultra Alta Definição a 4K vai mesmo 
para a frente. Essa foi uma mensagem clara na NAB 
2014, começando pelo stande da Sony e terminando 
na Blackmagic.
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de tecnologia. Efetivamente esta empresa de Portland, 
Oregon, nos Estados Unidos, parece ter emergido como 
o parceiro de preferência de quase todas as grandes 
empresas broadcast, por causa da sua arquitetura de 
processamento de vídeo baseada em software.

Na NAB 2014 a Elemental mostrava a versão mais 
recente desta plataforma (2.4) em colaboração com a 
Adobe, Accedo, aioTV, Akamai, Brightsign, Broadcom, 
DivX, Dolby Laboratories, DTS, Entone, GPAC Licensing, 
Grass Valley, Level 3, RED, STMicroelectronics, Verima-
trix, ViXS, entre outras.

Esta versão 2.4 das ferramentas de compressão da 
Elemental é a que introduz perfis adaptativos HEVC e 
principalmente o suporte de sinais UHD 4K, além de su-
porte melhorado à tecnologia DRM Adobe Primetime, 
perfis atualizados para o YouTube, suporte MXF Op-1a, 
e suporte expandido para inserção de publicidade, le-
gendagem e elementos gráficos.

No núcleo destas soluções está o Elemental Video 
Engine, agora com processamento virtualizado em ser-
vidores VMware e Citrix XenServer e já com suporte de 
arquiteturas em Cloud.

A Elemental proporcionava aliás outra boa compa-
ração lado a lado de compressão H.264 versus HEVC, 
com resoluções de cor a 8-bit versus 10-bit e processa-

mento 4Kp30 vs. 4Kp60. Uma vez que usavam sempre 
o mesmo motor de processamento, a demonstração 
era muito interessante, mas infelizmente era impossí-
vel captar imagens para ilustrar esta reportagem – pelo 
menos onde se percebesse algo de interessante.

dynamic Adaptive Streaming over HTTp
A demonstração mais impressionante, em parceria com 

a Akamai, era a primeira apresentação mundial de um si-
nal HEVC 4Kp60 sobre MPEG-DASH (Dynamic Adaptive 
Streaming over HTTP) para distribuição na internet, num 
fluxo que atingia no máximo 17Mbps. Tratando-se de se-
quências de esporte em 4K, era impressionante. De acor-
do com Elemental existem atualmente mais de 20 opera-
dores de satélite, cabo e IPTV preparando o lançamento de 
canais experimentais 4K, ainda para 2014, principalmente 
para suportar as transmissões disponíveis do Mundial da 
FIFA (De fato, na NAB a Hispasat apresentou seu canal His-
pasat 4K para norte-america e centro américa).

Quem também tinha obviamente múltiplas demons-
trações HEVC de sinais 4Kp60 eram a Harmonic e a 
Ericsson, responsáveis pelos dois maiores estandes do 
South Hall do centro de convenção de Las Vegas (Curio-
sidade: sabem qual era o segundo maior estande da 
NAB 2014, a seguir ao da Sony? Era o da Blackmagic).

http://www.skysystembr.com.br +55 11 40639396 
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A Harmonic escolheu a solução da Altera para co-
dificação H.265 4Kp60 baseada em hardware. Tendo 
várias áreas de demonstração de aplicações UHD 4K 
no seu estande, a Harmonic explicava que a solução 
FPGA Stratix V da Altera permitia atingir uma eficiência 
de compressão de 60% com sinais 4Kp60 em compa-
ração à melhor codificação H.264 disponível. A plata-
forma EME (Enhanced Motion Estimation) da Altera, 
implementada em servidor, permite a aceleração em 
hardware do software PURE Compression Engine da 
Harmonic para responder às necessidades da transição 
para UHD 4K, “permitindo suportar processos em tem-
po real, com menos consumo, menor espaço em rack e 
com menos capacidade de CPU do que qualquer outra 
solução existente na indústria”, afirmavam os respon-
sáveis da Harmonic.

A demonstração em curso no estande da Harmonic 
e da própria Altera incluía, também, soluções para 
processamento e transporte de sinais até 8K. Outra 
vantagem nesta arquitetura promovida pela Harmo-
nic é que a solução de software e hardware pode 
receber actualizações no futuro, beneficiando-se da 
evolução da tecnologia. 

Quem estava também bastante interessado nas apli-
cações 4K era a Cisco, que se multiplicou em esforços 
para promover as suas soluções de streaming Videos-
cape TV na NAB 2014. Esta plataforma de processamen-
to virtualizado (V2P) da Cisco passa agora a suportar 
conteúdos 4K full-frame e codificação HEVC em tempo 
real e para serviços On-demand. De particular interesse 
para a Cisco são as aplicações potenciais da tecnologia 
em estádios e complexos esportivos, tendo a empresa 
promovido demonstrações onde traziam sistemas de 
redes que não apenas alimentavam telas gigantes, mas 
toda uma rede de monitores e até aplicativos para dis-
positivos móveis presentes no local, tudo sobre HTML5.

A Cisco colaborou com a Sony numa demonstração 
onde se enviaram conteúdos 4Kp60 em tempo real de 
Nova York para o Las Vegas Convention Center, usando 
a tecnologia Videoscape AnyRes da Cisco, para enviar 
sinal para uma set-top box 4K da Cisco. O sinal em Nova 
York foi captado com uma câmera Sony F55, codificado 
em HEVC pelo sistema Videoscape AnyRes da Cisco, en-
viado para Las Vegas por fibra óptica e visualizado num 
televisor Sony XBR 4K.

Outra importante implementação 4K que vimos na 
NAB 2014 diz respeito ao novo codec lançado pela DivX 
HEVC que a empresa afirma estar sendo adoptado já em 
várias soluções OTT e serviços como o Ultraviolet dos 
estúdios de Hollywood. A solução da DivX usa natural-
mente o SDK da MainConcept, permitindo principal-
mente o suporte de codificação HEVC 4K em tempo real 
e está em vias de ser integrada diretamente em chips 
integrados, o que irá seguramente acelerar a chegada 
de leitores compatíveis e serviços ao mercado.

Por outro lado, a própria MainConcept anunciou na 
NAB que a sua plataforma de codecs H.264 Broadcast 
que está por detrás de muitas das principais soluções 
profissionais existentes no mercado, passou a supor-
tar também a codificação e descodificação do formato 
XAVC e XAVC S, desenvolvido pela Sony para suportar 
gravação 4K até 60 frames por segundo e que é usado 
nas câmeras Sony CineAlta PMW-F55 ou F5. A MainCon-
cept suporta importação e exportação de arquivos XAVC 
HD/4K (LongGOP) Profile, XAVC HD Intra Profile class 
50/100/200, e XAVC 4K Intra Profile class 100/300/480. 
Com a integração destes formatos no SDK da MainCon-
cept, será agora possível ter muitas mais soluções com-
patíveis para acelerar a produção de conteúdos 4K.

Continuará…

No prazo de um ano, graças à evolução da compressão
H.265/HEVC, as demonstrações de vídeo 4K tornaram-se
extremamente convincentes. A edição 2014 da NAB teve 
mais de 98 mil visitantes.

 Mais de 98 mil visitantes teve esta edição da NAB.
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Futuro Broadcast 
para agora e além
Durante o NAB 2014, o SET e Trinta trouxe especialistas 
de grande nome para debater os caminhos que o 
negócio e a tecnologia da televisão devem tomar no 
futuro e também quais são as transformações mais 
imediatas para o setor. Por Flávio Bonanome e Fernando Moura*

A NAB é muitas vezes chamada de a maior feira de 
tecnologia broadcast, produção e novas mídias. 
O que nem todos se atentam é que o que susten-

ta toda a agitação que toma os corredores do Las Vegas 
Convention Center, ou seja, o que traz o público quali-
ficado para dentro da feira é o Congresso da Sociedade 
Americana de Broadcast (NAB). Durante quatro dias, as 
principais mentes da engenharia de televisão debatem 
os rumos e problemas que concernem à este mercado 
em nível mundial.

Já tradicional durante o evento, o SET e Trinta, ou, 
“Brazilian Breakfast” como consta na programação ofi-
cial, é a contribuição brasileira para o debate tecnoló-
gico da NAB. São três dias onde todos acordam cedo 
para partilhar o café da manhã (6.30AM) e participar de 
um ciclo de palestras (7.00 até 9.00AM) de diferentes 
temas do mercado broadcast.

Nesta edição do evento, além das informações 
sobre novas tecnologias, falou-se muito de política. 
Como já tem sido recorrente, desde que o Ministério 
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das Comunicações decidiu pela transferência da faixa 
dos 700 MHz para a banda larga móvel, o assunto mais 
uma vez foi pauta, mas desta vez com a presença dos 
próprios representantes do governo tentando acalmar 
os ânimos dos radiodifusores.

Praticamente como momento inaugural do SET e 
Trinta 2014, o secretário de telecomunicações do Mi-
nistério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, o 
conselheiro da Anatel, Marcelo Bechara e Patrícia Ávi-
la, secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica 
do Ministério das Comunicações, representando o se-
cretário executivo do MiniCom, Genildo Lins tomaram 
alguns minutos dos painéis à convite do presidente da 
SET, Olímpio Franco. O objetivo era dar posicionamen-
tos oficiais sobre o andamento do trâmite político.

“O governo não vai realizar o leilão dos 700 MHz 
antes de termos toda a situação técnica das interfe-
rências sob controle”. O primeiro a trazer a afirmação 
foi Martinhão, mas os três representantes do gover-
no fizeram questão de fazer um discurso pautado na 
perspectiva de que os radiodifusores não precisam te-
mer um leilão “às pressas” para agradar as empresas 
de Telecomunicações.

“O setor de radiodifusão, em particular a TV Digi-
tal, é muito importante para o Brasil”, explicou Mar-
tinhão. “Vocês todos são testemunhas do esforço 
do governo em promover o padrão ISDB-Tb Interna-
cionalmente e do sucesso que temos alcançado com 
este processo”, concluiu.

Quem bateu mais forte, porém, foi o conselheiro da 
Anatel. “Nós não vamos jogar a poeira para debaixo do ta-
pete”, afirmou Bechara, e continuou: “Governo nenhum, 
nem este nem qualquer outro, vai cometer qualquer tipo 
de ação irresponsável, que é deixar os telespectadores 
prejudicados, sem receber o seu sinal de televisão”.

Bechara enfatizou que o governo tem consciência 
da importância e força que a televisão aberta possui 
no Brasil. “Sabemos da importância desta mídia, não 
só como fonte de informação, mas também como, em 
alguns casos, única fonte de lazer para muitos brasi-
leiros”, explicou. 

O conselheiro disse entender as críticas que têm 
sido feitas à Anatel com relação à pressa no cronogra-
ma para leiloar a faixa, mas prometeu não medir es-
forços para resolver a situação das interferências. “Nós 
vamos fazer todas as reuniões técnicas individuais e 
coletivas, e eu vou pessoalmente onde quer que preci-
se, vou levar técnicos, fazer debates, levar pancadas… 
Não tem problema, mas não vamos publicar nenhum 
edital enquanto as questões técnicas estiverem sana-
das”, afirmou Bechara.

Por fim, o conselheiro deixou claro há presença de 
pressões vindas também do setor de telecomunica-
ções. “O próprio setor de telecom está preocupado 
com a interferência. Não há mais espaço no Brasil para 
a irresponsabilidade de colocar um serviço caro, como 
é o 4G, à disposição da população e ele não funcionar 
corretamente”, completou.

Já Patrícia Ávila foi mais política. Representando o 
secretário executivo do Ministério das Comunicações 
Genildo Lins, Patrícia começou seu discurso exaltando 
as conquistas que a atual gestão trouxe para o setor. 
“Desde 2011 atendemos diversas das demandas que vo-
cês trouxeram para nós. Simplificamos a burocracia do 
Ministério, como a possibilidade de alteração do quatro 
diretivo, renovação e toda a parte técnica”, afirmou.

A secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica 
do MiniCom abordou, também, o crescimento da TV Di-
gital e os avanços do Rádio Digital durante a gestão, 
trazendo os números do rápido crescimento das outor-
gas de canais digitais. Ainda enfatizou o lançamento 
do sistema eletrônico do Ministério, que deve ser lan-
çado no fim de abril de 2014, e que segundo ela, gerará 
ainda mais celeridade à todos os processos.

Para terminar, mais uma vez reassumiu o compromis-
so do governo de não leiloar a faixa dos 700 MHz sem que 
a questão da interferência esteja plenamente resolvida.

Há futuro para televisão
Paralelo ao debate político e a polêmica que tem se 

instaurado entre os setores de broadcast e telefonia, 
houve espaço também para o debate de alto nível. Dois 
debates realizados durante o evento trouxeram espe-
cialistas de diferentes lugares do mundo para debater 
as transformações que a tecnologia, e principalmente, 
o modelo de negócio da televisão têm passado.

Figurando como principal destaque do segundo dia 
de programação do SET e Trinta, o painel “O Futuro da 
TV: A TV tem futuro?”,  trouxe uma discussão sobre to-
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das as tendências que o broadcasting passará pelos 
próximos anos. Moderado pelo diretor geral de Enge-
nharia da TV Globo, Fernando Bittencourt, a sessão le-
vantou questões sobre a largura do espectro, modelo 
de negócio híbrido e como a evolução dos sistemas 
VOD devem interferir na forma de fazer televisão.

Philip Laven, da EBU/FOBTV abriu sua palestra de 
maneira bastante original. Exibiu um slide que mostra-
va um anúncio de revista publicado nos anos 1940 com 
dizeres: “O futuro está chegando” acompanhado do 
desenho de uma mulher fazendo compras através da 
tela de uma TV Plana. “Isso prova uma máxima que to-
dos já conhecemos: é fácil prever o que vai acontecer, 
difícil é prever quando vai acontecer”, brincou.

Em seguida, Laven apresentou uma série de esta-
tísticas relativas ao mercado europeu. De acordo com 
os dados do pesquisador, 93% da audiência broadcast 
do velho mundo esta voltada à produções ao vivo. O 
restante fica dividido entre programação gravada (5%) 
e VOD (2%). Em seguida apresentou dados bastante 
reveladores sobre o BBC iPlayer. “A maioria das empre-
sas que trabalham em Over the Top não divulgam infor-
mações estatísticas de seus serviços, como número de 
usuários, picos de consumo e tipos de programa, mas 
a BBC é uma exceção”, afirmou.

O BBC iPlayer é um serviço de VOD e Streaming da 
programação de Rádio e Televisão da emissora inglesa 
homônima lançado em 2008 e que é bastante popu-
lar no Reino Unido. De acordo com o relatório, cerca de 
88% do conteúdo buscado no serviço para programa-
ção de TV é para programação On-Demand, e o restante 
para live streaming. Já para rádio a situação é inversa: 
81% fica por conta do live streaming.

Outras duas estatísticas bastante importantes para 
os broadcasters são sobre a real dimensão de alcance 
destes serviços. “Enquanto o canal de TV tradicional 
tem um pico de audiência de 27 milhões de pessoas si-
multâneas, o iPlayer alcança 700 mil”, contou. Afirman-
do ainda mais a contra-tendência, os dados de custos 
trouxeram mais espanto: Enquanto o iPlayer correspon-
de a 2% de toda a audiência da BBC, ele representa 
12% de todos os custos da emissora.

“O problema dos serviços baseados em internet é 
que seu crescimento exige investimento em servidores 
e largura de banda, enquanto o broadcast tem o custo 
fixo independente do tamanho da audiência”, comen-
tou Laven, e ainda brincou “Imagine se a radiodifusão 
tivesse sido inventada depois da internet. O inventor 
chegaria dizendo que criou algo que consegue trans-
mitir informação para infinitos espectadores sem au-
mentar o custo. Os provedores ficariam embasbacados 
com a ideia, e seria tratado como a invenção do século 
e com certeza este inventor estaria rico”.

Outro assunto que concerne ao futuro da televisão é 
o crescente da resolução. A NAB 2014 foi marcada pela 
chegada do fluxo completo (workflow) em 4K, de forma 
que há quem já esteja pensando no próximo passo da 
evolução, como é o caso dos engenheiros da emissora 
pública japonesa, NHK.

Toru Kuroda, engenheiro do departamento de P&D 
da emissora japonesa participou do SET e Trinta para 
trazer um andamento do cronograma das pesquisas 8K 
da emissora. Batizado pela estatal como SHV (Super 
High Vision), o projeto teve uma aceleração com rela-
ção às expectativas iniciais. “Em 2016 começaremos as 
transmissões teste em 8K (a data anterior era 2020). 
Em 2020 seremos capazes de transmitir abertamente 
em 8K, e em 2030 teremos estereoscopia sem óculos e 
sem fadiga”, afirmou Kuroda.

Em seguida o pesquisador ilustrou os equipamen-
tos usados para a produção 8K, desde o aparelho re-
ceptor com 33 milhões de pixels e áudio em 22.2, até 
as câmeras de mão com capacidade 8K passando pe-
los equipamentos de transmissão. “Estamos usando 
H.265 com um input de 7680×4320, 60Hz, 4:2:0, 10 bit 
de cor com 30 Gbps”.

De acordo com Kuroda, o Japão já está se prepa-
rando para fazer a transmissão de SHV via Satélite, 
Terrestre (com uma reformulação do padrão ISDB-T), 
CATV e também IP. Outro ponto importante destaca-
do pelo pesquisador foi o plano de usar o 8K para 
conteúdo exibido em televisores e manter o conteúdo 
Mobile em 2K.

Por fim, Kuroda mostrou os resultados de um re-
cente teste de transmissão, onde conseguiram trans-
mitir em SHV por uma distância de 27,3 km usando 
somente 6 MHz de largura de banda com o novo pa-
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O painel “O Futuro da TV: A TV tem futuro?”,  trouxe uma 
discussão sobre todas as tendências que o broadcasting 
passará pelos próximos anos. 
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drão ISDB-T. “Para completar, gostaria de informar 
que os jogos olímpicos de Tóquio 2020 já devem ser 
transmitidos em SHV”, concluiu.

Encerrou a conferência, Michael McEwen, da NABA 
(North American Broadcasters Association). A associa-
ção, que representa o interesse dos radiodifusores do 
Canadá, Estados Unidos e México, abordou o futuro da 
televisão na América do Norte, prevendo uma grande 
reformulação no padrão de TV Digital do continente.

De acordo com McEwen, a Associação preparou um 
White Paper com as demandas de todos os broadcas-
ters do continente com os principais pontos para a 
evolução da tecnologia broadcast. “Apresentamos este 
paper ao ATSC e o FOBTV. Qualquer tecnologia que vier-
mos a adotar precisa ser flexível, eficiente, escalonável 
e preparada para o futuro”, comentou.

Entre os principais pontos do paper esta a criação 
de um novo padrão de transmissão digital, a neces-
sidade de cooperação entre diversos setores da in-
dústria para agilizar a compatibilidade à este novo 
padrão, já que o padrão precisa ter capacidade de 
meta-dados, interatividade, multiplataforma e image 
scaling. Outras preocupações são a necessidade do 
padrão ser adaptável ao 4K e 8K, e interoperatividade 
entre o sistema, IP e LTE.

Para concluir a palestra, o moderador Fernando Bit-
tencourt questionou os palestrantes sobre a crescente 
restrição de largura de espectro sofrido pelo broadcast 
em todo o mundo. “Converso com muitas agências 
reguladoras ao redor do mundo e eles dizem que tem 
muita dificuldade em decidir o que fazer com a dispu-

ta Teles vs. Radiodifusores. Eles têm medo de tomar 
a decisão errada. Então deixam o dinheiro decidir, e 
sabemos o que acontece quando o dinheiro decide,” 
explicou Philip Laven. “Os CEOs dos grandes grupos de 
broadcast precisam começar a fazer o Lobby político 
para mudar isso, este assunto precisa sair da engenha-
ria e ir direto aos executivos, por que se não, acabará o 
broadcast”, concluiu.

muitos desafios
Outro debate com temática semelhante tomou espa-

ço no terceiro dia de evento. Chamado “Desafios e Opor-
tunidades para a Televisão”, e moderado por Liliana 
Nakonechnyj: Directora de Engenheira de Transmissão e 
apoio as afiliadas da TV Globo, o fórum abordou a evolu-
ção do padrão ATSC, as estatísticas da Segunda Tela, e 
as problemáticas do espectro ao redor do mundo.

