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editorial

A dias do início do SET EXPO!

Está chegando a hora do que talvez seja o maior desafio da SET nas 
suas três décadas de historia, o SET EXPO 2014. A  sua realização 
de forma individual e sem parceiros comerciais é a concretização 
de um sonho da entidade. Quando há cerca de um ano tomamos a 
decisão de assumir o desafio de avançar sozinhos para melhorar as 
condições de conferencistas, palestrantes, expositores e visitantes, 
o desafio se apresentava enorme, mas um desafio necessário para 
avançar e criar novas condições para o maior evento de tecnologia 
broadcast da América Latina.

Hoje posso assegura-lhes  que teremos a melhor Exposição da histo-
ria da SET, e que o Congresso, como todos os anos, debaterá os prin-
cipais tópicos do setor com a chegada a São Paulo de profissionais e 
intelectuais de diversos continentes.

O maior objetivo do SET EXPO 2014 e o Congresso SET é o futuro da 
tecnologia e da produção de rádio e TV com especial atenção as tec-
nologias 4K, 8K e integração multitelas e novas mídias interactivas.

Reconhecida internacionalmente e com o apoio da Inter BEE e da NAB, 
dois dos principais eventos do setor, a SET contribuirá uma vez mais 
ao debate dos seus grandes avanços em seu congresso no próximo 
mês. O Ultra HD (4K), que começa a conquistar o mercado, e o Su-
per Hi-Vision (8K), que promete tornar-se um padrão dentro de alguns 
anos, serão analisados em diversas sessões por vários dos maiores 
especialistas do mundo no assunto.

Mas não só, o SET EXPO 2014 será, sem dúvidas, a maior Feira de 
Equipamentos, Tecnologia e Serviços aplicados aos Mercados de 
Broadcasting, Telecomunicações e Mídias Convergentes e se apresen-
tará como um excelente Fórum de Negócios.

Nesta edição apresentamos ainda a cobertura completa do SET Sul 
realizado em Porto Alegre, onde foram debatidos os temas mais im-
portantes do setor no país e no mundo com principal enfase para a 
incorporação do sinal 4G na banda de 700 MHz e as consequências 
que isto pode provocar na recepção da TV Digital.

Ainda nesta edição, as últimas analises sobre a NAB 2014, cobertura 
da primeira edição do TecnoMultimedia InfoComm Brasil 2014,analise 
da nova era do mundo IP com a chegada do IPV6, tecnologia closed 
caption, um artigo especial sobre a TV Escola e mais uma analise do 
grupo Era Transmidia .

Boa leitura!
Olímpio Franco 
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Notícias

MiniCom estabelece um novo 
cronograma de sinal analógico 
de televisão no Brasil
O novo cronograma estabelece que o switch-off começará em abril 
2016 e se estenderá até 2018 se pelo menos 93% dos domicílios do 
município tem acesso à recepção da televisão digital terrestre

O Governo Federal mediante a portaria Nº 
481 do Ministério das Comunicações (Mini-
Com), com data de 9 de julho de 2014, es-
tabeleceu condições e detalhou como será 

feito o desligamento do sinal analógico de televisão 
no país. A migração do sistema analógico para o di-
gital começa em 2016 e vai até 2018 a diferença do 
anterior cronograma que estipulava o 1º de janeiro de 
2015 como data inicial do processo.

Segundo explicou o MiniCom, o processo de desli-
gamento da TV analógica no país vai começar só “em 
abril de 2016, pelo Distrito Federal e municípios da 
Região do Entorno. No decorrer desse mesmo ano, vai 
abranger capitais e cidades dos Estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro”. 

Desta forma, o cronograma “será concluído no fim de 
2018. Antes de dar início ao chamado switch-off, termo 
em inglês que significa o desligamento do sistema ana-
lógico, será realizado um teste na cidade de Rio Verde, 
em Goiás, programado para 29 de novembro de 2015”.

Segundo a portaria, “é condição para o desligamen-
to da transmissão analógica que, pelo menos 93% dos 
domicílios do município que acessem o serviço este-
jam aptos à recepção da televisão digital terrestre”.

Por outro lado, o MIniCom afirma que “as emis-
soras de TV deverão informar em sua programação a 
data de desligamento do sinal analógico e o canal de 
veiculação de sua programação digital, na forma e nos 
prazos estabelecidos em ato do Ministério das Comu-
nicações, que será publicado até 30 de novembro de 
2014” e, como refere a Portaria, promover “campanha 
publicitária, inclusive em TV aberta, para informar 
toda a população sobre o processo de desligamento 
do sinal analógico de TV, pelo menos trezentos e ses-
senta dias antes da data prevista para o evento”.