Quem abriu o painel foi Rich Chernok, engenheiro 
da Triveni Digital e principal responsável pelos grupos 
de estudo do ATSC 3.0, novo padrão de TV Digital que 
deve ser adotado pelos países da América do Norte. 
“Estamos buscando criar um padrão que seja configu-
rável, escalonável, eficiente, interoperável e adaptá-
vel”, começou o especialista.

A apresentação de Chernok trouxe então todas as 
premissas que se está levando em conta para os de-
bates da renovação do padrão. Dentre eles estão uma 
maior capacidade de tráfego de dados, um PHY mais 
poderoso e robusto, flexibilidade de uso do espectro, 
suporte para UHDTV, suporte para dispositivos móveis, 
broadcast híbrido (radiodifusão e banda larga integra-
dos) e áudio imersivo.

De acordo com Chernok, três principais pontos têm 
sido os guias dos grupos de estudo. O pesquisador 
afirmou que, não basta se preocupar com a tecnolo-
gia, mas também garantir que o modelo de negócio do 
broadcast continue viável e que o espectro da televisão 
continue protegido. “Nossos pilares são a especifica-
ção técnica, o ponto de vista do negócio da televisão e 
o aspecto regulatório do espectro”, afirmou.

Com relação às novidades que o sistema deve apre-
sentar, o que chama a atenção é a inclusão do IP tam-
bém como plataforma de entrega. “O ATSC 3.0 será o pri-
meiro padrão de TV Digital totalmente híbrido”, afirmou 
Chernok. Além deste destaque, o pesquisador mostrou 
que o objetivo do sistema é ser UHD e HD, mas que as 
ferramentas para transmissão em 8K estarão lá e que, 
além dos televisores convencionais, os dispositivos 
móveis estão sendo levados em grande consideração.

Por fim, Chernok falou do áudio que deve permear 
o sistema. “Teremos ferramentas como controle de di-
álogo, possibilidade de faixas alternativas, serviços de 
assistência, idiomas extras, faixas para comentários, 
música ou efeitos diferenciados etc”, contou.
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Philip Laven, da EBU/FOBTV afirmou que “o problema 
dos serviços baseados em internet é que seu crescimento 
exige investimento em servidores e largura de banda, 
enquanto o broadcast tem o custo fixo independente do 
tamanho da audiência”. 
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Lobby e estatística
As duas apresentações que fecharam o painel fo-

ram quase contrapontos. Enquanto que Chuck Parker, 
presidente da Second Screen Society Tela trouxe uma 
porção de dados e cases que provavam a importância 
de se investir em novas mídias, Simon Fell, da EBU (Eu-
ropean Broadcasting Union) usou estudos estatísticos 
que provavam que a importância do broadcast tem 
sido subestimada em detrimento dos novos formatos 
de comunicação.

“Segunda Tela é sobre a geração dos Millennials 
(pessoas nascidas na virada do milênio), que é quem 
está trazendo uma enorme transformação compor-
tamental na forma de consumir mídia”, começou 
Parker. Com isso em mente, diversas empresas têm 
apostado em modelos de publicidade para segunda 
tela com o intuito de emplacar marcas na mente da 
geração em formação.

Em seguida, Parker trouxe uma série de estatísticas 
interessantes sobre o comportamento de consumo do 
conteúdo em Segunda Tela. De acordo com o presidente, 
hoje cerca de 40% dos vídeos do Youtube são assistidos 
em plataforma Mobile, o que é uma grande quantidade 
se levamos em conta que só nos Estados Unidos cerca 
de 46 bilhões de vídeos foram acessados em 2013.

“O audiovisual em Mobile é um mercado crescente, 
65% dos proprietários de tablet passam mais de uma 
hora por dia vendo vídeos em seus dispositivos”, expli-
cou. E não é só no consumo de conteúdo que os núme-
ros estão crescendo. De acordo com Parker, até 2016 
a receita de publicidade dentro de dispositivos de se-
gunda tela deve crescer quase 40%, alcançando uma 
receita de US$ 10 bilhões somente nos Estados Unidos.

Já quando Simon Fell tomou a palavra, a coisa se 
contrapôs. “Já que estamos falando de estatísticas 
aqui, eu também trouxe umas. Um estudo realizado 
pela EBU prevê que até 2020 cerca de 80% do conteú-
do audiovisual ainda será consumido de forma linear 
pela televisão”, começou o Fell. De acordo com o es-
pecialista, hoje na Europa, 46% das pessoas conso-
mem televisão por recepção terrestre, o que totalizam 
275 milhões de habitantes. “Por isso que qualquer 
decisão relativa ao espectro precisa ser muito bem 
pensada”, explicou.

Fell se referia às recentes políticas de cessão de fai-
xas de espectro para serviços de internet móvel, que 
têm ganhado força em todo o mundo. “É preciso lem-
brar que o sucesso de novas formas de comunicação, 
como a Segunda Tela, estão totalmente ligadas à exis-
tência de transmissão linear ao vivo”, afirmou.

Outro ponto tocado por Fell foi a real necessidade 
que as empresas de telecomunicação têm de mais 
espectro. “Um estudo recente do EC (European Com-
mission), mostrou que 71% dos dados acessados por 
dispositivos móveis acontecem por redes Wifi. Será 
que é preciso mesmo de tanta banda quanto as teles 
solicitam?” questionou.

O especialista destacou ainda a questão da qualida-
de. De acordo com Fell, a existência de um serviço de 
TV aberta de qualidade, força os serviços pagos a se-
rem ainda melhores, sem a TV aberta esta “concorrên-
cia” deixaria de existir. “Há ainda a questão do preço 
versus banda. Aqui em Las Vegas hoje um pacote com 4 
Gb de internet 4G custa 70 dólares. Um conteúdo HD do 
Netflix consome cerca de 2.4 Gb por hora. Há um grave 
problema de eficiência aqui”, concluiu.
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Tecnologia para agora
Além do espaço para o debate sobre o futuro da te-

levisão, e suas diversas tentativas de prever o que está 
para acontecer, o SET e Trinta também trouxe preocu-
pações tecnológicas para um momento mais imediato. 
Seguindo o que foi tendência em todo NAB, das salas 
de congresso aos corredores da feira, o principal tema 
debatido nos painéis do evento da SET foi a migração 
da infraestrutura de transmissão para IP.

O primeiro a abordar o tema foi Tobias Kronenwett, da 
Lawo/LineUp. Durante sua palestra, o especialista abor-
dou as vantagens da nova arquitetura e as possibilidades 
concernentes à produção remota. “Parece que está cada 
vez mais real deixar de lado toneladas de cabos SDI para 
usarmos cabos Ethernet leves e comuns”, começou.

Em uma apresentação bem-humorada e franca, Kro-
nenwett deixou claro que a empresa que representa 
não é a única que está abordando o tema do futuro em 
IP exaustivamente, e começou sua palestra com uma 
série de vantagens que fazem do IP uma estrutura su-
perior aos sistemas atuais. “A primeira, e mais impor-
tante, é o fato de se tratar de uma arquitetura à prova 
de obsolescência. Com empresas como a Cisco puxan-
do a capacidade de banda e integração a uma veloci-
dade absurda, pode-se ter certeza que as redes IP vão 
sempre estar prontas para suportar as demandas do 
broadcaster”, explicou.

Outras vantagens que o especialista abordou foram: 
a ausência de protocolos proprietários; a existência 
de componentes padrão, que podem ser comprados 
facilmente; Redundância já bem estruturada; e a pos-
sibilidade de WAN nativo. “Outra vantagem clara é a 
segurança da rede. Muitos profissionais de televisão 
dizem não confiar na segurança de uma rede IP. Estes 
senhores precisam lembrar, porém, que toda a parte de 
Archiving das emissoras já é IP… então, se a emissora 
confia seus ativos de mídia à esta tecnologia, é por que 
sabe que é segura”, brincou.

Por fim, Kronenwett, apresentou uma forma de fazer 
transmissões esportivas totalmente por IP. “Colocando 
roteadores dentro das unidades de estádio, tiramos 
a necessidade de plugar cada equipamento, cada câ-
mera e cada microfone, à unidade móvel. Basta plugar 
tudo em um roteador dentro do estádio que ele leva a 
informação toda para a Unidade Móvel”, explicou.

O especialista mostrou ainda o conceito de Cabea-
mento Virtual, onde é possível substituir os cabos que 
leva o sinal até a UM por um sistema de computação 
em nuvem. Com este modelo, é possível, inclusive, 
dispensar a presença da unidade de controle in-loco, 
já que ela pode receber tudo diretamente da nuvem, 
estando onde estiver.

Quem também abordou o tema foi Erick Soares, es-
pecialista da Sony, que levou o tema para um pouco 

além. Com tantos fabricantes falando em migração de 
infraestrutura e tentando vender caixinhas de rotea-
mento, Soares falou sobre o funcionamento de sincro-
nização e Clock para broadcast em rede IP.

“O 4K já é uma realidade para o consumidor. A ven-
da de televisores UHD já nos deu a padronização no 
que diz respeito à profundidade de cor e quadros por 
segundo, por exemplo”, começou Soares. Outro ponto 
destacado pelo palestrante foi a já evidente escolha do 
HDMI 2 (4K, 60p, 4:2:2 e 12 bit) como a forma que a 
imagem vai entrar na televisão.

“Com estas tecnologias acessíveis já há fluxo 4K 
completo da produção ao consumo, então precisa-
-se repensar o transporte”, explicou. De acordo com 
Soares, a quantidade de cabeamento padrão se tor-
na um problema quando é preciso de 4 conexões 3G 
para trafegar 4K. “Em nossa UM da Copa das Confe-
derações 2013, foram 360 cabos BTN, ou seja, 260 kg. 
Se tivéssemos feito tudo em rede, este número cairia 
para 88 cabos com 11kg (ou 40kg em caso de cabos 
trançados)”, ilustrou.

Em seguida levantou as duas principais preocupa-
ções que devem ser levadas em conta quando se pen-
sa na sincronização do sistema. A primeira diz respei-
to à adotar o padrão IE1588 para garantir o tráfego de 
vídeo. “Outro ponto crítico é o controle de qualidade 
do serviço da rede. É preciso de um grande controle de 
banda e alocação para garantir que o vídeo sempre te-
nha prioridade máxima e ininterrupta”, concluiu.
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Toru Kuroda, engenheiro do departamento de P&D da NHK 
mostrou o cronograma das pesquisas 8K da emissora.
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Para finalizar, fomos lembrados que não é só de fa-
cilidades que é feito o fluxo de trabalho IP. Existe uma 
série de variáveis e particularidades que precisam ser 
levadas em conta quando se projeta uma infraestrutura 
para broadcast baseada em um fluxo tapeless. Foi com 
o propósito de ilustrar estes desafios que Silvino Al-
meida, da Tektronix, veio ao SET e Trinta da NAB 2014.

“É muito importante lembrarmos que as redes IP 
não foram concebidas como formas dedicadas para 
trafego AV”, começou Almeida. De acordo com o es-
pecialista, devido à esta característica, é preciso que 
haja um controle de qualidade extremamente eficien-
te para garantir que a infraestrutura entregue um pro-
duto final de qualidade.

Em seguida, Almeida listou quais são os principais 
desafios para quem está migrando para fluxo de traba-
lho IP. “O primeiro grande problema é a não existên-
cia de um padrão forte, como o SDI. Na verdade o que 
existe é centenas de diferentes tipos de arquivo, como 
variados formatos de MPEG2, por exemplo”, explicou. 
Desta forma, ao projetar a infraestrutura, é preciso ob-
ter hardware e software que seja capaz de lidar com 
todos os formatos.

Outro desafio esta na dificuldade de localizar onde 
estão os problemas quando estes surgem. “Em uma es-
trutura IP, cada dispositivo é um interpretador de proto-
colo, portanto, se um anúncio trava no playout, como 
fazemos para saber se o problema foi no arquivo em si, 
ou no servidor de playout?”, questionou o palestrante.

Almeida levantou ainda os problemas que ocorrem 
em momentos de pico de uso da rede IP, o que pode 
gerar latências. “É muito importante superar estes de-
safios por que a infraestrutura IP é barata e a migração 
é necessária”, afirmou.

Dentre os processos que podem servir como solu-
ção para estes entraves, está a necessidade de ter den-
tro da estrutura ferramentas analisadoras que permi-
tam “debugar” o processo e encontrar os erros. “Temos 
acompanhado o surgimento desta ferramenta chama-
da QCloud, que é um conceito novo de distribuição em 
nuvem usando o Amazon Web Services”, explicou.

De acordo com o palestrante, o QCloud é um serviço 
que permite gerenciar a estrutura de maneira extrema-
mente simplificada, com a geração de diversos relató-
rios de fácil interpretação para encontrar onde estão 
os problemas. “Um serviço como este permite um con-
trole total e além disso pode ser operado por alguém 
sem uma grande especialização, baixando custos de 
mão-de-obra”, concluiu.

Áudio e contribuição
Controle do Loudness é um tema que tem sido ex-

tremamente recorrente nos últimos anos da indústria 
de radiodifusão. Após um grande esforço de marcas 
e especialistas, e inúmeras palestras e workshops, fi-
nalmente parecia que todas as dúvidas sobre funcio-
namento de como controlar o nível percebido de áudio 
de uma transmissão estava resolvido… mas sempre há 
mais para se aprender.

Mais de 400 broadcasters brasileiros participaram das 
sessões durante os três dias de SET e Trinta em Las vegas.
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Rich Chernok, do ATSC 3.0 falou do futuro da TV.
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Com o crescimento da preocupação com distribui-
ção multi-plataforma e aplicações de segunda tela, ou-
tro problema do Loudness ficou aparente: como manter 
um nível confortável para um espectador que acessará 
o conteúdo de qualquer um das dezenas de milhares 
de dispositivos móveis disponíveis hoje no mercado? 
Explicar esta questão foi a missão de Mike Daskalo-
poulos da Linear Acoustic.

De acordo com o especialista, o grande desafio da 
produção deste tipo de conteúdo está em compreender 
que a arquitetura dos sistemas de som dos dispositi-
vos móveis funciona de forma bastante diferente dos 
alto-falantes dos televisores e home theaters. “Devido 
ao tamanho diminuto, os dispositivos móveis possuem 
uma eficiência bastante reduzida com relação aos equi-
pamentos com alto-falantes convencionais”, explicou.

Outro desafio é a quantidade de dispositivos dis-
poníveis. Não dá para prever se os usuários estaram 
consumindo conteúdo em um celular de grande porte, 
em um menor, em um tablet ou em seu notebook. E 
mais, se estará usando os falantes internos ou usan-
do fones de ouvido. “Fora isso há os diferentes siste-
mas operacionais, como iOS, Android e Windows Mo-
bile, cada um com codecs e formatos proprietários e 
bibliotecas de áudio funcionando de forma totalmen-
te diferente”, explicou.

Após apresentar todos estes desafios, Daskalo-
poulos não trouxe exatamente uma solução, mas sim 
uma série de dicas de trabalho relevantes para o tema. 
“Primeiramente, é mais fácil trabalhar com o nível de 
Loudness do produto original mais baixo, como os -23 
LKFS e depois adaptar para os volumes de dispositivos 
móveis, funciona melhor assim”, afirmou.

Outras dicas incluíram empacotar o áudio separado 
do vídeo e fazer mixagem de faixas de fala separada-
mente e antes de masterizar para o dispositivo móvel. 
“É preciso também conhecer bem os dispositivos, pois 
muitos deles fazem um processamento próprio de 
equalização, e é importante que o profissional de áu-
dio saiba como as coisas soam melhor, não o fabrican-
te de smartphone”, brincou.

Guilherme Castelo Branco, da Phase Engenharia veio 
ao SET e Trinta para apresentar uma ideia. “Sabemos 
que todos os modelos de contribuição e distribuição 
possuem vantagens uns sobre os outros, mas, e se pu-
déssemos tirar partido de todas as vantagens ao mesmo 
tempo?”. A solução, segundo o palestrante, são as no-
vas possibilidades de soluções híbridas de mobilidade.

Castelo Branco abriu sua palestra listando todas as 
demandas que uma infraestrutura de Unidade Móvel 
de Jornalismo precisa ter. “Confiabilidade, mobilidade, 
agilidade de operação, suporte à alta definição e faci-
lidade de distribuição de conteúdo são os requisitos 
para o funcionamento de uma UMJ”, afirmou. 

Em seguida o palestrante fez uma análise rápida de 
todos os prós e contras de cada um dos modelos de 
contribuição usados hoje pelas UMJs. “Hoje é preciso 
estar preparado para se trabalhar com COFDM, DVB-
-S2/SX, Codificação MPEG e H.264, Recepção em diver-
sidade, Celular News Gathering e distribuição por IP”.

Para aproveitar as vantages de todos os modelos, a 
proposta de Castelo Branco é a adoção de um modelo 
híbrido. “Se compararmos todos os modelos, veremos 
que não existe nenhuma solução ideal. Se um único 
sistema pudesse fazer tudo, o engenheiro já tem muito 
mais versatilidade, permitindo migrar entre todas as so-
luções”, explicou. Além disso, um modelo híbrido per-
mite dar usos diferentes para mesmos equipamentos.

Novas parcerias para a SET
Durante as apresentações do último dia do SET e 

Trinta, o presidente da SET, Olímpio Franco aproveitou 
o intervalo entre as palestras para chamar ao palanque 
Alexandre Jobim, presidente da AIR (Associação Inter-
nacional de Radiodifusão). Durante seu discurso, Jobim 
agradeceu o esforço técnico da SET e prometeu firmar 
formalmente uma parceria de cooperação mútua para 
trazer mais relevância às questões do setor.

“Sabemos que a SET é uma entidade com excelên-
cia em nível técnico e nós temos um imenso relaciona-
mento e força política. Desta forma, quero colocar a AIR 

Olimpio Franco e inumeros broadcasters brasileiros 
participaram do SET e Trinta realizado em Las Vegas
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à inteira disposição da associação”, afirmou Jobim. O 
presidente disse ainda esperar firmar este acordo for-
malmente no retorno da NAB 2014.

Outra questão abordada por Jobim foi com relação 
ao atual problema do leilão da faixa dos 700 MHz. “Te-
mos consciência do problema que o governo está ge-
rando com esta pressa para vender a faixa para o 4G”, 
afirmou. “Estamos preparados para dar apoio jurídico 
e político para suportar o conhecimento técnico da SET 
neste assunto”, completou.

A AIR é uma associação que defende os interesses 
dos broadcasters no que diz respeito à liberdade de ex-
pressão e proteção ao direito autoral e representa mais 
de 15 mil emissoras nas Américas. Alexandre Jobim é 
o primeiro brasileiro a ser presidente da entidade nos 
últimos 22 anos.

Outra intervenção veio no fim do ciclo de palestras. 
Desta vez, Roberto Franco, presidente do Fórum SBTVD 
e diretor de Assuntos Regulatórios do SBT, pediu a pa-
lavra para falar um pouco de tecnologia e das preocu-
pações do broadcast no momento. “Todos nós preci-
samos nos envolver mais com as questões relativas ao 
setor, sobretudo ao próximo WRC 2015”, começou.

De acordo com Franco, os radiodifusores estão pa-
gando pela apatia política dos últimos anos. “Em al-
gum momento os broadcasters ficaram complacentes 
do que estava acontecendo, uma espécie de síndrome 
do patinho feio com relação às novas tecnologias”, 
afirmou Franco. “Esquecem porém, que as novas tec-

Roberto Franco, presidente do Fórum SBTVD pediu 
maior envolvimento dos broadcasters nas questões 
políticas do setor. 
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nologias são muito legais, mas precisam do conteúdo 
que o broadcaster tem. Não tem Segunda Tela sem a 
Primeira Tela”, explicou.

Por fim Franco exaltou o modelo brasileiro de Te-
levisão Digital. “Vivemos um momento interessante 
por que os países que foram pioneiros na migração 
digital, agora correm atrás de atualizar os seus mo-
delos, enquanto que nós com o ISDB-T estamos bem 
avançados e tranquilos. Nosso padrão já suporta to-
das estas tecnologias”, afirmou. “Além disso vemos 
o Japão puxando o modelo para frente. Acredito esta-
rem no caminho certo ao fazerem a migração direto do 
2K para 8K”, concluiu.

Outra parceria que foi firmada durante o primeiro dia 
do SET e Trinta ocorreu logo após os painéis. Com o fim 
das apresentações, representantes da SET (Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão), ABTU (Associa-
ção Brasileira de Televisão Universitária) e da TV Uni-
versitária de Guadalajara, México, reuniram-se para a 
assinatura de um Convênio de Cooperação mútuo.

“Estamos muito felizes com a assinatura deste con-
vênio, pois abrimos a possibilidade de construirmos 
algo comum durante a SET Expo, SET Regionais e tam-
bém para a Revista da SET”, afirmou Olímpio Franco, 
presidente da SET. “Além disso, podemos esperar um 

novo público e palestrantes nos eventos que realiza-
mos, fazendo crescer em quantidade e qualidade nos-
sa comunidade de profissionais”, completou.

O presidente da ABTU, Fernando Moreira, também 
está bastante animado com a parceria. “Esta aproxima-
ção entre comunicação e engenharia já é um fato de 
mercado. Esta abertura de espaço da SET será muito 
aproveitada por nós, e já deve gerar frutos este ano”, 
afirmou. Segundo o presidente, já para os eventos re-
gionais Sudeste e Sul (fim de Abril e começo de Maio), 
podemos esperar novidades.

Por fim, Gabriel Torres, da TV Universitária de Guada-
lajara afirmou que este convênio pode ser um grande 
primeiro passo para a existência de maior cooperação 
entre as associações e televisões latino-americanas. 
“Hoje a televisão precisa cada vez mais de intercâmbio 
tecnológico. Estamos em uma etapa comum em toda a 
América Latina que é a migração para o digital, além do 
surgimento de novos formatos, novos modelos… tudo 
isso pode ser debatido quando há maior troca de co-
nhecimento”, concluiu.

*Parte deste material foi publicado no blog 
da Revista (www.revistadaset.com) como 

parte da cobertura em tempo real do SET e Trinta

©
 F

ot
o:

Fe
rn

a
n

d
o 

M
ou

ra
/S

ET

Os presidentes da  SET, ABTU (Associação Brasileira de Televisão Universitária) e da TV Universitária de Guadalajara, 
México, reuniram-se para a assinatura de um Convênio de Cooperação Mútuo.
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TV Aberta: Em 
teste, TV Globo 
transmitirá Copa do 
Mundo em 4K
A TV Globo realizará durante a Copa do Mundo transmissões 
experimentais de TV aberta em 4K mediante um canal 
de teste que poderá ser visto na Barra da Tijuca, no Rio de 
Janeiro. Para isso, produzirá três jogos do campeonato com 
uma unidade móvel 4K especialmente construída para este 
evento. Para Fernando Bittencourt, está claro que hoje a 
prioridade da TV brasileira é a “sobrevivência em HD”, mas 
também demostrar que a evolução tecnológica precisa de ser 
levada em consideração. Por Fernando Moura e Flávio Bonanome, em las Vegas

O diretor geral de Engenharia da TV Globo, Fer-
nando Bittencourt, afirmou com exclusividade 
à Revista da SET que a emissora está preparan-

do a infraestrutura para emitir mediante sinal aberto 
três jogos (um de quartas de final, uma semifinal e 
a final) que se realizarão no Estádio do Maracanã na 
próxima Copa do Mundo. Se isso vir a acontecer será 
a primeira emissão deste tipo no mundo fora do Japão 
na TV aberta gratuita.

Ainda, a Globosat está definindo os dispositivos 
para a emissão via satélite com recepção mediante 
set-top box destes jogos na TV por Assinatura, e dando 
os retoques finais da primeira unidade móvel em 4K de 
América Latina.

Em entrevista, o ex-presidente da SET afirmou que 
a emissora já está criando as condições para produzir 
três jogos da Copa em 4K e transmiti-los de forma ex-
perimental. “Participaremos dos testes 4K com a FIFA 
na Copa do Mundo e estamos planejando botar no ar 
mediante um canal de teste na Barra da Tijuca. A Globo 
está acompanhando o processo e o objetivo deste tes-

te é mostrar que é possível botar uma transmissão em 
4K no ar em um canal de televisão”.

“O teste será para uma zona limitada da zona sul 
do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é demostrar isso em 
alguns pontos da cidade” explicou Bittencourt. Isso 
porque, segundo ele, “já temos televisores 4K modelos 
DBBT2, receptores 4K. Nada de ficção científica, é algo 
disponível no mercado. Queremos demostrar com o 
teste que precisamos espectro para continuar evoluin-
do tecnologicamente”.

Quando inquirimos o ex-presidente da SET sobre 
quanto tempo demorará para este tipo de transmis-
sões se tornarem uma realidade, ele foi taxativo: “Isso 
é o que discutimos hoje no nosso painel. Qual é o canal 
que nós poderemos utilizar para emitir 4K? E isso está 
longe de se saber, porque hoje estamos discutindo a 
nossa sobrevivência em HD, e botar agora outra tecno-
logia é uma nova discussão”.

Entretanto, a Globosat está planejando, segundo in-
formou Bittencourt, realizar uma distribuição de sinal 
4K via satélite para a TV por assinatura, mas também 
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em um número limitado de pontos de recepção. “Sa-
bemos que no cabo é mais fácil, mas não temos o re-
ceptor. O maior problema é que ainda não temos uma 
definição de como vamos distribuir o conteúdo 4K. A 
única certeza é que a tecnologia está aí e ela virá, agora 
dizer quando é o grande desafio”.

Bittencourt acredita que o “tradicional broadcast” 
ou seja, a TV transmitida pelo ar, “está vivendo um tem-
po de grandes limitações para transmitir, esta faltando 
espectro a TV tradicional, enquanto não há limitação 
para transmitir pelo cabo, pela internet – inclusive 4K 
já está disponível pela internet. Os broadcasters estão 
limitados pela largura de banda do canal. Essas novas 
mídias existem, mas ainda o dinheiro é mínimo para 
financiá-las, enquanto o dinheiro que vem para supor-
tar toda a nossa produção vem da televisão tradicional 
e por isso não podemos inverter os processos rapida-
mente e sair colocando dinheiro em outras mídias, en-
quanto a receita vem da televisão. Afinal, o produto é 
feito para televisão e desse produto virá um subprodu-
to para outras mídias”.

Os jogos a serem produzidos em 4K serão disputa-
dos no dia 28 de junho, oitavas de final; quartas de fi-
nal, no dia 4 de julho; e a final no domingo, 13 de julho 
de 2014, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. 
A produção estará a cargo da HBS (Hosting Broadcast 
Services) em conjunto com a Globosat e a Telegenic 
(Grã-Bretanha, que já participou dos testes realizados 
em 2013 na Copa das Confederações no Estádio do Mi-
neirão), com suporte integral da Sony, patrocinadora 
oficial do evento.

Unidade móvel 4K
A Globosat está terminando a montagem de uma 

Unidade Móvel UHDTV que, segundo os responsáveis 
da emissora, estará pronto a finais de maio de 2014. O 
principal objetivo da nova UM será a produção de três 
dos jogos da Copa do Mundo que se realizarão no Está-
dio do Maracanã.

Em princípio, serão produzidos em formato 4K uma 
das quartas-de-final da competição, uma semifinal e a 
final do torneio a realizar-se o próximo 13 de julho de 
2014. Esta também é uma novidade revelada na NAB, 
já que até agora só se sabia que a final ia ser captada 
em este formato.

A UMHDTV da Globosat contará pelo menos com 5 
câmaras Sony 4K PMW-F55, câmera da linha CineAlta 
4K adquiridas pela Rede Globo, além de outras câme-
ras HD. A F55 possui um sensor CMOS de formato nativo 
4K incluindo um obturador global para eliminar efeitos 
enviesados de rolamento de obturador e segmentação 
de flash, entregando vasta gama de cores fiéis para re-
produção de cor verdadeira. A câmera possibilita ainda 
ampla exposição de latitude (14 stops), de alta sensibi-
lidade e baixo ruído.

Com gravação em formato Super 35mm, com uma re-
solução nativa de 4096 x 2160 (11,6 milhões de pixels, 

“O objetivo deste teste é mostrar que 
é possível botar uma transmissão em 
4K no ar em um canal de televisão”
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8.9 milhões efectivos). Pelo que a Revista da SET pôde 
saber, será utilizado no teste o codec XAVC 4K (QFHD) 
4:2:2, com um bit rate até 30 fps de 300 Mbps, e com-
pressão MPEG-4 AVC/H.264, mas isso ainda esta por 
ser definido pela emissora brasileira e a FIFA TV.

De todos os modos, essas câmeras de CineAlta ofe-
recem suporte de multi-codec que permite realizar gra-
vações diretamente em cartões SxS, modelo SxS PRO+ 
(Plus) para gravações na F55 em 4K a 60p:422 10-bit 
XAVC e HD:422 10-bit XAVC em alta taxa de quadros.

Segundo explicou a Revista da SET, Lourenço Carvano, 
gerente de Tecnologia da Globosat, a nova UHDTV com a 
configuração que será utlizada na Copa do Mundo tem 
como principal objetivo “complementar as produções. 
Neste momento criar um carro só com equipamentos 
4K iria ficar muito custoso, mas ainda porque ainda não 
há definições de quando se poderá transmitir com esta 
tecnologia de forma massiva. Nossa ideia é começar a 
nos familiarizar com a tecnologia e começar a utilizá-la”.

O engenheiro da Globosat participou do seminário 
que a Sony Brasil realizou na NAB 2014 para os broad-
casters brasileiros que viajaram a Las Vegas onde expli-
cou os pormenores da nova UMHDTV. Segundo ele, esta 

terá além das 5 câmeras F55, até 15 câmeras Sony HDC-
2400 (câmera 3G, HD multi-formato), e duas câmeras, 
TV Skyline HD:1200.

“Pensamos que em uma produção de futebol tra-
dicional o jogo fica quase todo o tempo em quatro ou 
cinco câmeras, por isso ainda estamos decidindo se 
usaremos 4 ou 5 câmeras 4K – Câmera master, curtos, 
impedimentos e, às vezes, uma de detalhe – as outras 
entram muito esporadicamente por isso achamos que 
tendo câmeras em 1080p progressivas, como nós já tí-
nhamos, nos garante uma boa qualidade de imagem”.

No fundo, explicou Carvano “o 4K tem algumas coi-
sas interessantes que são a sua resolução espacial, 
mais frame rate, ser progressiva e o seu rango dinâ-
mico, e com as câmeras 1080p podemos aproveitar 
algumas destas características. No fundo, vamos fazer 
o mesmo que quando começamos a experimentar câ-
meras HD, mas nessa altura os problemas de compati-
bilidade eram maiores”.

O switcher escolhido pela Globosat será o Sony 
MVS-7000X que conta com configuração flexível de M/Es 
para 1, 2 ou 3 M/E com até 8 Keyers por M/E (1080i/720P 
ou modo SD); suporte a Multi Programa que pode dobrar 
o número de bancos de Mix/Efeitos; opção DME interna 
para 2 ou 4 canais de efeitos digitais; 80 entradas e 48 
saídas; entre outras funcionalidades.

Ainda um painel de controle Sony CCP6226 com 
2M/E e 24 entradas, com monitores Sony PVM9011a 
para PGM, além de equipamentos WFM-5200 da Tektro-
nik, entre outros.

Para Fernando Bittencourt é importante mostrar a 
tecnologia 4K, mas primordial “ a sobrevivência em HD”

“Queremos demostrar com o 
teste que precisamos espectro 
para continuar evoluindo 
tecnologicamente”.

Para Lourenço Carvano, da Globosat, criar um carro só com 
equipamentos 4K iria ficar muito caro.
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O futuro da 
TV no Brasil
O que podemos aprender com o mercado broadcasting dos 
Estados Unidos. Estaremos a caminho de uma mudança de 
paradigma na TV Aberta? Por Francisco Machado Filho* em las Vegas

Muitos conhecem a história do início da televi-
são no Brasil. O modelo que estruturou nossa 
indústria televisiva foi importado dos Estados 

Unidos e adaptado à realidade brasileira. Agora, quan-
do a internet e os dispositivos móveis estão revolucio-
nando o modo como as pessoas consomem os produ-
tos televisivos, será possível que o modelo americano 
possa nos mostrar um caminho mais seguro a trilhar 
nessa fase transitória até que o futuro nos alcance? 
Sim, é possível. Foi o que se pode constatar na edição 
de 2014 do congresso da NAB (National Association of 
Broadcasters) em Las Vegas, Estados Unidos. 

Em uma comparação simples, o mercado americano 
de televisão atualmente está enfrentando problemas 
que aqui no Brasil ainda estão se materializando e se 
mostram em um futuro não muito distante, mas mesmo 
assim, ainda no futuro.  A internet de alta velocidade 
e os dispositivos móveis estão se popularizando no 
Brasil, mas ainda estão distantes dos números apre-
sentados nos Estados Unidos e Grã-Bretanha e a mo-

netização deste segmento por aqui é apenas uma pe-
quena fração do que movimenta o mercado americano. 
Porém, esta defasagem concede um tempo precioso ao 
mercado brasileiro de televisão para traçar estratégias 
de adaptação a este novo contexto. 

Basicamente, o modelo americano de televisão se 
difere do brasileiro em três aspectos importantes: as 
emissoras americanas produzem apenas conteúdo 
jornalístico; há uma forte participação das emissoras 
locais na indústria televisiva e a atual e quase inexpres-
siva penetração do sistema aberto nos domicílios norte
-americanos, restrito a 10% da população. 

Estes três pontos são os que determinam as estra-
tégias e o foco de cada mercado. No Brasil, as emis-
soras produzem quase que a totalidade do conteúdo 
exibido; a TV aberta ainda é de longe o veículo de maior 
penetração nos domicílios com índice de 98,6% e as 
emissoras locais e produtos independentes possuem 
pouca representatividade na grade total das emisso-
ras. (ver quadro)
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CArACTEríSTiCAS doS mErCAdoS AmEriCANo E BrASiLEiroS dE TELEViSão ABErTA

EUA Brasil

penetração 
do meio

Consequência direta: A baixa penetração da TV gratuita e 
a indefinição da FCC sobre o futuro do sistema broadcast 
norte-americano tem gerado insegurança na indústria. A 
quem defenda o fim do sistema de transmissão pelo ar. 

Consequência direta: os altos índices de penetração da TV 
aberta garantem a força política e econômica necessária 
para que o sistema aberto seja mantido no ar. Nunca se 
cogitou no Brasil o fim do sistema aberto de televisão. 

Ação: Previsto para ser lançado em 2016 o sistema ATSC 
3.0 será o novo padrão digital de transmissão e possibilita-
rá entre outras funções, a portabilidade, a interatividade, 
TV Hibrida e transmissão em 4K e 8K.

Ação: esta segurança permite as emissoras planejarem 
investimentos e estratégias que absorvam os impactos 
causados na formação de novos cenários como o uso da 
segunda tela, TV Híbrida e sistema de transmissão em 4K. 

produção de 
conteúdo

Consequência direta: impedida por lei de produzir conteú-
do, na década de 90 as emissoras americanas se fundiram 
com a indústria cinematográfica ou grandes conglomera-
dos visando aumentar a qualidade de sua programação e 
atrair público e anunciantes. Agora, a internet, os serviços 
móveis e de OTT desafiam novamente o modelo atual.

Consequência direta: a concentração na produção de con-
teúdo eleva o custo de produção o que no futuro pode 
gerar queda na qualidade dos programas. Com a regula-
mentação da Lei 12.485/2011 o mercado independente de 
produção tem crescido e se profissionalizado. Algumas 
emissoras já noticiaram que estão terceirizando a produ-
ção de novelas e entretenimento.

Ação: para se tornar novamente relevante as emissoras 
tem investido em conteúdo em segunda tela, TV Social, 
programas ao vivo e programação local. Além disso, equi-
pamentos de captação e pós-produção a custos baixos in-
crementam a produção de conteúdo independente. 

Ação: no futuro as emissoras poderão aumentar a parce-
la de produtos independentes na grade diminuindo cus-
tos. Os conteúdos interativos, em segunda tela ou de OTT 
ainda não representam um nicho expressivo no país, com 
isto, estas ações não visam tornar a TV aberta novamente 
relevante, mas visam reter a audiência e fomentar novas 
oportunidades de negócio.  

Localismo

Consequência direta: a TV local sempre desempenhou um 
papel importante dentro da indústria e hoje se torna o ar-
gumento principal da NAB da relevância do sistema bro-
adcast na prestação de serviços públicos e de segurança 
para os cidadãos americanos. 

Consequência direta: historicamente as emissoras privile-
giaram as transmissões em rede, o que forçou grande par-
te das emissoras locais a se dedicarem ao telejornalismo e 
a uma forte dependência comercial das redes. 

Ação: a NAB vem reforçando o caráter de serviço público 
do sistema broadcast e da TV local como único meio capaz 
de atender a população em situações de desastres visan-
do sensibilizar a FCC da importância, não apenas comercial 
do sistema broadcast, mas também da necessidade de se 
manter este sistema funcionando e viável economicamente.  

Ação: o localismo é uma das possibilidades ainda a ser 
explorada na TV aberta.  

Mas, mesmo com essas diferenças é possível afir-
mar que em um futuro próximo, os dois mercados serão 
ainda mais similares. Se não em volume de investimen-
tos publicitários, pelo menos nos hábitos dos espec-
tadores e na estrutura do sistema aberto de televisão. 
Esta similaridade se dará no sistema de transmissão 
em Ultra Alta Definição (UHDTV), ou seja, 4K e 8K, na 
interatividade via TV Híbrida ou pela Segunda Tela ba-
seada em aplicativos na internet, em conteúdo de alta 
qualidade técnica e estética, mas de baixo custo de 
produção, na entrega de conteúdo on-demand, na co-
bertura de grandes eventos ao vivo e na acessibilidade. 

A Segunda Tela é inevitável
Engana-se quem pensa que o fenômeno da Segunda 

Tela surgiu recentemente com os tabletes e smartpho-
nes. O hábito de se assistir a um programa televisivo 
sempre foi acompanhado de outras tarefas ou distra-
ções. Em 1961, Newton Minow, então presidente da 

FCC (Federal Communications Commission) proferiu um 
discurso intitulado: A televisão e o interesse público, 
e afirmou: “convido-os a sentar diante de seus televi-
sores quando sua emissora entrar no ar e ali perma-
necer sem um livro, revista, jornal, balanço patrimonial 
ou tabela de classificação de riscos para distraí-los - e 
mantenham os olhos fixos na tela até que a emissora 
saia do ar. Posso assegurar que o que os senhores ve-
rão é uma terra devastada” (Retirado de: A Ascensão da 
mídia de Roger Parry. Elsevier, 2012).

O discurso de 53 anos atrás caracteriza com exati-
dão os dias atuais, a diferença é que esta “distração” 
nos dias de hoje pode se reverter em negócios lucrati-
vos. Guy Finley, diretor executivo da 2nd Screen Society 
é enfático ao dizer que se um radiodifusor não pensa 
em Segunda Tela, ele está perdendo uma enorme fatia 
do mercado no futuro. “Quando lançamos a entidade 
era com o entendimento de que a mudança para a se-
gunda tela era inevitável”. 
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Este comportamento intrínseco ao ato de consumo 
televisivo vem gerando oportunidades de negócios. É 
um mercado que irá movimentar cerca de 8 bilhões de 
dólares em 2018 nos Estados Unidos. Mas é preciso 
diferenciar o uso da Segunda Tela no mercado norte-a-
mericano e brasileiro. 

David Britto, coordenador do Módulo de Mercado 
do Fórum SBTVD (SET/ TQTVD), afirmou em uma confe-
rência de imprensa no congresso da NAB que no Brasil 
existem alguns mantras que devem ser respeitados no 
que se refere ao uso da interatividade e conteúdo em 
Segunda Tela: 
a) Manutenção do modelo de negócios atual;
b) Manter a TV aberta relevante para a audiência;
c) Upgrade no sistema aberto para os padrões (HD-2K, 

UHD-4K, Super Hi-Vision-8K);
d) Manter o engajamento da audiência na primeira tela; 
e) Enfrentar a concorrência com as novas mídias fo-

cando principalmente na nova geração. 