Assim, a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) também será responsável por fazer campanha 
publicitária de esclarecimento à população sobre o 
desligamento do sinal analógico, inclusive em TV aber-
ta, pelo menos um ano antes do início do processo.

Por outro lado, de acordo com o que determina a 
norma, “caberá à Anatel fazer a distribuição de con-
versores de recepção do sinal digital para famílias ins-
critas no programa Bolsa Família”. Essas obrigações 
da Anatel estarão previstas no edital da faixa de 700 
MHz, que será usada para expansão do serviço de te-
lefonia 4G no país. É por meio da digitalização da TV 
que essa faixa será esvaziada e passará a ser utilizada 
pelas empresas de telefonia.

O texto da portaria estabelece que será a Anatel a 
determinar os requisitos técnicos do receptor para re-
duzir eventuais interferências na recepção do sinal di-
gital pelos telespectadores. Entre os requisitos míni-
mos do receptor estão controle remoto, interface USB, 
aplicações interativas e recursos de acessibilidade.

A secretária de Comunicação Eletrônica do ministé-
rio, Patrícia Ávila, afirmou que “o objetivo é conduzir 
esse evento de forma tranquila, com uma campanha 
de esclarecimento antecipada, garantindo que as TVs 
ofereçam a cobertura adequada e a população tenha 
acesso ao sinal digital”.

Ainda, no artigo 3º da Portaria se estabelece que “o 
Ministério das Comunicações e a Anatel tomarão pro-
vidências para permitir que a população do município 
tenha acesso, em tecnologia digital, aos mesmos si-
nais a que tinha acesso em tecnologia analógica”.
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Câmara dos Deputados: Patrícia Avila do MiniCom
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Notícias

Anatel aprova regulamento 
de convivência entre 
TV Digital e serviços de 
telecomunicações e aprova 
licitação da faixa de 700 MHz 
Como era previsto, nos primeiros dias do mês de julho a 
Agência Nacional de Telecomunicações deu o pontapé 
inicial a licitação do 4G no país

O Conselho Diretor da Anatel aprovou o 
regulamento sobre condições de convi-
vência entre o serviço de radiodifusão de 
sons e imagens do SBTVD (TV Digital) e 

serviços de telecomunicações operando na faixa de 
698 MHz a 806 MHz.

O objetivo do regulamento é garantir o funciona-
mento dos diversos serviços de telecomunicações 
e de radiodifusão, além de estabelecer procedi-
mentos de mitigação contra interferências prejudi-
ciais, tendo em vista o definido pela Resolução nº 
625, de 11/11/2013. 

A proposta teve como embasamento, além do pro-
cedimento regimental padrão, “a realização de dois 
testes (um laboratorial e outro e campo) para a verifica-
ção de possíveis interferências e da convivência entre o 
serviço de radiodifusão de sons e imagens do SBTVD e 
os serviços de telecomunicações operando na faixa de 
698 MHz a 806 MHz” afirma um comunicado da Anatel. 

Segundo explicou a Agência, para “elaborar o re-
gulamento, a agência realizou testes de interferên-
cia em laboratório e um teste de campo na cidade 
de Pirenópolis (GO). A Anatel promoveu ainda uma 
consulta pública pela internet e três audiências 
abertas sobre o assunto”. 

Assim, segundo explica a Agência Reguladora, a 
“faixa de 700 MHz vai ser desocupada com o desli-
gamento progressivo do sinal analógico de TV, que 
acontece entre 2016 e 2018”.

Edital de licitação para expansão 
da telefonia 4G aprovado

O Conselho Diretor da Anatel aprovou na quinta-
feira, 17 de julho o edital de licitação da faixa de 

700 MHz, que vai expandir a internet 4G no Brasil, 
que hoje já é ofertada na frequência de 2,5 GHz.

São seis lotes ofertados. Três deles abrangem 
todo o território nacional. O lote 4 vai cobrir quase 
todo o país com exceção de 87 cidades em Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e 
mais dois municípios no Paraná. Essas 89 cidades 
estão divididas nos dois lotes restantes.

Segundo explica o MiniCom em comunicado a 
imprensa, “com a utilização da faixa de 700 MHz 
será possível levar telefonia móvel e internet de 
alta velocidade também às áreas rurais, já que a 
frequência é ideal para a cobertura de grandes dis-
tâncias a um custo menor”.