Esses mantras direcionam as estratégias para sincro-
nização do sistema broadcast e broadband. Mas, o 
sistema broadcast no Brasil ainda é o meio de maior re-
levância, desta forma as experiências em Segunda Tela 
e interatividade visam criar novas formas de negócios, 
mas dentro do modelo de negócios tradicional, onde a 
publicidade é a financiadora do sistema de produção e 
distribuição no sistema aberto. Aqui, ainda nos faltam 

pesquisas específicas que comprovem que as ativida-
des de Segunda Tela estão efetivamente se revertendo 
em ganho nos números da audiência e, consequente-
mente, aumento no valor dos espaços publicitários.  

Nos Estados Unidos, devido a grande penetração do 
sistema broadband, da popularização dos tabletes e smar-
tphones, as experiências em Segunda Tela são direciona-
das a aumentar o volume de espectadores para o sistema 
broadcast. Pesquisa apresentada pela 2nd Screen Society 
aponta que 63% dos consumidores que acessam o con-
teúdo sincronizado na segunda tela afirmam sentirem-se 
mais conectados com os programas que estão assistindo. 
Não por acaso os programas esportivos, games e eventos 
ao vivo são apontados como os melhores conteúdos para 
sincronização da primeira com a Segunda Tela. 

Outra possibilidade de uso da Segunda Tela é no 
sistema de TV Híbrida. Nesta modalidade o sinal broa-
dcast e enviado para os domicílios pelo ar juntamente 
com conteúdo enviado via sistema broadband. A inte-
ratividade pode se dar tanto na primeira tela quanto 
em dispositivos móveis. Fernando Bittencourt, diretor 
general de Engenharia da TV Globo, ressalta a diferença 
entre a TV Híbrida e a Segunda Tela baseada em aplica-
tivos na internet: “TV Híbrida e Segunda Tela são duas 
coisas diferentes. Você poderá ter apenas TV Híbrida ou 
apenas Segunda Tela, ou ambas. Mas, são dois temas. 
Na TV Híbrida o receptor recebe tanto o sinal linear, 
broadcast, quanto o conteúdo sob demanda, via banda 

Para Bittencourt a TV híbrida é o modelo que mais interessa ao radiodifusor a ser estudado, pois permite o modo 
tradicional de transmissão com as inovações do sistema broadband. 

©
 F

ot
o:

 F
er

n
a

n
d

o 
M

ou
ra

/S
ET



Av. Dr. Plínio de Castro Prado, 1000 • Box 22 • Jd. Macedo • Ribeirão Preto/SP
Tel.: (16) 3627 8284 • www.opictelecom.com.br • vendas@opictelecom.com.br

SW 06MTR 05

Mobiliário para Rádio Mobiliário para TV

OpicTelecom 
Qualidade de verdade em alto e bom som.
Na OpicTelecom você encontra as melhores marcas e uma ampla linha de 
equipamentos e serviços de radiodifusão e multimídia. Nossa experiência 
e qualidade faz toda a diferença em seu projeto.

Processadores de áudio/monitor para TV Digital

Baterias

AERO.one Transmission Audio Loudness Manager AERO.lite Transmission Audio 
Loudness Manager

LQ-1000 Loudness Quality MonitorAERO.air Transmission Audio 
Loudness Manager LAMBDA Digital Audio and Metadata Monitor

Playout

Instrumentos de medição

Híbrida

EN-91 MPEG 4 High Definition 
Ultra Low Delay Encoder

RD-60 Integrated Receiver/Decoder Codec de áudio por IP

Omnia 1

Omnia 9

Omnia 11

Closed caption - automação de áudio (rádio e TV)

Controle de áudio por IP



56   Revista da SET  |  Abril 2014

NAB 2014

larga”. Nas aplicações para Segunda Tela o conteúdo 
pode estar sincronizado ou não com a primeira tela e 
se restringirem aos dispositivos móveis. 

Bittencourt ressalta que o modelo da TV Híbrida é 
o que mais interessa ao Broadcaster a ser estudado, 
pois permite “receber o sinal normal como sempre foi 
e complementar com alguma informação adicional via 
internet”. Este sistema é mais confiável e permite um 
maior controle do radiodifusor no conteúdo enviado. 
Dois sistemas de TV Híbrida foram apresentados no 
congresso. O HbbTV, europeu e o Hybricast, da emisso-
ra pública japonesa NHK. Os dois sistemas trazem fun-
cionalidades parecidas, tanto na primeira tela, como 
em tablets. Apresentam interação com o conteúdo, ví-
deo sob demanda e informações complementares dos 
programas exibidos, como no telejornalismo. 

Qual é o nosso futuro?
Em uma concorrida sessão sobre o futuro do broad-

casting, Bittencourt afirmou que “o mundo broadband 
está crescendo e as pessoas estão assistindo mais pro-
gramas sob demanda. Mas, no mundo broadcasting, 
eu penso que o futuro são os programas ao vivo”. Bit-
tencourt acredita que nos próximos 10 anos, os filmes 
e as telenovelas (no caso brasileiro) vão deixar de ser o 
primetime da televisão, mas por outro lado, as pessoas 
vão querer mais informação, mais notícias, mais espor-
tes e mais conteúdo ao vivo. 

Um desafio que se mostra no horizonte é quanto a 
nova geração que irá crescer em um ambiente onde a 
televisão divide com a internet e o conteúdo sob de-
manda a atenção dos espectadores. Contudo, este 
pode ser exatamente o motivo pelo qual a televisão 
não perderá sua relevância no futuro mesmo concor-
rendo com o mundo broadband. 

Para Roberto Franco, diretor de Rede e Assuntos Re-
gulatórios do SBT e presidente do Fórum SBTVD, a te-
levisão aberta será também relevante para novas gera-
ções, pois, “a sociedade precisa de alguma mídia que 
transmita tudo aquilo que seja o elo de ligação da so-
ciedade, o repertório comum, a pauta do dia-a-dia, ou 
seja, uma mídia que seja capaz de reunir as pessoas em 
volta de determinados temas e a televisão tem excelên-
cia neste propósito. A necessidade de se enviar grande 
quantidade de informação simultaneamente para mi-
lhões, sempre existirá e sempre será relevante”. 

Este, talvez seja o melhor exemplo a ser seguido 
pela radiodifusão no Brasil. Tornar a televisão uma 
prestação de serviço acima de tudo. Gordon Smith, 
CEO da NAB em seu discurso de abertura do congresso 
foi preciso em demonstrar em quais pontos o broad-
cast se difere do broadband. Reconhece as grandes 
oportunidades de negócios que a integração dos dois 
sistemas permite, mas broadcast e broadband não 
são a mesma coisa e, para Smith, a principal diferença 
entre eles é a motivação das duas indústrias. “Broa-
dcasting são radiodifusores - homem e mulher exclu-
sivamente ligados às pessoas que servem - homens 
e mulheres que estão comprometidos não só com a 
inovação, mas em servir ao público”. 

Smith acredita que o momento atual permite para 
a TV local a recuperação dos investimentos em publi-
cidade perdidos para a TV paga e para a recessão da 
economia. Aliás, uma questão importante que interes-
sa também ao Brasil é o fato das emissoras locais e as 
operadoras de TV paga dos Estados Unidos estarem fir-
mando contratos para carregamento dos sinais abertos. 
Situação que ainda gera bastante discussão por aqui. 

O que devemos nos perguntar é: o que realmente 
significaria para a sociedade, se a TV aberta deixasse 
de existir? Qual ou quais seriam os reais impactos? Não 
podemos acreditar que substituição do sistema aberto 
de televisão pelo sistema broadband é um caminho na-
tural oferecido pelas inovações tecnológicas. O sistema 
aberto de televisão é essencial para a Democracia. Ele 
e aberto e gratuito. Como bem disse Gordon Smith ao fi-
nal de seu discurso: “Broadcasting sempre será a voz da 
liberdade e da democracia. Isto é algo precioso. É algo 
que vale a pena defender. É algo que vale a pena vencer”. 

*Prof. Dr. Francisco Machado Filho é docente do curso 
de Jornalismo da UNESP FAAC/Bauru-SP

David Britto, diretor de tecnologia da TOTVS, afirmou 
que no Brasil existem alguns mantras que devem ser 
respeitados no que se refere ao uso da interatividade e 
conteúdo em Segunda Tela.
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Evento reúne 3.200 profissionais do setor audiovisual brasileiro e 
internacional no Rio de Janeiro. Nesta reportagem analisamos 
as palestras organizadas pela SET que trataram a evolução da 
tecnologia 4K, os novos conteúdos e plataformas de mídia e 
faremos uma análise do mercado. Evento é o primeiro de uma 
nova parceria entre a SET e a ABPITV

RioContentMarket 2014

RioContentMarket reuniu 3.200 profissionais do audiovisual brasileiro e internacional em três dias de palestras e rodadas 
de negócios no Rio de Janeiro.

Por Fernando Moura no Rio de Janeiro
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O RioContentMarket realizado no Rio de Janeiro 
de 12 a 14 de março de 2014 reuniu mais de 3 
mil profissionais do setor audiovisual vindos 

de todos os cantos do Brasil, alguns países da Amé-
rica Latina, Europa e África e permitiu a realização de 
negócios e novas parcerias do audiovisual brasileiro e 
internacional. O evento teve exposição de conteúdo, 
reuniões de negócios, apresentações de projetos em 
pitching e das principais tendências do setor.

A edição 2014 do evento contou com um aumento 
de 30% do público em relação a 2013, e trouxe a capi-
tal fluminense palestrantes como Dan Weiss, um dos 
criadores da série Game of Thrones; o filósofo francês 
Pierre Lévy, especialista em cibercultura; e Gideon Raff, 
de Homeland. A especialista em cibercultura, Lucinda 
Axelsson, produtora da BBC Natural History Unit res-

ponsável pela série “Wild Brazil” da BBC, e Hellen Ha-
wkin, diretora de programação da Discovery Networks 
International, entre outras personalidades.

Em entrevista a Revista da SET o conselheiro da 
ABPITV, Leonardo Dourado, explicou que o acordo de 
cooperação entre as entidades no início de fevereiro 
de 2014 será fundamental para unir todos os elos do 
sistema produtivo. “Agora podemos unir toda a cadeia 
de valor, porque nós podemos ter a ideia, mas precisa-
mos da engenharia para dar suporte a essa ideia tanto 
na hora da produção como da distribuição”.

 Para o diretor da RioFilme, Adrien Muselet, este é 
um dos maiores encontros da TV mundial. “É impor-
tante que executivos venham ao Rio de Janeiro para 
tomar esse tipo de decisão. É um evento sério, com 
qualidade impressionante”.

reportagem | Parcerias SET



proceedings.indd   91 10/12/13   17:47



60   Revista da SET  |  Abril 2014

reportagem | Parcerias SET

Museket afirmou que a RioFilme ampliou o alcance 
das suas políticas. “Elevamos o número de filmes in-
vestidos lançados, o público cresceu significativamen-
te. Em 2013 implantamos para as áreas de cine e TV um 
sistema de aprovação automático, que é impessoal e 
transparente legitimando a nossa escolha. Assim, os 
resultados dos mecanismos automáticos permitiram 
financiar 23 projetos para 19 empresas. Desses, em um 
deles se investiu R$ 1,6 milhões que renderam R$ 54,4 
milhões em bilheteria. Em TV nunca tínhamos investi-
do automaticamente. Se investiu R$ 6.9 milhões, em 12 
projetos de 8 produtoras para 7 canais e 4 programado-
ras e os resultados foram ótimos”.

4K, tecnologia de imagem e Cop
No evento, a Sociedade Brasileira de Engenharia de 

Televisão (SET) coordenou dois painéis. O primeiro pai-
nel “Tecnologia da Imagem” foi moderado pelo vice-
-presidente da SET, Nelson Faria, e tratou do impacto 
das novas tecnologias de captação e transmissão na 
produção de conteúdo audiovisual. O painel abordou 
também como o 4K será utilizado nos jogos da Copa do 
Mundo e em transmissões ao vivo, além de sua viabili-
dade para produções de ficção.

O painel esteve composto por Erick Soares de Oli-
veira, engenheiro especializado em tecnologias e 
produtos do mercado de broadcast e Sales Support 
Specialist da Sony do Brasil; o reconhecido fotógrafo 
de cinema Affonso Beato; e Hertz da Silva, diretor de 
vendas da Harmonic.

Nelson Faria abriu o painel afirmando que “o 4K 
será usado por todo o mundo nos próximos tempos” 
porque “a evolução é necessária. Cada dia ouvimos 
recursos novos e novas tendências, esta é firme e se-
gura, mas terá um grande impacto na vida da indústria 
e dos telespectadores que de certeza mudará muito a 
experiência da TV”.

Erick Soares, interlocutor da Sony afirmou taxativa-
mente que o “4K já é uma realidade, no Japão este ano 
começarão transmissões via satélite com esta tecnolo-
gia e no Brasil não podemos perder tempo”.

Para Soares, esta é a “evolução da produção HD, uma 
evolução natural e rápida que trará uma serie de benefí-
cios tecnológicos que acabam por ser importantes para 
o conteúdo final, um conteúdo muito melhorado”.

Esse conteúdo, para Soares tem de ser pensado em 
duas realidades. “Quando falamos de 4K nos depara-
mos com duas realidades, dois formatos, um para ci-
nema em 17:9 com 4096x2160, e um de TV, 16x9 com 
3840x2160, que na essência fazem pouca diferença”.

Para ele, o que é realmente diferente no 4K “é a 
complexidade do processo de produção que passa 
pela captação, pós e finalização e mais tarde, distri-
buição em um nível até agora impossível de ser pen-
sado”. O engenheiro da Sony Brasil afirmou que tudo 
isto foi possível graças a “evolução das câmeras e da 
tecnologia de captação chegando hoje a um avanço 
importante no factor tecnológico, aparece um sensor 
Super 35 mm, e a aplicação de Alta Velocidade ou 
High Frame Rate”.

Hertz da Silva da Harmonic foi menos otimista. 
Para ele “o 4K pode ser uma grande aposta ou pode 
passar”, porque ainda hoje “não há padronização de 
emissão” e na cadeia de valor temos “dificuldades 
na cadeia de distribuição porque não temos dispo-
níveis processadores para emitir”, dependendo de 
set-top-box e com isso, “precisamos resolver a com-
pressão, hoje estamos pensando no HEVC, mas o avan-
ço tecnológico não acaba aqui”.

Silva, ainda, questionou a colorimetria da tecnolo-
gia 4K e afirmou que “é preciso pensar na colorometria 
das imagens, e se ela é fiel a cor em 4K. Precisamos 
padronizar muitas coisas, entre elas, os níveis de cor”.

Finalmente, Affonso Beato afirmou aos presentes 
que na sua carreira fez 50 longas, das quais, a última, 
“foi a primeira que fiz sem pelicula” e com ela entendi 
as diferenças que existem entre os dois sistemas. De 
fato, para Beato, o mais importante e mais complexo 
foi “entender e usar recursos digitais com o objetivo 
de mais tarde se transformar em um filme. O conceito 
muda, é mais flexível”.

“Na realização da serie Maysa apreendi os proble-
mas e as vantagens do digital. O mais importante, sem 
dúvidas, é a monitorização, ela é o fotómetro do diretor 
de fotografia. O grande trunfo do digital é a monitoriza-
ção instantânea do produto, já que com monitores bons 
é possível fazer um desenho de cor, criar um “look” no 
mesmo momento da gravação”, explicou Beato.

Com a produção, em 2012, do “Tempo e o vento” para 
a TV Globo entrei nua nova geração de produções.  Nela, 
a telenovela da Globo esta fazendo cinema eletrónico 
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transmitida em formato eletronico. Assim, fiz pela primei-
ra vez no mundo um filme neste formato. Pela primeira 
vez vi como é possível fazer um filme com 16 bits (medida 
de profundidade de cor) e entender que é possível fazer 
filmes eletrónicos em 4K”.

Conteúdo e novas plataformas 
O painel “Tecnologia e Gestão de Conteúdo” mode-

rado pelo diretor de Cinema da SET, Celso Araújo, tratou 
o uso da tecnologia para desenvolvimento e gestão de 
conteúdo e formatos audiovisuais e como essas tecno-
logias impactam diretamente na produção audiovisual.

As apresentações no painel ficarão a cargo dos se-
guintes especialistas: André Carreira, produtor execu-

tivo e diretor da produtora Camisa Listrada; Giuliano 
Chiaradia, diretor Artístico da Rede Globo de Televisão, 
Video Show, e especializado em Conteúdo e Inovação; 
Marcos Ferreira, sócio diretor da mobCONTENT; e Rodri-
go Arnaut, professor, pesquisador de TV - Tecnologia, 
Inovação e Transmídia da TV Globo, fundador do grupo 
Era Transmídia e membro da diretoria da SET.

Na palestra, André Carreira afirmou que o setor bro-
adcast esta passando por grandes mudanças, entre 
elas, “nas produções atuais de externa é preciso ter 
equipamentos robustos e saber o que vamos produzir, 
para onde e como? O mundo mudou e quando se pro-
duz um conteúdo temos de pensar como rentabiliza-lo”.

Rodrigo Arnaut, apresentou a palestra “inovar a pro-
dução e distribuir conteúdos através de Transmídia”, 
para ele, é preciso pensar a geração de conteúdos de 
forma global e para isso explicou os passos que um pro-
dutor tem de realizar para gerar um projeto transmídia, 
e quanto custa sair da produção audiovisual chegando 
a uma participação em diferentes mídias. Valores apro-
ximados que serão investidos na produção das “N mí-
dias complementares”, assim segundo ele, “um filme 
precisa entre 5 a 10% do seu orçamento” para criar um 
projeto desse tipo. Porque “a transmídia tem de ter um 
padrão que nas novas mídias ainda não está definido, 
por isso, “os custos de distribuição em diferentes mí-
dias é mais caro já que falta estabelecer um padrão”.

Marcos Ferreira, da mobCONTENT na sua palestra, 
“Tecnologia e gestão de conteúdo”, explicou que hoje 
trabalhamos com as telcos nos “serviços de valor agre-
gado” destas empresas é muito importante, “talvez 
o maior recursos que eles têm sejam as Over the Top 
(OTT) como nova fonte de ingressos”.

Se bem, disse Ferreira, “vivemos em uma era onde 
nunca foi tão fácil criar e entregar conteúdos ao pro-
duto final “ é necessário que “a TV tradicional procure 
cada vez mais outras mídias porque está mudando a 
linha do tempo da distribuição lineal”.

Giuliano Chiaradia, Fundador do SET Experimen-
tal e diretor da Rede Globo mostrou aos presentes o 
“Projeto arte mobile” no qual “mapeamos cidades no 
mundo com celular” e como a Set Experimental é pio-
neira na produção de conteúdo audiovisual por telefo-
ne celular, responsável pela produção independente 
do primeiro curta mobile na América Latina e os pri-
meiros videoclipes do Brasil usando o mesmo recurso 
móvel para as bandas Detonautas Roque Clube, Pato 
Fu, e o rei Roberto Carlos, clipes premiados e grava-
dos com telefone celular.

Em entrevista à Revista da SET, Celso Araújo afirmou 
que a TV por “uma evolução natural precisa se digitali-
zar, não só se digitalizar por entregar um conteúdo em 
alta definição, em formato digital, senão que significa 
enxergar as oportunidades de convergência com outros 
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Para Celso Araújo, diretor de Cinema da SET, o uso da 
tecnologia para desenvolvimento e gestão de conteúdo e 
formatos audiovisuais é fundamental na nova etapa da TV.

De Esq. à Dir.: e Hertz da Silva; Affonso Beato; Erick Soares 
de Oliveira e Nelson Faria após a realização da palestra 
“Tecnologia da Imagem”.
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meios, e nesse sentido a Segunda Tela, por exemplo, 
é um exemplo muito bom porque o radiodifusor tem 
oportunidade de fazer uma sincronização do conteú-
do que está sendo exibido com a Segunda Tela que vai 
proporcionar um espaço extra onde é possível explorar 
outro tipo de relacionamento com o público”.

Para Araújo é hora de mudanças na TV tradicional, 
e assumir que “a sincronização com a Segunda Tela 
apoiando-se na internet e a radiodifusão utilizando os 
dois de uma maneira equilibrada. Usando o poder da 

radiodifusão garantindo entrega, e simultaneamente, 
sem onerar a tua estrutura de internet entregando con-
teúdo a um número limitado de pessoas. A radiodifu-
são não tem este limite de entrega, tem a força de che-
gar a todos os lados, e a internet pode ainda contribuir 
em maior expansão de entrega desses conteúdos”.

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

O conselheiro da ABPITV, Leonardo Dourado, 
afirmou em entrevista à Revista da SET, que a 
parceria assinada entre a ABPITV e a SET tem 

como objetivo o intercâmbio de conhecimentos e a 
participação das associações nos eventos que estas 
organizam. Para ele, “a parceria é mais do que natu-
ral porque as pontas, mesmo que extremas, agora se 
juntam” e esta união “chega em um momento histó-
rico para o setor audiovisual brasileiro com números 
recordes de investimentos, produções e público.

A seguir os principais trechos da entrevista:

revista da SET: porque demorou tanto esta parceria?
Leonardo dourado: O Brasil tem uma estrutura na te-

levisão diferente a muitos países. Ela cresceu como 
indústria com muitíssimo conteúdo internacional. 
Hoje, temos uma massa crítica importante e aos pou-
cos estas necessidades começam a aparecer. Esta-
mos produzindo mais no país e por isso esta parceria 
é importante.

revista da SET: Falou que o Brasil possui uma estru-
tura na qual as emissoras além de emissoras, tam-
bém são produtoras. Elas têm uma função dupla?
Dourado: Sim, mas a Lei de TV por Assinatura (Lei 
12.485) veio a separar essas funções determinando 
que quem é difusor deve difundir; quem é produtor 
deve produzir; quem é programador, deve programar 

A PARCERIA é NATURAL
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(…) Assim a Lei separou os bois e determinou funções 
separando e organizando o setor. No caso da TV aber-
ta comercial é diferente porque ela foi construída ao 
contrário de como foi feito nos Estados Unidos, onde 
a produção independente é a maioria da programa-
ção. Como sabe, aqui não é assim, pelo contrário, 
aqui a produção da emissora é a maioria máxima.

revista da SET: isso pode mudar?
dourado: Sim, esta mudando. Lentamente, mas vai 
mudando. As novas mídias, a internet e outras for-
mas de veicular o conteúdo estão dando sinais de 
mudança. Sempre trabalhamos muito próximo das 
programadoras, a tendência atual é acercarmos as 
TVs abertas comerciais.

revista da SET: Até há algum tempo a TV aber-
ta ditava a evolução tecnológica. Hoje podemos 

produzir em 4K, mas não temos como emitir os 
conteúdos via espectro nessa definição. Esse é 
um sinal de mudança?
dourado: Estamos em um momento de mudança, es-
tamos atravessando um novo grande corte de tecno-
logia. Neste momento o céu é o limite para a criação 
e produção, a questão é saber como transmitiremos 
nessas novas tecnologias, porque a internet muitas 
vezes não comporta nem tem banda suficiente para 
emitir conteúdos em 4K.

revista da SET: Nos estamos cada dia mais passan-
do de tecnologia via hardware para software. Será 
que o segundo se esta sobrepondo ao primeiro?
dourado: Graças a Deus, hoje já não importa o su-
porte, não importa a mídia, o que realmente importa 
é o conteúdo, e quando ele é bom vai ocupar todo o 
espaço que consiga ou exista.

O BNDES, através da sua Agência de fomen-
to, anunciou no RioContentMarket que tem 
orçamento de R$ 2 bilhões para investir no 

setor em 2014 por meio do Procult, que tem novas 
premissas para esse ano, como foco em inovação e 
desenvolvimento das empresas.

O anúncio foi feito por Luciane Gorgulho, chefe 
do departamento de cultura, entretenimento e turis-
mo do BNDES durante o RioContentMarket, evento 
realizado pela ABPITV apresentando a profissionais 
do audiovisual os projetos da agência de fomento 
voltados ao desenvolvimento do setor, que vive um 
período bastante promissor. “O movimento que 
começou em 2010 e vai até 2020 vai ser a era do 
audiovisual”, afirmou, lembrando que o BNDES tem 
como desafio entender a dinâmica do setor e desen-
volver mecanismos para que a área se desenvolva.

O orçamento do Procult para 2014 é de R$ 2 bi-
lhões. Tendo em vista as premissas de desenvol-
vimento do setor, algumas mudanças foram feitas 
para o acesso aos recursos, com base em estudo 
conceitual e levantamento internacional. Entre as 
mudanças estão o investimento em inovação. As 
produtoras audiovisuais devem possuir núcleo de 
pesquisa de mercado, pesquisa e desenvolvimen-
to de personagens, marcas, formatos originais e 
desenvolvimento de conteúdos multiplataforma. 

Outro ponto de reformulação é o foco na carteira de 
projetos e plano de negócios das produtoras. “Tira-
-se o foco do financiamento do projeto e coloca-se o 
foco na empresa como um todo”, observa Luciane.

Luciane também destacou as metas do BNDES 
para o setor em 2020: ter produtoras brasileiras de 
grande porte, fortalecer programadoras e distribui-
doras nacionais independentes e inverter a posição 
do Brasil, de 7º maior importador de produtos au-
diovisuais para o 7º maior exportador. “Temos com-
petência e condições para isso”, disse.

BNDES ANUNCIA SUBSíDIOS DE R$ 2 BILHõES

Luciane Gorgulho, chefe do departamento de cultura, 
entretenimento e turismo do BNDES durante a sua 
palestra no RioContentMarket 2014.
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Os Impactos da 
Segunda Tela na 
Social TV

Por Rodrigo Arnaut*

O fenômeno “Second Screen” é um conceito ino-
vador e muito criativo de como utilizar novas 
tecnologias associadas ao conteúdo da TV. São 

aplicativos para smartphones e tablets, que utilizam 
games, redes sociais, integração com e-commerce, ví-
deos e sincronismo de informação. Assim, boa parte do 
que há de mais moderno em desenvolvimento de apps 
entra no radar de quase todos os players do mercado 
de comunicação: TV Social e Segunda Tela! 

Um mercado multimilionário, que superará U$ 256 
bilhões em 2017 no faturamento de produtores de con-
teúdo, emissoras de TV, distribuidores e fabricantes de 
equipamentos, segundo o relatório “Social TV Market: 
Global Advancements Forecasts & Analysis (2012 – 
2017) ”, publicado pela empresa MarketsandMarkets. 
Apesar de recente, a nova forma de assistir TV já foi 
incorporada pelos telespectadores, segundo estudos 
da RedBee Media - divulgados no MIPCOM no final de 
2013 mais de 86% dos consumidores entrevistados já 
utilizam duas telas diariamente, e mais de 44% desse 
número se conecta a uma segunda tela para saber mais 
sobre um programa de TV ou anúncio que está assistin-
do na tela principal.

Daiana Sigiliano, pesquisadora do grupo EraTrans-
midia, formada em comunicação social e pós-graduan-
da em jornalismo multiplataforma pela UFJF, comenta 
que “A Social TV representa o novo caminho do fazer 
televisivo. Fruto do novo ecossistema de conectividade 
que vivemos, o fenômeno da TV em duas telas modi-
fica as métricas da audiência, o nível de participação 
do público, as narrativas, a recepção do espectador e 
traz de volta a televisão linear. Por isso, hoje todos os 
canais norte-americanos têm ações voltadas para o ba-
ckchannel. No Brasil, o público já adotou a integração 
das telas, e vem contribuindo de forma significativa 
para a atualização das telenovelas diante da cultura da 
convergência”. Existem muitos casos já com experiên-
cias no Brasil e no exterior. 

A sessão na CES 2014 com o título “Monetizing Se-
cond-Screen Services,” contou com a participação das 
emissoras e dos produtores de conteúdo, sendo que 

a Fox Broadcasting alertou que alguém terá que pa-
gar essa conta, em relação a conteúdo adicional para 
a segunda tela. Nas palavras de Hardie Tankersley, VP 
de Inovação, Plataformas e Produção Digital, “alguns” 
cinco minutos extras de vídeos têm um custo de mi-
lhões de dólares de produção. E esses cinco minutos 
de vídeo, diferente da TV, não irão atingir milhões de 
pessoas, o que afasta os anunciantes desse modelo. 

Em contra partida, do lado dos fabricantes, Eric An-
derson, VP de Soluções de Produção e Conteúdo da 
Samsung, deixou claro que a chave do sucesso é os 
criativos se envolverem na fase de pré-produção, des-
de a etapa do desenvolvimento das narrativas, e dessa 
forma com o sucesso da segunda tela os esforços serão 
recompensados, alertando que nos próximos 12 meses 
veremos aplicações “emocionantes”. 

A TV Social reinventa a experiência 
televisiva dos brasileiros 

Em agosto de 2013, durante o Congresso SET no pai-
nel “Transmedia Play on Second Screen” Dimas Dion, 
conselheiro e pesquisador do EraTransmidia, moderou o 
painel apresentando estudos como as diferentes formas 
de se trabalhar com conteúdos de Segunda Tela, sejam 
espontâneos e planejados. Os fenômenos espontâneos 
lançam mão do uso das redes sociais como Get Glue 
(hoje chamado de TV Tag), TV ShowTime, into Now, Face-
book e Twitter, por exemplo, incluindo co-criação, como 
por exemplo, paródias feitas sobre o conteúdo de pro-
gramas de TV no Vimeo ou You Tube, e até mesmo ´favo-
ritar` e compartilhar fotos (Flickr, pinterest, instagram, 
entre outros) causam o engajamento em outras telas. 

Os projetos planejados se ocupam da criação de 
aplicativos e conteúdos de autoria das próprias emis-
soras, produtoras e anunciantes, desenvolvendo recur-
sos de sincronização com outros dispositivos seja por 
áudio, áudio por frequência inaudível, reconhecimento 
de imagem, via internet sem fluxo – conteúdo pré carre-
gado – e de internet com fluxo em tempo real.

Os painelistas Maurício Kotait da Sony, Eliane Leme 
da TV Band, Diego Felice do SBT, Cadu Aun do Twitter, 
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Ricardo Godoy da Soul Digital, Juliano Nunes da TV Cul-
tura, Marcelo Pena da Señores e David Brito da TQTVD 
(TOTVS), mostraram suas experiências e quem des-
ceu para o “play”, fez “Second screen” e flertou com 
a transmídia. Pudemos observar uma grande varieda-
de de formatos e todos eles mostraram que é possível 
produzir conteúdo com relevância e que levam o pú-
blico há ter mais tempo exposto ao programa e conse-
quentemente mostrando maior apelo comercial junto 
aos anunciantes, e que alguns ousaram em investir 
patrocinando o desenvolvimento. 

A formatação e a usabilidade dos aplicativos variam 
desde o objetivo da criação da sincronicidade, até a 
pesquisa do público-alvo que mais vai utilizá-lo. A pe-
riodicidade do programa, o formato (jornalismo, ficção, 
reality show, novela, seriado ou esporte) cada um pede 
um apelo diferente.

As experiências mostraram êxito, tanto no número 
de downloads dos Apps como na exposição das mar-
cas patrocinadoras. Destaca-se na solução da Sony 
Entertainment, a possibilidade do conteúdo especial 
com marketing por product placement e sincronismo 
por áudio trazendo conteúdos complementares. Já no 
case menino de ouro do SBT, o destaque foi a busca 
por curiosidades dos participantes com textos e víde-

os extras, bem como a participação ativa pelas redes 
sociais. No aplicativo de Futebol da Band, o quiz e a 
visibilidade das estatísticas em tempo real enrique-
ceram a experiência da audiência. Numa conjuntura 
em que a TV pauta boa parte do conteúdo publicado 
em redes sociais, o twitter mostrou conceitos de de-
senvolvimento de uma televisão cada vez mais social 
como, por exemplo, ferramentas disponíveis para de-
senvolvedores integrarem conteúdo de TV com a time-
line do Twitter. 

Já a TQTVD está desenvolvendo soluções em Ginga 
para uma personalização da interatividade do usuá-
rio com a programação da TV aliada as ferramentas de 
Segunda Tela, em um padrão já embarcado nos novos 
aparelhos de televisão. Já a Soul Digital e a Señores 
projetaram as oportunidades da publicidade nesse 
jogo bilionário e a importância de observar tendências 
de comportamento da audiência, com provocações 
para a criatividade no processo de desenvolvimento e 
descoberta de soluções de Segunda Tela.

André Terra de Qual Canal, que realiza a medição 
da audiência de conteúdos televisivos na plataforma 
Twitter, ressalta que “o mundo da TV e seu efeito so-
cial estão muito arraigados no dia-a-dia das pessoas. 
Falamos no trabalho, em casa, com os amigos sobre os 



70   Revista da SET  |  Abril 2014

Análise

programas da TV! E o que está acontecendo hoje é que 
passamos a fazer isso também nas redes sociais, no mo-
mento em que o programa está no ar. O que tem acon-
tecido, então, é uma mudança na dinâmica de assistir à 
TV, que não tem a ver com a perda de telespectadores”.

“Quando um assunto se torna viral ele chega às 
pessoas diretamente ou indiretamente, dando chance 
da emissora aproveitar aquele momento para adquirir 
e reter mais telespectadores, bem como as agências e 
marcas estenderem seus conteúdos e engajarem com o 
público além dos comerciais de 30 segundos”, comple-
menta Terra e acrescenta que essa interatividade cria 
novas oportunidades para os “players” da indústria de 
mídia e estimula a presença multi-plataforma.

O EraTransmidia, também, esteve no Campus Party 
– realizado no final de janeiro de 2014 - participando 
do painel “A audiência inteligente: Impacto do devices 
conectados nas programações televisivas” moderado 
por Salustiano Fagundes da HXD com renomados pro-
fissionais do mercado (Carlos Moreira do Twitter, Tiago 
Magalhães do Ibope, Eliane Leme do portal Band.com.
br e Herve Muyal da TV Tak), e apresentamos alguns 
números do mercado de TV Social, previsões para 2014 
e dicas para os profissionais da área que gostaríamos 
de compartilhar neste artigo como nosso recado final, 
que podem ser acessados em http://www.slideshare.
net/EraTransmidia/a-audincia-inteligente-impacto-do-
-devices-conectados-nas-programaes-televisivas.

Durante a NAB 2014, Chuck Parker, chairman da Se-
cond Screen Society, participou do encontro SET e Trinta 
promovido pela SET em Las Vegas, e afirmou dentro do 

painel “Fórum SET - Desafios e Oportunidades para a 
Televisão”, moderado por Liliana Nakonechnyj que “a 
Segunda Tela é sobre a geração dos Millennials (pes-
soas nascidas na virada do milênio), que é quem está 
trazendo uma enorme transformação comportamental 
na forma de consumir mídia, só em mobile 65% dos 
proprietários de tablets passam mais de uma hora por 
dia assistindo vídeos”, explicou. 

Parker concluiu dizendo que até 2016 a receita de 
publicidade dentro de dispositivos de Segunda Tela 
deve crescer quase 40%, alcançando uma receita de 
US$ 10 bilhões somente nos Estados Unidos. 

Confira o ecossistema de Segunda Tela, proposto 
pela Second Screen Society na figura abaixo. 

Ainda falta descobrir o “big play” em massa das 
novas mídias com a TV, como de fato uma aplicação 
de Segunda Tela levar audiência da internet para a TV, 
engajá-la e se relacionar no conceito 1 TO 1. Tudo é um 
grande ensaio, experiências e insights, mas o fenôme-
no existe e já preocupa muita gente, pois será necessá-
rio um investimento muito grande em tecnologia, para 
garantir esse recurso disponível em toda a cadeia de 
comercialização, produção, exibição e monitoramento 
de conteúdo. É a sonhada interatividade 5.0.

Rodrigo Arnout é fundador e curador responsável do 
grupo EraTransmidia, membro da SET e professor de 
mídias digitais na FAAP e pesquisador na TV globo. 

Contato: rodrigo.arnaut@eratransmidia.com
O texto contou com a participação de Eduardo Jatobá 

e Daiana Sigiliano, e colaboração de Dimas Dion, 
Daiana Sigiliano e André Terra. 
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Reportagem | Áudio

A medição de 
audiência da TV Digital 
Aberta em tempos de 
Segunda Tela
Institutos e empresas de pesquisa de audiência de TV e de 
internet iniciam uma disputa acirrada para medir e demonstrar 
de que forma, como e quem, tem consumido os conteúdos 
audiovisuais na TV e nas mídias sociais. O motivo: o destino dos 
altos investimentos em verbas publicitárias no Brasil, que poderá 
ter a internet e as mídias sociais como alvo preferencial ou no 
mínimo um concorrente à altura da TV. Por Regina Diniz*
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O hábito dos consumidores de conteúdo audiovi-
sual de usar a Segunda Tela ao mesmo tempo 
em que assistem à TV tem-se propagado no Bra-

sil e no mundo, a velocidades geométricas, e alertado 
para a necessidade de mudanças na metodologia das 
pesquisas de audiência da televisão no País. 

Define-se como Segunda Tela, a utilização de dis-
positivos móveis e fixos como smartphones, tablets e 
desktops pelo usuário para acessar a internet no mo-
mento que está vendo a TV. O tema tem sido alvo de 
reflexão e estudo de institutos de pesquisa de audiên-
cia e de debates em importantes eventos de tecnologia 
em 2014 como o Campus Party, o Rio Content e a NAB.  

Com isso o modelo de negócio da TV Digital aber-
ta está sendo questionado, assim como o método de 
medição de audiência, utilizado no Brasil pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), que 
até o ano passado detinha o monopólio de medição de 
audiência na TV no país. 

As grandes mudanças provocadas pela internet e as 
mídias sociais (Facebook, Twitter, You Tube etc), o cres-
cimento do consumo de conteúdos audiovisuais por 
meio de dispositivos móveis e computador, somado 
ao novo hábito da Segunda Tela têm acirrado a disputa 
pela atenção do consumidor ou usuário e contestado 

o tradicional modelo de medição de audiência da TV 
Digital aberta. A previsão é que, a médio e longo prazo, 
esse mercado seja impactado e que aconteçam gran-
des mudanças no destino das verbas publicitárias des-
tinadas até agora e, principalmente, às programações 
televisivas das emissoras de televisão aberta. 

Segundo o Projeto Inter-Meios, do Meio& Mensa-
gem, a previsão de investimentos publicitários na tele-
visão aberta no Brasil, terá atingido R$ 21,5 bilhões, em 
2013. Desse resultado a Rede Globo deve ser respon-
sável por mais da metade de todas as emissoras de TV 
do país, incluindo as afiliadas e as concorrentes. Inves-
timentos altos que têm merecido atenção redobrada 
dos institutos de pesquisa para comprovarem a impor-
tância da TV ao influenciar os consumidores brasileiros 
e a posição da Rede Globo como líder na destinação 
dessas verbas.

O aparecimento de concorrentes no mercado de 
pesquisa de audiência deve alterar o atual cenário de 
investimento de publicidade nas mídias brasileiras. 
A entrada da empresa alemã de pesquisa de audiên-
cia GFK no mercado brasileiro esse ano, por exemplo, 
desbancou a hegemonia do Ibope, que iniciou suas 
atividades há 71 anos com a medição de audiência do 
Rádio. O investimento que a Record, SBT, Rede TV e 



74   Revista da SET  |  Abril/Maio

Reportagem | Áudio

Band fizeram, por um período de cinco anos, para que 
o instituto alemão passe a medir a audiência das TVs 
será de US$ 100 milhões. Das grandes, apenas a Globo 
continua a ser aferida pelo Ibope Media.

No ambiente da internet, entram em cena as startups 
brasileiras Qual Canal e TV Square, que têm como mis-
são aferir a audiência de conteúdos televisivos nas mí-
dias sociais. Elas dividem essa fatia de mercado com a, 
também, recém-criada Ibope Nielsen Online, do grupo 
Ibope. Há menos de dois anos, o Ibope Media, joint ven-
ture entre o Ibope e o grupo de serviços de comunicação 
inglês WPP, associou-se à Nielsen, criando o Ibope Niel-
sen Online para apurar a audiência televisiva na inter-
net. Como um dos recursos para aferição do gosto dos 
usuários, as empresas criaram sites, além de páginas e 
endereços nas mídias sociais para recrutar e incentivar 
os internautas a participarem de suas enquetes. 

A proximidade do desligamento do sistema de TV 
Analógica, previsto para 2015, nos grandes centros ur-
banos, e em 2018, no interior do país, deve acelerar os 
debates e alterar os processos de medição e aferição da 
audiência da nova TV, integrada à Segunda Tela. O tema 
foi foco do debate “A audiência inteligente: impacto do 
devices conectados nas programações televisivas”, na 
Campus Party 2014, realizada em São Paulo. Presentes 
ao debate, representantes da Era Transmídia, Twitter, 
GFK, Ibope Media e Portal da Band apresentaram o im-
pacto que o novo hábito deve ter nas pesquisas de au-
diência e também no desenvolvimento dos conteúdos 
televisivos nos próximos anos. 

No debate, o consultor de inovações do Ibope Me-
dia, Thiago Nunes Magalhães, informou que o instituto 
tem estudado a nova TV, conhecida também como TV 
Social e que apesar das mudanças no modo de assis-
tir televisão, é ainda os conteúdos televisivos, nove-
las e programas das grandes emissoras de TV aberta 
o destaque dos comentários nas mídias sociais. “Em 
pesquisa realizada em 2012, constatamos que 41% das 
pessoas que assistem TV usam a internet em casa, 43% 
deste total usam a TV e a Internet, simultaneamente e 
47% destes fazem comentários nas mídias sociais, en-
quanto assistem a TV”, afirma.

No Brasil, a TV está em 97% dos lares, segundo pes-
quisa do IBGE, perdendo apenas para o fogão, fican-
do em segundo lugar na casa dos brasileiros, seguido 
pela geladeira, em terceira posição. Para o consultor 
de inovação do Ibope Media, cerca de 200 milhões de 
brasileiros têm acesso à internet e é um grande poten-
cial para ser explorado pelos conteúdos televisivos, 
que ainda lideram os comentários nas mídias sociais, 
principalmente, nos capítulos finais das novelas e em 
programas de participação popular. 

Em entrevista no segundo semestre de 20013, o di-
retor-geral do Facebook no Brasil, Leonardo Tristão, di-

vulgou que o Brasil é o segundo país que mais entra no 
Facebook por dia. O país tem um total de 79 milhões de 
usuários na rede, abaixo apenas da Índia e dos Estados 
Unidos, e que 40% dos usuários entram no site enquan-
to assistem TV. Essas pesquisas comprovam o hábito 
dos usuários de internet e tem direcionando as pesqui-
sas de audiência dos conteúdos televisivos no país.

O Instituto GFK esteve presente no debate do Cam-
pus Party, por intermédio da Controle da Concorrência, 
empresa intermediadora da vinda do instituto alemão 
para o setor de pesquisas de audiência no Brasil. O 
sócio da Controle da Concorrência, Fábio Wajngarten, 
informou que a partir do primeiro semestre de 2014, o 
instituto iniciará a medição de audiência dos canais de 
televisão no Brasil. “Vamos aferir os dados da medição 
de audiência dos programas gravados e assistidos pos-
teriormente, em 8.000 residências, além da audiência 
que utiliza tablets, computadores e celulares”. Pelo 
acordo, que tem validade de cinco anos, a empresa ini-
ciará a medição com 1.500 domicílios com peoplemeter 
(aparelho que afere audiência, instalado nas casas da 
amostragem), em um total de 15 regiões. Atualmente, o 
Ibope conta com 4.500 domicílios em sua amostragem. 

A entrada da GFK, anunciada desde 2012 e oficiali-
zada em março desse ano, promete movimentar e alte-
rar a medição de audiência no Brasil. O Ibope anunciou 
que está investindo e ampliando seus serviços e co-
meçou a atuar, também, na medição de audiência em 
celulares a partir desse ano. Outra novidade anunciada 
pela empresa é a entrega de dados de “Time Shifted 
Vewing (TSV)”, que são programas previamente grava-
dos pelo telespectador e assistidos após a veiculação 
original. Segundo a empresa, essa medição é possível 
graças ao novo meter [medidor] do Ibope Media, o DIB 
6, que reconhece automaticamente os programas por 
meio de um sistema inteligente de fingerprints (im-
pressões digitais únicas), que cria assinaturas de áu-
dio do conteúdo assim que ele é exibido, permitindo, 
em real time, a identificação do momento exato que os 
telespectadores assistiram conteúdos gravados. 

Essa tecnologia já é utilizada nos Estados Unidos 
pelo instituto Nielsen, parceira do Ibope no Brasil. O 
Ibope anuncia que ainda esse ano o DIB 6 também per-
mitirá a entrega de métricas de conteúdos transmitidos 
via internet e acessados por outros dispositivos, como 
o consumo de dados de streaming em computadores 
e tablets. Com a entrada da GFK e as parcerias do Ibo-
pe com a Nielsen e a WWP, o mercado de audiência de 
programas de televisão e novas mídias promete mais 
novidades ainda esse ano.

Regina Diniz é Jornalista e mestre em Comunicação 
TV Digital e Novas Mídias pela Universidade Metodista 

de São Paulo – UMESP
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A radiodifusão e o consumo 
de energia elétrica
Nesta segunda parte do artigo, Ronald Barbosa detalha os índices 
de preços de energia, os níveis de consumo, as consequências 
da migração para o sistema Digital e deixa ao leitor suas 
considerações sobre o futuro do setor.

A 
transmissão digital permitirá a entrega dire-
tamente ou indiretamente ao usuário final, 
que pela disponibilidade em sua residência, 
receberá via rede de telecomunicações ou por 

satélites ou diretamente em transmissões locais.
Seguramente, o investimento das emissoras será 

muito alto, mas sem dúvida alguma o fator energia elé-
trica tem sido um importante ponto a ser considerado 
no orçamento das emissoras.

Em alguns países, o consumo é medido pelo cen-
tavos/energia consumida. O radiodifusor se tivesse 

essa informação para comparar com outros da mesma 
classe em outros países, poderia aferir o grau de seu 
consumo e, comparar com resultados similares.

índice de preços de energia dos países para grandes 
consumidores 

Um dos dados interessantes a respeito de preços de 
energia dos países para grandes consumidores domésti-
cos, por outro lado, os dados relativos ao consumo de ener-
gia elétrica em milhões de toneladas equivalentes de óleo 
são os dados da British Petroleum (BP Global), a seguir:

Por Ronald Barbosa

Segundo dados da BP, a demanda de energia forne-
cida por fontes domésticas aumentou 84%, enquanto a 
diminuição da procura de energia elétrica nos Estados 
Unidos é da ordem de -13,6%. Isso significa que há uma 
estagnação no consumo de energia elétrica nesse país, 
por parte de consumidores domésticos.  É o que se pode 
deduzir dos dados estatísticos.

Não se sabe se os setores industrial e comercial têm 
utilizado formas alternativas de energia ou se são eles 
que seguram o consumo de energia elétrica no patamar 
que se encontra. 

No Brasil não há uma política de preços a gran-
des consumidores. O que há é que embora o mer-
cado esteja regulado, os grandes consumidores ne-
gociam com as distribuidoras de energia seu pacote 
de consumo.

US EIA – Energy Information Administration

Consumo de energia por setor
No Brasil, o número de emissoras de rádio e tele-

visão, comerciais é bastante expressivo, conforme in-
formação do Ministério das Comunicações, divulgado 
em 03/05/2012, cerca de 10.000 estações licenciadas 
e 3.000 funcionando em caráter provisório.
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Emissoras licenciadas –  
dados do Sistema de Controle de radiodifusão de 03/05/2012

UF Fm oC om oT rTV TV
Total 
Geral

AC 7 0 6 5 74 4 96

AL 17 0 17 0 85 3 122

AM 20 2 20 9 156 5 212

AP 8 0 5 2 18 4 37

BA 93 0 84 1 540 12 730

CE 44 0 81 0 232 8 365

DF 17 5 7 0 8 10 47

ES 35 0 18 1 141 7 202

GO 63 3 54 4 306 14 444

MA 20 1 36 3 96 9 165

MG 201 4 174 5 905 20 1309

MS 30 0 41 4 171 8 254

MT 24 0 43 4 118 8 197

PA 33 0 30 8 187 7 265

PB 36 0 33 0 70 7 146

PE 51 0 38 1 96 9 195

PI 17 0 46 1 17 5 86

PR 127 10 171 2 301 25 636

RJ 69 6 59 1 246 13 394

RN 15 0 32 0 71 5 123

RO 28 0 16 4 79 7 134

RR 4 0 4 1 32 2 43

RS 167 10 180 0 561 21 939

SC 101 3 103 0 605 16 828

SE 17 0 13 0 44 3 77

SP 286 22 265 15 960 40 1588

TO 7 0 10 1 89 4 111

TOTAL 1537 66 1586 72 6208 276 9745 

Fonte: Ministério das Comunicações – site em 05-08-2013

Emissoras em caráter provisório –  
dados do Sistema de Controle de radiodifusão de 03/05/2012

UF Fm oC om oT rTV* TV
Total 
Geral

AC 10 0 2 0 0 0 31

AL 7 0 0 0 0 0 33

AM 4 0 0 0 0 1 72

AP 1 0 0 0 0 0 17

BA 16 0 4 0 0 0 132

CE 24 0 5 0 0 1 132

DF 0 0 1 0 0 0 17

ES 4 0 2 0 0 0 34

GO 28 0 1 0 0 0 196

MA 8 0 2 0 0 1 193

MG 48 0 4 0 0 2 282

MS 16 0 6 0 0 1 75

MT 20 0 6 0 0 0 164

PA 9 0 1 0 0 0 134

PB 4 0 1 0 0 0 27

PE 10 0 2 0 0 0 31

PI 3 0 2 0 0 1 51

PR 27 0 5 0 0 2 158

RJ 2 0 0 0 0 0 99

RN 1 0 0 0 0 0 15

RO 3 0 2 0 0 0 75

RR 1 0 0 0 0 0 9

RS 19 0 0 0 0 0 146

SC 18 0 3 0 0 1 100

SE 2 0 0 0 0 0 15

SP 41 0 4 0 0 0 540

TO 5 0 2 0 0 0 60

TOTAL 331 0 55 0 0 10 2838

* O Serviço de RTV, por se tratar de serviço ancilar, não possui autorização 
provisória de funcionamento (Portaria nº 86, de 15 de fevereiro de 2012)

Com base nesses dados podemos estimar que o con-
sumo anual de energia elétrica do setor é da ordem de:
•	 7,15 Bilhões de reais pelas emissoras de rádio e televisão;
•	 1,00 Bilhão   de reais pela indústria de bens e serviços 

(transmissão);
•	 600 milhões de reais pelos receptores de televisão;
•	 3,00 Bilhões de reais pelos receptores de rádio.

Esses valores significativos representam uma par-
ticipação no consumo nacional de cerca de 11,75 bi-
lhões de reais, que representam 5% (cinco por cento) 
da arrecadação do setor elétrico, consideramos ser de 
real importância para todo o setor, a fim de termos por 
parte da diretoria dessa Agência, uma reflexão sobre 
os aspectos fundamentais que regem as revisões de ta-
rifas efetuadas pelas Distribuidoras de Energia Elétrica.  
Esses dados precisam ser criteriosamente discutidos 
a fim de que o setor da radiodifusão seja considerado 
um grande consumidor de energia elétrica.

O CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econô-
micas, da Receita Federal, contempla todos os agentes 
econômicos que estão engajados na produção de bens 
e serviços, podendo compreender estabelecimentos de 
empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrí-
colas, organismos públicos e privados, instituições sem 
fins lucrativos e agentes autônomos (pessoa física). O 
setor da radiodifusão está classificado na seção J – In-
formação e Comunicação, na atividade de rádio e televi-
são no código 60 com as seguintes subclasses

O setor da radiodifusão como um todo emissoras, 
indústria de equipamentos de bens e serviços (trans-
missão), estúdios e indústria de consumo não apare-
cem em nenhuma das modalidades estabelecidas pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

Segundo a Associação Brasileira de Distribuido-
res de Energia Elétrica – ABRADEE, as distribuidoras 
de energia, não podem estabelecer seus próprios 
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preços, pois são reguladas pelo Poder Concedente, 
representado pela ANEEL. Assim sendo, as distri-
buidoras são concessionárias do serviço público de 
distribuição de energia, signatárias de contratos de 
concessão que preveem métodos regulatórios para 
o estabelecimento de preços aos consumidores. O 
sistema regulatório aplicado à distribuição de ener-
gia no Brasil é do tipo preço-teto (price-cap), no qual 
o órgão regulador estabelece os preços máximos 
que podem ser aplicados por essas empresas.

Além disso, mesmo no mercado livre como consta 
na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, 
entidade credenciada pela ANEEL, a radiodifusão 
não tem, como setor de grande interesse social, 
usufruído de condições de tarifas de energia dife-
renciadas para utilização em seus diversos serviços. 
Algumas, muito poucas, para não dizer apenas as 
emissoras de região metropolitana dos grandes cen-
tros conseguem ir ao mercado livre negociar condi-
ções especiais através de tarifas excedentes como é 
feita por consumidores livres ou consumidores es-
peciais. As emissoras na verdade não estão na Câ-
mara de Comercialização de Energia Elétrica.

Em diversas situações de emergência ou de cala-
midade pública ou força maior, conforme prevê a Re-
solução Aneel nº 479, de 03/04/2012, as emissoras 
são as primeiras no auxílio à população. São elas 
que informam os locais de proteção, onde buscar 
combustível, estradas liberadas e abrigos.

O deslocamento de materiais, equipamentos e 
pessoal, caminhão de externa e transmissão 24 
horas por dia, todo esse trabalho juntamente com 
outros setores envolvidos não são citados na refe-
rida Resolução.

No parágrafo 2º, do Artigo 5º, Seção II – Da Clas-
sificação, da Resolução Aneel nº 414, de 09 de 
setembro de 2010, é relacionada conforme CNAE – 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o 
setor industrial.

A radiodifusão embora esteja relacionada na 
CNAE, não obtém nenhuma diferenciação na classi-
ficação da Aneel.  Entrando numa relação comercial 
sem nenhum vínculo ao CNAE. Ver parágrafo 3º, item 
III, do mesmo Artigo 5º.

A radiodifusão tem, em toda a sua história, usa-
do energia de fontes sustentáveis e renováveis, 
como é o caso da energia elétrica. Nos casos em 
que isso não ocorre, que são em condições míni-
mas, é quando se faz uso do grupo de gerador de 
energia para os transmissores, alimentado por óleo 
diesel, na ausência de energia elétrica. Nos demais 
casos, a energia elétrica é preponderante no funcio-
namento da emissora.

migrando para a tecnologia digital
Todo o setor da radiodifusão migrará para a tec-

nologia digital e o processo promoverá a melhoria 
de todos os equipamentos e produtos utilizados na 
televisão e no rádio, bem como nos serviços ancila-
res e auxiliares.

A produção e consumo de energia limpa promove 
uma proteção ambiental e, consequentemente, uma 
melhoria na qualidade de vida da população.  Por-
tanto, se houver a possibilidade de seu uso pela ra-
diodifusão, sem dúvida alguma isso será realizado.

Considerações finais
Espera-se que outros textos possam ajudar na 

abertura de um diálogo entre o Congresso Nacional, 
a Agencia Nacional de Energia Elétrica e os setores 
organizados da radiodifusão, incluindo a engenha-
ria da SET para entendimento profundo da visão do 
setor de energia elétrica, que já está plenamente 
regulado, a fim de que com a devida compreensão 
da importância da radiodifusão nesse cenário de 
produção e consumo de energia dê encaminhamen-
to a este pedido, no sentido de que representantes 
do setor possam explicar melhor nossas caracterís-
ticas, diferenças e discutir uma revisão nos preços 
praticados pelas empresas distribuidoras de ener-
gia elétrica de forma a atender as necessidades do 
setor da radiodifusão.

O objetivo nosso é promover a não oneração de 
custos de operação de todo o setor da radiodifusão, 
pelo consumo de energia elétrica, mas buscar uma 
diferenciação em toda a tarifa disponibilizada aos 
segmentos que formam o setor.

Sabemos que a energia limpa é aquela que não 
libera, durante seu processo de produção ou  con-
sumo, resíduos ou gases poluentes geradores do 
efeito estufa e do aquecimento global. Mesmo que 
haja a liberação em baixas quantidades  elas serão 
consideradas limpas, tais como a energia eólica, so-
lar, biocombustíveis e etc.

Não há histórico de uso de energias limpas, 
como descritas acima, para a radiodifusão, o que 
ocorrendo, será logo objeto de observação e uso 
pelos radiodifusores.
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A Interatividade na TV Digital
ganhou uma Segunda Tela

Interaja com seu programa favorito usando 
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REPLAY DA JOGADA - 27" do 2º tempo

O Fluminense chegou com perigo. Wagner fez boa jogada com 
Edinho pelo meio e a bola sobrou para Carlinhos, que livre de 
marcação, chutou fraco e facilitou a vida do goleiro.

Boa noite,
Marcos
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TVs Conectadas: 
subutilização devido 
à baixa usabilidade

artigo 

A
s TVs conectadas até agora, não conseguiram 
ir além dos limites de sua herança de TV, com 
pouco uso para sua enorme tela, a conexão 
com a internet tem sido usada para fornecer 

acesso a uma variedade muito maior de fontes alter-
nativas de conteúdo de vídeo. É o que aponta o mais 
recente relatório do NPD.

O relatório constata que quase seis em cada dez 
consumidores de TVs conectadas estão acessando 
serviços de Over-the-Top (OTT) através do dispositivo 
e negligenciam o uso de aplicativos como Facebook e 
Twitter. Essa decisão não é por falta de opção de apli-
cações, ela vem do hábito de como os consumidores 
estão acostumados  a interagirem com suas TV´s. 

Consoles de jogos, leitores de Blu-ray, e outros dis-
positivos conectados também oferecem uma varieda-
de de aplicativos, que vão alem da navegação na web 
do Twitter ao Facebook . Mas, o resultado em geral, é 
que estes não conseguiram entrar em ressonância com 
o público, até porque existem plataformas melhores, 
como o bom e velho PC, ou os novos e amigáveis table-
ts e smartphones, oferecendo os mesmos serviços com 
muito mais usabilidade em suas interfaces de navega-
ção. E fazendo surgir o “habito” de usar esses disposi-
tivos enquanto assistem TV, dando origem ao termo de 
“segunda tela”.

O único ponto fora dessa curva de desaprovação 
das TVs conectadas são os aplicativos de musica (rai-
dos on line) onde a localização da TV na sala e da dis-
ponibilidade de inúmeros aplicativos de streaming de 
música, como o Pandora por exemplo, tem impulsio-
nado a aceitação dos consumidores de forma razoável 
(cerca de 15 por cento).

Os resultados trazem boas e mas notícias para os fa-
bricantes de aparelhos de TV. No lado positivo, a TV em 
si continua a ser o principal agente para assistir con-
teúdo de vídeo dentro de casa, e está mostrando uma 
gama maior de programação por meio de serviços de 
OTT´s. O que torna claro que os consumidores querem 
conteúdo de vídeo em banda larga em suas TVs. 

O ponto negativo começa justamente com o de-
safio de se criar uma experiência para o usuário 
menos complexa. É hora de se perguntar se as TVs 
conectadas têm realmente a capacidade de se trans-

formarem em um hub de aplicações que vão além 
das funções de servidor de vídeo, seja ele on-line, 
ao vivo ou gravado.

Se fizermos uma rápida análise existem inúmeros 
dispositivos que trazem a internet para a TV: os con-
soles de jogos e os leitores de Blu-ray já citados aqui, 
fora esses, existem também set-top boxes IP´s, e media 
centers, alem da própria Apple TV, TiVo etc.

O relatório do NPD aponta também que enquanto 15 
por cento de telas HDTV estão conectadas diretamen-
te à Internet, esse número aumenta para 29 por cento, 
quando levamos em conta estes outros dispositivos. 
E chama a atenção para os ecossistemas duplos, ou 
seja, TVs conectadas que tem um desses dispositivos 
também conectados a ela, o que cria uma confusa ex-
periência de usabilidade para os consumidores de tem 
mais de uma forma de acessar os mesmos aplicativos 
para os mesmos conteúdos. 

Por Tom Jones Moreira

TV Screen Application Usage
(Among Connected TV Owners)

Twitter

LinkedIn

Read books or magazines

Maps for directions

Post/upload videos

Video calling

Post/upload pictures

Shopping

Play free casual games

Facebook

View �les from computer

Web browsing

Listen to OTT music

Watch OTT video

0%

Base: Own TV connected directly or through another device
Source: The NPD Group/Connected Intelligence, Application & Convergence

10% 20% 30% 40% 50% 60%
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O resultado obvio é que os consumidores não ex-
plorem nada mais do que as opções de entrega de 
conteúdo de vídeo. Mas a verdade é que as TVs conec-
tadas normalmente têm interfaces “desconcertantes” 
que fazem o ato de simplesmente encontrar e assistir 
ou usar seus programas favoritos em uma missão qua-
se impossível. Isso explica o motivo dos apps não te-
rem decolado, a experiência de tentar usar aplicativos 
como o facebook ou twitter esta muito aquém do prazer 
proporcionado por tablets e smartphones. O que expli-
ca também o sucesso cada vez maior dos aplicativos 
para Segunda Tela, que é muito mais um hábito do que 
propriamente uma tecnologia. 

A Segunda Tela nos lembra que voltamos para casa 
para ver TV, relaxar e divertir-nos. Para isso, os televi-
sores devem ter interfaces agradáveis de usar. Mas ao 
contrário disso as chamadas SmartTVs têm transforma-
do esses aparelhos nos mais complexos eletrodomés-
ticos dentro da casa. 

A saída para contornar esta situação, que é sugerida 
pelo relatório, é ainda mais paradoxal os fabricantes 
precisam se concentrar “menos em inovação”, e se 
preocupar cada vez mais com a simplificação da expe-
riência do usuário.  

Como já falei aqui em outros artigos, o sucesso das 
aplicações interativas começa muito antes do usuário 
apertar a tecla “Power” do seu controle remoto, o que 
demonstra que esta faltando inteligência as “SmartTVs“.

Para finalizar, esse ano na NAB tivemos muitos deba-
tes falando sobre isso, e lembrando também uma coisa 
muito importante dita por Roberto Franco, presidente 
do Fórum SBTVD: “As novas tecnologias são muito le-
gais, mas precisam do conteúdo que o broadcaster tem. 
Não tem Segunda Tela, sem a Primeira Tela”, lembrou o 
presidente do Fórum no SET e Trinta, tocando num pon-
to importante, pois no mundo inteiro os Broadcasters 
tem perdido espaço espectral, com alguns países como 
a India querendo inclusive acabar completamente com 
essa modalidade de distribuição de sinal. Esse é um 
debate sério e preocupante, como mostrou Simon Fell 
representante do EBU, que fez uma apresentação para 
mostrar que o broadcast continua sendo a forma mais 
relevante de consumir conteúdo audiovisual, indepen-
dente das novas tecnologias, e que por isso sua reserva 
de espectro RF deve ser protegida.

De acordo com o especialista, hoje na europa, 46% 
das pessoas consomem televisão por recepção terres-
tre, o que totalizam 275 milhões de habitantes. “Por 
isso, qualquer decisão relativa ao espectro precisa ser 
muito bem pensada”, explicou. Fell se referia às recen-
tes políticas de cessão de faixas de espectro para servi-
ços de internet móvel, que têm ganhado força em todo 
o mundo. “É preciso lembrar que o sucesso de novas 
formas de comunicação, como a Segunda Tela, estão to-

talmente ligadas à existência de transmissão linear ao 
vivo”, terminou dizendo o representante da EBU. Des-
sa forma vemos que um novo debate esta assumindo 
forma, Podem as novas tecnologias como segunda tela 
e Over-the-Top sobreviverem sem a presença dos gran-
des geradores de conteúdo? E é claro que não podemos 
deixar de perguntar qual é o futuro da TV neste cenário?

As necessidades de adaptação e mudança do mo-
delo de negócio estão claras e talvez possamos até 
apostar que isso vai acontecer sem sombra de duvidas, 
porém o problema é estabelecer quando isso aconte-
cera. Pois o próprio Simon Fell disse: “Um estudo que 
realizamos prevê que até 2020 cerca de 80% do conte-
údo audiovisual ainda será consumido de forma linear 
pela televisão”.

Então, como diria Julio Cesar: “Alea jacta est”  (A sorte 
esta lançada).

Fontes:
www.npdgroupblog.com/internet-connected-tvs-are-u-
sed-to-watch-tv-and-thats-about-all/
www.npd.com
www.wired.com/gadgetlab/2012/12/internet-tv-sucks/

Tom Jones moreira 
Consultor para Tecsys do 
Brasil, Membro do Forum 
SBTVD, membro da Diretoria 
de Ensino da SET, Membro 
do IPV6 Task Force Brazil.

Uma empresa lançou nos últimos dias, uma TV com a funcio-
nalidade “Chat Mode” que conecta usuários para comentarem 
sobre programas assistidos, compartilhando emoção com 
amigos e familiares através da tela de SmartTV.
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Informe especial

Testes da SET revelam interferências 
do 4G na TV Digital

A banda larga móvel 4G/LTE na faixa de frequência de 700 MHz poderá cau-
sar interferências prejudiciais em milhões de televisores, revelou estudo da 
Universidade Mackenzie/SET apresentado na edição anterior da Revista da 
SET. Nesta edição apresentamos um resumo do estudo que afirma que a in-
trodução dos sistemas de banda larga móvel 4G/LTE na faixa de frequência de 
700 MHz poderá causar interferências prejudiciais em milhões de televisores, 
caso medidas adequadas de mitigação não sejam adotadas.

por redação

A SET vem estudando o tema e acompanhando os trabalhos em outros pa-
íses e na UIT. Em 2013, trouxe para o Minicom e a Anatel uma rica interação 
com empresas e entidades reguladoras da Franca, Reino Unido, Japão, Aus-
trália e Alemanha. Também promoveu dois seminários de grande profundi-
dade técnica, que contaram com a participação do Ministério das Comunica-
ções do Japão, do Minicom e da Anatel.

O presente documento é um resumo e análise dos testes de laboratório 
para a caracterização da convivência entre a TV Digital e os sistemas móveis 
LTE na faixa de 700 MHz encomendados pela SET, Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão, à Universidade Mackenzie, e realizados no período 
de sete meses em 2013. Esses testes são uma contribuição da SET para a 
sociedade e ao setor de radiodifusão de forma a contribuir para que as condi-
ções de convivência assegurem que a banda larga móvel possa ser oferecida 
à população sem que ela seja privada de continuar tendo acesso à TV aberta.

Interferência é um fenômeno físico eletromagnético sempre presente no 
uso de faixas adjacentes por serviços distintos. Ela decorre de valores dife-
renciados de potência, de emissões fora da banda ou de espúrios e depen-
dem das características dos serviços e dos seus respectivos equipamentos. A 
UIT define três tipos de interferência:
1 Permitida: níveis quantitativos definidos em sua regulamentação para fins 

de compartilhamento e coordenação;
2 Aceitável: níveis além dos limites da, permitida mas acordada entre dois 

ou mais países para fins de uma coordenação especifica;
3 Prejudicial: aquela que degrada, obstrui ou interrompe um serviço de ra-

diocomunicação.

A interferência prejudicial no caso da recepção de TV 
Digital significa interrupção na recepção da programação, 

imagens congeladas ou tela negra.

interferência prejudicial.
Nos testes da Universidade Mackenzie mediu-se os valores de relações de 

proteção e limiar de saturação que definem a convivência entre os sistemas 
LTE e TV Digital em bandas adjacentes, para alguns dos sistemas de recepção 
de TV mais comuns no Brasil.
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Os valores de “relação de proteção” e de “limiar de saturação” obtidos são caracte-
rísticos do caso brasileiro, pois expressam a relação entre a base instalada de recepções 
ISDB-T e (i) o arranjo de frequências, (ii) a banda de guarda, (iii) os níveis de potência, (iv) 
a máscara de emissão e (v) demais especificações a serem observadas pelos sistema LTE 
conforme Resolução nº 625/2013 da ANATEL. Na medição desses valores, que definem 
as condições de convivência, a caracterização dos receptores foi etapa essencial do tra-
balho, pois permitiu quantificar a degradação de desempenho de receptores típicos do 
mercado nacional em presença de sinais interferentes em banda adjacente.

Esses resultados permitem concluir que, com o objetivo de permitir 
a convivência harmônica entre LTE na faixa de 700MHz e TV, há que 
realizar ajustes nas especificações LTE definidas pela Resolução no 

625/2013 da ANATEL, bem como definir uma série de procedimentos de 
mitigação, para evitar ou resolver os casos de interferência prejudicial 

oriundos das emissões LTE na TV Digital.

As primeiras medidas de mitigação são a instalação de filtros nos receptores de TV 
Digital e nos transmissores das ERBs LTE. A instalação de filtro nos transmissores das 
ERBs tem o objetivo de reduzir tanto quanto possível as emissões interferentes. Em con-
trapartida, a instalação de filtros nos receptores de TVD visa aumentar a sua proteção 
contra as interferências.

Entretanto, a caracterização dos receptores e o amplo conjunto de ensaios de situações 
de convivência realizados pelo Mackenzie permitem afirmar que:

a) Dados os valores de potência ERP LTE e valores de ACLR (do inglês: Adjacent Channel Leakage 
Ratio) de uplink e downlink previstos na Resolução nº 625/2013 da ANATEL, a inclusão de filtros 
exclusivamente na ERB LTE não será suficiente para resolver os casos críticos de interferência.

b) Dados os valores típicos de antenas e amplificadores característicos da recepção de TV 
Digital, a inclusão de filtros exclusivamente na recepção de TV não será suficiente para 
resolver os casos críticos de interferência.

c) Em casos críticos, a combinação do uso de filtros conjuntamente nos receptores de TV e 
nos transmissores das ERBs será necessária, mas não suficiente, demandando medidas 
de mitigação adicionais como (i) redução das potências de transmissão das ERBs, (ii) 
modificações na recepção de TV e, até mesmo, (iii) o aumento da banda de guarda.

d) A redução de interferências prejudiciais que incluem alterações nos sistemas de recep-
ção de TV é crítica, pois afeta o parque instalado. 

Os recursos necessários para minimizar o impacto ao telespectador não se limitam ao 
desenvolvimento e a fabricação de filtros, mas incluem a disponibilidade de mão de obra 
treinada e habilitada a alterar significativamente o sistema de recepção incluindo (i) a troca 
de eletrônicos e amplificadores, (ii) inclusão de filtros, (iii) reapontamento e troca das an-
tenas de recepção de TV, (iv) adequação de infraestrutura e cabeamento, e, finalmente, (v) 
a substituição de sistemas simples de recepção interna por sistemas mais complexos de 
recepção com antenas externas ou coletivas.

A SET continuará estudando e medindo os parâmetros que caracterizam a convivência 
entre os sistemas de TV Digital e os sistemas de banda larga móvel. A seguir a íntegra do 
relatório e considerações adicionais da SET sobre os resultados dos testes realizados.
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2.  Conceitos 
2.1  Tuner ou sintonizador 
2.2  Caracterização do receptor 
2.3  Seletividade do Canal Adjacente (ACS) 
2.4  Adjacent Channel leakage Ratio (AClR) 
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5.1  Relação de proteção requerida 
5.2  Relação de proteção medida x relação de 
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5.3  Especificação de filtros para os receptores 

de DTV 
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terminais móveis e estações base lTE 
5.5  Mitigação de interferências

1. introdução
O relatório anexo foi produzido pela Universidade 

Mackenzie a pedido da SET após seis meses de testes, 
aplicação fidedigna da metodologia recomendada pela 
UIT e criteriosa análise de dados. Os ensaios permitiram 
verificar as relações de proteção e o limiar de saturação 
que caracterizam o limiar de interferência entre o 4G/LTE 
e o sistema de TV Digital.

O objetivo desse teste foi a determinação das rela-
ções de proteção e do limiar de saturação prático consi-
derando as características do sistema de televisão digi-
tal terrestre brasileiro e os parâmetros estabelecidos na 
Resolução no 625/2013 da ANATEL, tais como o arranjo 
de frequências, potência da ERB e do terminal de usuá-

rio e valores de emissões fora de faixa e espúrios.
Está fora do escopo dos trabalhos da SET e da Uni-

versidade Mackenzie, a caracterização da interferência 
ocasionada pelos sinais de TV nos terminais móveis e 
nas estações rádio base LTE e que também devem ser 
consideradas na análise dos cenários de convivência. 
No que tange à recepção de TV, os testes não incluem a 
análise da recepção móvel one-seg.

A presente análise assume por premissa, alinhada 
aos preceitos internacionais de convivência de serviços, 
que o início da operação da banda larga móvel na faixa 
de 700MHz não pode interferir nos sistemas de trans-
missão e recepção de TV digital existentes.

2. Conceitos
2.1 Tuner ou sintonizador

Atualmente estão disponíveis no mercado brasileiro 
receptores de TV Digital com duas tecnologias diferentes 
de sintonizadores.
a) “Silicon tuners” são sintonizadores em que todo pro-

cessamento está implementado em um circuito in-
tegrado montado diretamente na placa principal do 
receptor.

b) “Can tuners” são sintonizadores super-heteródinos 
clássicos, construídos com componentes discretos 
alojados em uma caixa metálica para minimizar in-
terferências de sinais de RF externos.

2.2 Caracterização dos receptores
A caracterização dos receptores consiste de um con-

junto de medidas para verificar o funcionamento do re-
ceptor e sua conformidade as Normas ABNT pertinentes 
englobando a aferição de mínimo e máximo nível de si-
nal e medida da relação de proteção co-canal e canal 
adjacente de sinais ISDB-T.

2.3 Seletividade de canal adjacente (ACS)
Seletividade de canal adjacente (ACS) é um índice re-

lativo à capacidade do receptor de receber a energia do 
canal e rejeitar interferências provenientes de frequên-
cia adjacentes.

2.4 Adjacent Channel Leakage ratio (ACLr)
O Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR) é uma me-

Considerações da SET sobre os testes de 
Interferência do Sinal LTE na Recepção 

de TV Digital na Faixa de UHF
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dida de desempenho de um transmissor relacionado à 
capacidade de supressão de energia no canal adjacen-
te. O ACLR é definido como a razão, em dB, da potência 
média do sinal gerado integrada na sua faixa designada, 
para a potência média de emissões no canal adjacente.

2.5 Limiar de saturação (oth)
O limiar de saturação (Oth) é o máximo nível de po-

tência interferente tolerado na entrada do receptor que 
ainda mantém estável a recepção de TV.

2.6 relação de proteção
Nesse contexto, a relação de proteção (PR) é o valor 

mínimo da relação sinal desejado / interferente (D/I) ne-
cessário para manter a qualidade da recepção de TV, ou 
seja, esse representa a “habilidade” do receptor de se 
proteger de sinais interferentes.

A relação de proteção em um canal adjacente (PR(Δf)) 
é uma função da relação de proteção co-canal (PR0), 
da seletividade de canal adjacente do receptor interfe-
rido (ACS – Adjacent Channel Selectivity) e da relação 
de emissões indesejáveis do transmissor interferente 
sobre o canal adjacente (ACLR – Adjacent Channel Le-
akage Ratio). Essa definição está contida no Apêndice 
3 do Anexo 2 da Recomendação UIT-R BT.1368-10: 

3. Estruturação dos testes
3.1 procedimentos e critérios de medidas

Os resultados foram obtidos a partir de uma amostra 
contendo seis receptores representativos do mercado 
nacional, com front-end de can-tuner e de silicon-tuner e 
incluíram a avaliação de toda a faixa de UHF totalizando 
mais de 3000 medidas.

A avaliação incluiu testes de downlink LTE operan-
do com três canais adjacentes de 15 MHz de ocupa-
ção, no modo “Carrier Aggregation”, ocupando a fai-
xa de frequência de 758 a 803 MHz e carregamento de 
100%. Nos testes de interferência do terminal móvel 
foi utilizado um canal de 15 MHz, ocupando a faixa de 
frequência de 703 a 718 MHz, no modo pulsado, com 
carregamento de 10%.

Todos os sinais foram simulados a partir de um gera-
dor de sinal LTE que possui desempenho em termos de 
emissões fora de faixa e ACLR muito superior ao previsto 
na Resolução no 625/2013 da ANATEL exigindo uma eta-
pa de compensação dos resultados para refletir os parâ-
metros especificados pela ANATEL.

Como critério de falha do sinal de TV foi utilizado o 
método de limiar de percepção previsto na recomenda-
ção ITU-R BT.1368, que corresponde à qualidade de ima-
gem onde não mais de um erro é percebido durante um 
período de observação de sessenta segundos.

3.2 Cenários de interferência
A Universidade Mackenzie também analisa em seu 

relatório diversos casos de recepção do sinal de TV 
para diferentes configurações de instalação de ante-
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nas residênciais ou em edifícios. Estes cenários es-
tão baseados no Relatório ITU-R BT.2247-2 (Parte B) 
substituindo-se os parâmetros de emissões LTE do 
Japão pelos especificados na Resolução no 625/2013 
da ANATEL.

A Tabela 1 apresenta os cinco que representam condi-
ções mais típicas de recepção no Brasil, dos 15 cenários 
para os sistemas de recepção ISDB-T descritos no Rela-
tório citado acima.

Sistemas de 
recepção de TV 
(470-698 MHz)

Distância entre 
antena TV e sistema 

LTE "Ganho do 
amplificador 

– perdas 
(dB)""Terminal 

Móvel 
(m)"

"Estação 
Rádio 

base (m)"

Residência com 
antena externa

22 214

0

Residência com 
antena externa e 
Booster

12

Residência com 
antena interna 
passiva 

7 269

0

Residência com 
antena interna 
amplificada 

25

Edifício com antena 
de TVD Coletiva, 
co-localizada com a 
antena do BS LTE

- 3 20

TABELA 1: POTêNCIA MáXIMA DO SINAL LTE

3.3 potência do sinal LTE
O ponto de partida para a caracterização dos casos 

críticos de convivência e a especificação das medidas 
de mitigação é potência de sinal LTE presente na entrada 
de receptor de TV.

O nível de sinal LTE que chega ao receptor de TV é cal-
culado a partir das características dos sistemas de trans-
missão e recepção envolvidos e da geometria de menor 
perda de acoplamento (MCL – Minimum Coupling Loss) 
entre a transmissão e a recepção.

As potências calculadas para o cenário brasileiro es-
tão resumidas na Tabela 2:

Sistemas de recepção de 
TV (470-698 MHz)

Potência máxima do sinal 
interferente (dBm)

Terminal 
Móvel LTE 
(703-748 

MHz)

Estação 
Rádio base 

LTE 
(758-803 

MHz)

Residência com antena 
externa -28,1 -8,2

Residência com antena 
externa e Booster -12,1 7,8

Residência com antena 
interna passiva -6,8 -30,4

Residência com antena 
interna amplificada 18,2 -5,4

Edifício com antena de TVD 
Coletiva, co-localizada com a 
antena do BS LTE

- 30,9

TABELA 2: POTêNCIA MáXIMA DO SINAL LTE

4. resultados dos testes
4.1 Tipos de interferência

A introdução dos serviços 4G/LTE na porção alta 
da faixa de UHF tem impacto na recepção do sinal de 
TV Digital. A tecnologia do sintonizador “can tuner” 
ou “silicon tuner” implica em suscetibilidade dife-
rente aos diversos tipos de interferência. Um resumo 
dos efeitos observados no laboratório está apresen-
tado na Tabela 3.

Tipo de 
interferência Sinal interferente Canais de TV mais 

afetados

Frequência imagem

Estação Rádio base 
LTE 47 a 51

Terminal Móvel (UE) 38 a 45

Frequência 
adjacente Terminal Móvel (UE) 46 a 51

Saturação Ambos 14 a 51

TABELA 3: CARACTERIzAçãO DA INTERFERêNCIA NA TV DIGITAL
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Nos resultados do Mackenzie, analisando-se indivi-
dualmente os receptores e os diferentes canais de UHF 
observa-se um efeito de batimento da freqüência de FI 
muito significativo para os receptores com front-end 
“can tuners” que não é percebido para “silicon tuners”. 
Nos canais de 38 a 45, são afetados pela FI do uplink 
e os canais de 47 a 51 pela FI do downlink. Em ambos 
os casos, a degradação de desempenho é da ordem de 
25 a 30 dB.

4.2 relação de proteção
As relações de proteção medidas e seus valores corri-

gidos para o cenário de equipamentos reais atendendo 
às especificações da Resolução no 625/2013 da ANATEL 
estão resumidas na Tabela 2, considerando a potência 
do sinal de TV Digital em -77dBm.

Os valores de seletividade do receptor de TV Digital 
para canal adjacente (ACS) e relação de proteção corri-
gida (PR’) mostrados na Tabela 4 foram calculados con-
forme a definição contida no Apêndice 3 do Anexo 2 da 
Recomendação UIT-R BT.1368-10, apresentada anterior-
mente. Além disso, consideraram-se também os valores 
de ACLR previstos na Resolução no 625/2013 da ANATEL 
e derivados das especificações 3GPP TS 136.101 e TS 
136.104, respectivamente, de -49,2 dB para o terminal 
móvel e 64,2 dB para a estação rádio base LTE.

Canal

Terminal Móvel LTE (703-
748 MHz)

Estação Rádio base LTE 
(758-803 MHz)

PR 
Medido 

(dB)

PR’ 
Corrigido 

(dB)

ACS 
(dB)

PR 
Medido 

(dB)

PR’ 
Corrigido 

(dB)

ACS 
(dB)

38 a 45 -50 -36 64 -55 -50 68

47 a 50 -49 -35 62 -38 -38 51

51 -41 -35 54 -37 -37 49

Demais 
canais 
UHF

-66 -36 79 -58 -51 70

TABELA 4: RELAçõES DE PROTEçãO E ACS

H=40m

TX

D=214m

RX

h=10m

θ=8°

Down Tilt
6.5°

4.3 Limiar de saturação
A relação de proteção se aplica aos casos em que a po-

tência do sinal interferente é inferior ao nível de sinal cor-
respondente ao limiar de saturação. Já o limiar de satura-
ção é uma característica exclusivamente do receptor de 
TV Digital, não dependendo do ACLR do sinal interferente.

Os valores de limiar de saturação medidos pelo Ma-
ckenzie estão resumidos na Tabela 5.

Limiar de 
saturação

Estação Rádio base 
LTE (758-803 MHz)

Terminal Móvel LTE 
(703-748 MHz)

Oth (dBm) -6 a 0 -29 a 7

TABELA 5: LIMIAR DE SATURAçãO (OTH) 

Os valores de saturação para sinais ISDB-TB nos re-
ceptores de TV Digital estão definidos na norma ABNT 
NBR 15604 (subseção 7.2.5) em -20 dBm. Entretanto, os 
valores medidos no Mackenzie são aproximadamente 15 
dB melhores, ou seja, menos suscetíveis a interferência, 
do que os valores normatizados.

Porém, cabe destacar que um conversor digital de 
baixo custo que atenda fielmente a Norma Brasileira 
ABNT NBR 15604, sem margem de desempenho em re-
lação ao especificado, será muito mais fortemente afe-
tado pela interferência. Esse é um ponto de alerta, pois 
esses equipamentos estão usualmente instalados nas 
residências de menor poder aquisitivo e com maior inte-
resse na recepção de TV aberta gratuita.

5. Convivência
5.1 relação de proteção requerida

A partir dos níveis de potência interferente da Tabela 2 é 
possível calcular a relação de proteção requerida para as-
segurar a convivência. Assume-se que a potência recebida 
do sinal de TV Digital corresponda ao limiar de recepção 
definido na norma ABNT NBR 15.604, ou seja, -77 dBm, de 
modo a preservar a área de cobertura da estação de TV.
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A relação sinal desejado/interferente derivada dos 
cenários da Universidade Mackenzie é apresentada na 
Tabela 6 a seguir:

Sistema de recepção de 
TV (470-698 MHz)

Relação de proteção requerida 
(dB)

"Terminal Móvel 
LTE 

(703-748 MHz)"

"Estação Rádio 
base  
LTE 

(758-803 MHz)"

Residência com antena 
externa -489 -688

Residência com antena 
externa e Booster -649 -848

Residência com antena 
interna passiva -702 -466

Residência com antena 
interna amplificada -952 -716

Edifício com antena de TVD 
Coletiva, co-localizada com 
a antena do BS LTE

- -1079

TABELA 6: RELAçãO DE PROTEçãO REqUERIDA

5.2 relação de proteção medida x relação de proteção 
requerida

Em todos os casos, a relação de proteção requerida 
para viabilizar a convivência indica a necessidade de re-
dução das emissões fora de faixa, pois o nível de sinal 
LTE nos cenários analisados é superior ao valor de inter-
ferência aceitável, caracterizado pela relação de prote-
ção medida em laboratório.

A fim de viabilizar as relações de proteção requeri-
das é necessário melhorar a seletividade de canal ad-
jacente do receptor de TV interferido (ACS – Adjacent 
Channel Selectivity) e reduzir as emissões indesejáveis 
do transmissor interferente sobre o canal adjacente 
(ACLR – Adjacent Channel Leakage Ratio) preferencial-
mente através de filtros adicionais. Para calcular os va-
lores de ACS e ACLR requeridos aplica-se novamente a 
definição contida no Apêndice 3 do Anexo 2 da Reco-
mendação UIT-R BT.1368-10.

Tendo em conta que as relações de proteção co-
-canal medida pela Universidade Mackenzie são, res-
pectivamente, 12,5 dB para estação rádio base e 13,5 
dB para o terminal móvel, e supondo que o mesmo 
valor se aplica ao ACS e ao ACLR, os resultados são 
apresentados na Tabela 7.

Sistema de recepção de 
TV (470-698 MHz)

Valor de ACS e ACLR requerido 
(dB)

"Terminal Móvel 
LTE (703-748 

MHz)"

"Estação Rádio 
base LTE (758-

803 MHz)"

Residência com antena 
externa 654 843

Residência com antena 
externa e Booster 814 1.003

Residência com antena 
interna passiva 867 621

Residência com antena 
interna amplificada 1.117 871

Edifício com antena de TVD 
Coletiva, co-localizada com 
a antena do BS LTE

- 1.234

TABELA 7: VALOR DE ACS E ACLR REqUERIDOS PARA VIABILIzAR A 
CONVIVêNCIA 

Note-se que, embora os valores de ACS e ACLR 
não precisem ser necessariamente iguais, o valor 
mínimo de ACS, que pode ser calculado supondo 
ACLR infinito (transmissor ideal), e o valor mínimo 
de ACLR, que pode ser calculado supondo ACS in-
finito (receptor ideal), serão apenas 3 dB inferiores 
aos valores da Tabela 6.

Esse resultado é muito relevante, pois uma pe-
quena redução no requisito de desempenho nas 
emissões LTE tanto da estação rádio base quanto do 
terminal móvel, acarreta em um grande aumento no 
requisito de filtragem na entrada dos televisores, po-
dendo tornar inviável técnica ou economicamente a 
construção dos mesmos.

5.3 Especificação de filtros para os receptores de dTV
Considerando inicialmente a demanda de especifi-

cação de filtros para viabilizar a convivência para cada 
cenário analisado sem nenhuma outra alteração nos sis-
temas de recepção do telespectador.

Os valores de ACS e ACLR requeridos definem a me-
lhoria requerida em relação à seletividade dos recepto-
res de TV Digital e às emissões indesejáveis das Esta-
ções Rádio Base e Terminais Móveis LTE.

O valor de ACS de referência, que representa o de-
sempenho da atual base de televisores, está definido a 
partir dos valores medidos pela Universidade Mackenzie 
conforme Tabela 8.
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Sistema de 
recepção de TV 
(470-698 MHz)

"Terminal Móvel 
LTE (703-748 MHz)"

"Estação Rádio 
base LTE (758-803 

MHz)"

PR medido para 
canal 51 (dB) -41 -37

ACLR do setup 
Mackenzie (dB) 98 100

ACS calculado (dB) 54 49

TABELA 8: VALORES DE ACS DE REFERêNCIA REPRESENTATIVO 
DOS TELEVISORES 

O valor do ACS pode ser melhorado com a utilização 
de um filtro na recepção de TV. A Tabela 9 indica a atenu-
ação requerida do filtro para os receptores de TV Digital 
na banda de guarda prevista, para rejeição de interfe-
rência e manutenção da qualidade de recepção de TV 
Digital em cada um dos tipos de recepção considerados 
pela Universidade Mackenzie.

Sistema de 
recepção de TV 
(470-698 MHz)

"Atenuação do 
filtro en 5 MHz 

(dB)"

"Atenuação do 
filtro en 60MHz 

(dB)"

"Terminal Móvel 
LTE (703-748 MHz)"

"Estação Rádio 
base LTE (758-803 

MHz)"

Residência com 
antena externa 11 35

Residência com 
antena externa e 
Booster

27 51

Residência com 
antena interna 
passiva 

32 13

Residência com 
antena interna 
amplificada 

57 38

Edifício com antena 
de TVD Coletiva, 
co-localizada com a 
antena do BS LTE

- 74

TABELA 9: ATENUAçãO EXIGIDA DO FILTRO PARA OS RECEPTORES 
DE TV DIGITAL PARA OS CASOS DE USO CONSIDERADOS

Idealmente, a atenuação provocada pela inserção do 
filtro de recepção de TV sobre a faixa de 470-698 MHz 
deve ser limitada a 1 dB de forma a não degradar de for-
ma significativa a cobertura de TV. Note-se que, no caso 
de sistemas de recepção amplificados, tal filtro deveria 
ser inserido antes da amplificação do sinal da antena, 

implicando, portanto na substituição das antenas de re-
cepção com amplificação integrada.

Como contra medida adicional em sistemas de TV 
pode-se considerar a adição de um filtro antes do ampli-
ficador para evitar sua saturação, e adicionar mais um 
filtro entre o amplificador e o receptor de TV.

5.4 Atenuação de emissão fora de faixa para os termi-
nais móveis e estações base LTE

Por outro lado, o valor de ACLR de referência dos sis-
temas LTE está definido na Resolução No 625/2013 da 
ANATEL conforme Tabela 10.

Sistema de 
recepção de TV 
(470-698 MHz)

"Terminal Móvel 
LTE 

(703-748 MHz)"

"Estação Rádio 
base LTE (758-803 

MHz)"

Potência máxima 
(dBm) 23 46

Emissões 
indesejáveis 
(dBm/6 MHz)

-26 -18

ACLR da 
resolução (dB) 49 64

TABELA 10: VALORES DE ACLR DE REFERêNCIA DEFINIDO NA RE-
SOLUçãO NO 625/2013 DA ANATEL

A Tabela 11 indica a atenuação requerida das emis-
sões indesejáveis dos sinais LTE, OOBE - Out of Band 
Emission, para melhoria do ACLR necessária à manuten-
ção da qualidade de recepção de TV Digital.

Sistema de 
recepção de TV 
(470-698 MHz)

"Atenuação OOBE 
em 5 MHz (dB)"

"Atenuação OOBE 
em 60MHz (dB)"

"Terminal Móvel 
LTE 

(703-748 MHz)"

"Estação Rádio 
base LTE (758-803 

MHz)"

Residência com 
antena externa 16 20

Residência com 
antena externa e 
Booster

32 36

Residência com 
antena interna 
passiva 

37 0

Residência com 
antena interna 
amplificada 

62 23

Edifício com antena 
de TVD Coletiva, 
co-localizada com a 
antena do BS LTE

- 59

TABELA 11: ATENUAçãO EXIGIDA NAS EMISSõES INDESEjáVEIS DOS 
TRANSMISSORES LTE PARA OS CASOS DE USO CONSIDERADOS
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5.5 mitigação de interferências
A introdução de filtros como técnica de mitigação 

de interferência busca reduzir as emissões fora de 
banda melhorando o desempenho dos respectivos 
sistemas de transmissão e de recepção. Note-se que, 
como a relação de proteção depende simultanea-
mente dos valores de ACS e ACLR, as filtragens defi-
nidas nas subseções 5.4 e 5.5 são complementares e 
devem ser aplicadas simultaneamente para viabilizar 
a convivência nos cenários considerados.

Nos casos críticos, além de filtros medidas de miti-
gação que reduzem a relação de proteção requerida 
e, portanto, reduzem também os requisitos de ACS e 
ACLR, devem ser também consideradas. As Tabelas 9 e 
11 mostram que os casos mais graves de interferência 
são oriundos (i) das estações rádio base nas recepções 
com amplificação do sinal de televisão, especialmente 
antenas coletivas e (ii) dos terminais móveis LTE nos sis-
temas de recepção interna de TV Digital.

5.6.1 Estação base LTE x recepções com amplificação do 
sinal de televisão

A especificação de filtros para permitir a convivência 
dos serviços considerados deve levar em conta o que é 
factível em tamanho e custo fabricação. Os estudos do 
Japão que constam da Parte B do Relatório ITU-R BT.2247 
apresentam como limite prático de filtros para as TVs a 
atenuação máxima de 30 dB.

Embora a adição de filtros no receptor seja uma me-
dida de mitigação necessária tem impacto negativo na 
recepção de TV, principalmente: (i) atenuação do sinal de 
TV em função da perda de inserção dos filtros e (ii) degra-
dação da MER, Modulation Error Ratio, ou seja, da quali-
dade do sinal. Por estar no limite da faixa o canal 51 (692 
a 698 MHz) é o mais afetado, devendo ser preservado 
pela especificação de filtros de recepção que assegurem 
seu uso para a radiodifusão sem redução da cobertura.

Caso a filtragem das emissões fora de faixa, OOBE da 
estação rádio base destacado em vermelho na Tabela 
11 não sejam viáveis, técnicas adicionais de mitigação 
devem ser empregadas. Ao contrário da filtragem essas 
técnicas buscam reduzir os níveis de sinal LTE na entra-
da do receptor de TV através de intervenções nos respec-
tivos sistemas irradiantes.

Para obter tal resultado pode-se alterar a posição, al-
tura, diagrama e apontamento das antenas de transmis-
são LTE. Analogamente, podem ser aplicadas medidas 
similares nas residências afetadas. Entretanto, esse pro-
cesso é mais custoso e demorado, pois implica em uma 
análise caso a caso do cenário de interferência podendo 
envolver troca de antenas ou substituição de todo o sis-
tema de recepção.

Um recurso adicional de efeito similar é a redução de 
potência do sinal de banda larga móvel e o aumento da 

potência de transmissão de TV Digital. Como a convivên-
cia sem interferência prejudicial depende da relação en-
tre a potência do sinal de TV e do sinal de banda larga 
móvel, nos locais com sinal de TV fraco, o limite tolerável 
de interferência também é menor.

5.6.2 Terminal móvel LTE x recepção com antena interna
A interação entre o terminal móvel e a recepção de 

televisão baseada em antena interna representa um 
desafio à convivência. Os resultados das relações de 
proteção medidos pela Universidade Mackenzie, bem 
como as especificações de filtros e emissões fora de fai-
xa calculadas pela SET mostram que não é possível es-
tabelecer um ambiente livre de interferência prejudicial 
dentro de residências que dependem de antena interna 
amplificada para a recepção do sinal de televisão. O ní-
vel de sinal do terminal LTE varia de acordo com diversos 
fatores e, especialmente, em função da potência do si-
nal recebido da estação radio base podendo impactar 
de forma dinâmica a recepção do sinal de TV.

Por outro lado, os estudos apresentados pelo Japão 
à comissão de estudos 6, SG6, da ITU-R a obtenção de 
filtros com mais de 10 dB de atenuação em 703MHz, ou 
seja, na banda de guarda de 5MHz, não é prático. As-
sim, uma alternativa possível é uma revisão completa do 
sistema de recepção, eliminando a recepção de antena 
interna, e transformando-a em recepção externa nas re-
sidências ou antena coletiva nos edifícios afetados, sa-
bendo de antemão que isso é complexo e custoso, pois 
demanda um estudo especializado caso-a-caso, além 
da preparação de uma infraestrutura e cabeamento mui-
tas vezes inexistente.

Para permitir a convivência, é necessário endereçar 
também a redução de ACLR dos terminais LTE. Recen-
temente a CEPT decidiu limitar as emissões fora de fai-
xa dos terminais de usuário entre -40 e -46 dBm/8MHz 
para canais IMT de 10MHz, com o uplink iniciando em 
703MHz. Discussões adicionais sobre o impacto em cus-
to e desempenho de limitar as emissões fora de faixa 
dos terminais de usuário a luz das atividades de pes-
quisa e desenvolvimento em andamento será objeto de 
discussão na próxima reunião da CEPT sobre o tema, 
prevista para o final de abril. Apesar de insuficientes se 
aplicadas isoladamente, especificações de envoltórias 
mais rígidas contribuem para reduzir a incidência de 
interferência prejudicial e devem ser consideradas tam-
bém para o caso brasileiro.

Entretanto, reconhecendo que existe um limite de 
desempenho factível para o terminal, propõe-se de ma-
neira complementar, o aumento da banda de guarda, a 
qual permite reduzir a potência de sinal interferente em 
frequências abaixo de 698 MHz e melhorar a viabilidade 
técnica e comercial de filtros para os televisores com a 
rejeição necessária.
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Vice-diretor: José Marcelo Amaral
Comitê: Cícero Marques
Comitê: Sergio Guaglianoni

Comitê: Wagner Mancz
Comitê: Fernando Ferreira
 
dirEToriAS SEGmENTo dE mErCAdo - 
TV por ASSiNATUrA E NoVAS mídiAS
diretor: Antônio João Filho
Vice-diretor: Marcello de Lima Azambuja
 
dirEToriA rEGioNAL- NorTE
diretor: Nivelle Daou Junior
Vice-diretor: Ricardo Alberto Pereira Salles
Comitê: Aguinaldo Silva
Comitê: Alex Gerard Delmotte
Comitê: Denis Corrêa Brandão
Comitê: Flávio de Oliveira Mendes
Comitê: Henrique Camargo da Silva

dirEToriA rEGioNAL- NordESTE
diretor: Luiz Carlos de Melo Gurgel
Vice-diretor: Esdras Miranda de Araújo
Comitê: Anderson Guimarães Fernandes
Comitê: Geraldo Ricarte de Araújo Filho
Comitê: Henrique Coelho
Comitê: José Augusto de Matos Almeida
Comitê: Tadeu Moura
 
dirEToriA rEGioNAL- CENTro oESTE
diretor: Emerson José Weirich
Vice-diretor: Luiz Carlos Abrahão
Comitê: André Felipe Trindade
Comitê: Emanuel Zucarini
Comitê: Fernando Mattos
Comitê: Monique Cruvinel
Comitê: Paulo Ricardo Balduino
Comitê: Toshihiro Kanegae
 
dirEToriA rEGioNAL- SUdESTE
diretor: Geraldo Cardoso de Melo
Vice-diretor: Edson Siquara de Souza
Comitê: Adilson Souza
Comitê: Fabrizio Reis
Comitê: Francisco Peres
Comitê: José Carlos Barbedo
Comitê: José Roberto Elias
Comitê: Paulo Roberto Feres de Castro
 
dirEToriA rEGioNAL- SUL
diretor: Ivan Miranda
Vice-diretor: Romeiro Vieira da Rosa
Comitê: Breno Esser
Comitê: Caio Klein
Comitê: Pedro Bertolino da Silva
Comitê: Sok Won Lee
Comitê: Tiago Facchin

GALEriA doS FUNdAdorES
AMPLEX - CERTAME - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO

rEViSTA dA SET
A SET - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade a difusão, a expansão e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, 
cursos, teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias. 
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Venda e locação de equipamentos de ponta. 
Profissionais certificados pela EVS, Chyronhego, 
Avid, VSN e Net Insight prontos para atendê-lo 
com projeto completo, treinamento, suporte 
técnico e serviços criativos.

 SÃO PAULO  (11) 3835-9777 
 RIO DE JANEIRO   (21) 3217-5300

 NATAL   (84) 3222-5731 
                www.videosystems.com.br

                contato@videosystems.com.br