Rodolfo Moura, afirma no Boletim Informativo 
Radiodifusão, número 43 que “no que importa às 
emissoras de televisão, a principal inovação fren-
te ao texto colocado em consulta pública no início 
de maio consiste que os vencedores do leilão não 
deverão mais contratar uma “Entidade Administra-
dora do Processo de Redistribuição e Digitalização 
dos Canais de TV e RTV – EAD”, mas sim criá-la. Essa 
entidade é importantíssima porque será a respon-
sável pela operacionalização dos procedimentos 
relativos ao ressarcimento das emissoras afetadas, 
inclusive no tocante a especificação, aquisição e 
instalação, ou adaptação, quando possível, dos 
equipamentos e infraestrutura essenciais, lem-
brando que deverão ser asseguradas”.

Entretanto, os preços das frequências serão di-
vulgados após manifestação do Tribunal de Contas 
da União (TCU). As empresas vencedoras vão arcar 
com os custos das medidas necessárias à supera-
ção de eventuais interferências entre o 4G e a TV 



Digital e à redistribuição dos canais de TV e retrans-
missoras que precisem desocupar a faixa.

O edital de licitação foi elaborado pelo conse-
lheiro Rodrigo Zerbone quem afirmou durante a re-
união que é “condição de uso da subfaixa de 700 
MHz a utilização do padrão tecnológico 4G LTE” 
e que a utilização do espectro será possível “so-
mente após 12 meses do switch-off da televisão 
segundo o cronograma definido pela Portaria nº 
477/2014, do Ministério das Comunicações” y que 
para “os Estados do Rio de Janeiro e de São Pau-
lo, somente após 12 meses do switch-off de todo o 
Estado”, cabendo a “possibilidade de antecipação 
total, caso se demonstre a viabilidade técnica da 
operação, ou possibilidade de antecipação parcial, 
caso se demonstre a viabilidade técnica da opera-
ção e a subfaixa esteja desocupada previamente à 
publicação do Edital”.

Com Anatel e MiniCom
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Notícias

Telebras afirma que o investimento na implan-
tação de infraestrutura da rede de fibra óptica 
que transmitiu os 64 jogos Copa do Mundo de 
2014 superou os R$ 91 milhões, mas ainda fal-

tam somar aos gastos as ordens de serviços executa-
dos próximos ao mundial.

O valor engloba os dispêndios de 2012, 2013 e os 
seis primeiros meses deste ano. Foram investidos R$ 
40,3 milhões em 2012, R$ 28,2 milhões em 2013 e mais 
R$ 22,6 milhões nos seis primeiros meses de 2014.

A Telebras foi a empresa responsável pela constru-
ção da rede de fibra óptica usada na transmissão de 

imagens de alta definição (HDTV – vídeo e áudio) en-
tre as 12 Arenas e o Centro Internacional de Coordena-
ção de Transmissão (IBC) no Rio de Janeiro. A empresa 
também interligou os centros de treinamento das se-
leções de todos os países ao IBC.

A cidade-sede que recebeu mais investimentos, 
nestes três anos, foi o Rio de Janeiro, com R$ 18,9 
milhões, seguida de Belo Horizonte, com 12,1 mi-
lhões, e Brasília, com R$ 11,4 milhões. Estes inves-
timentos mais altos são justificados porque Belo 
Horizonte foi a sede do Centro Internacional de 
Coordenação de Transmissão (IBC) da FIFA na Copa 
das Confederações 2013, enquanto o Rio foi a sede 
do IBC na Copa do Mundo de 2014. Este ano, todas 
as imagens em alta definição dos jogos foram con-
centradas no IBC do Riocentro (RJ).

Ao todo, a Telebras transmitiu 166 terabytes de da-
dos no anel óptico interligando as 12 arenas da Copa 
ao IBC da Fifa no Rio de Janeiro. Foram cerca de 517 
horas de transmissão na dupla abordagem entre as 
arenas e o IBC, de onde as imagens foram distribuídas 
a mais de 200 emissoras de TV de vários países com 
direitos de transmissão. 

Para construir e operar essa rede de 15.280 km 
interligando os estádios ao IBC a Telebras mobilizou 
229 colaboradores em atuação direta, além de 72 pes-
soas de empresas parceiras e 142 de fornecedores. 

Segundo explicou a estatal, estas infraestrutu-
ras se incorporam à rede da Telebras e ficam como 
legado para utilização no Programa Nacional de 
Banda Larga (PNBL), levando internet de alta defi-
nição a municípios mais remotos com preços bai-
xos, além de servirem de base para as chamadas 
redes de governo após a Copa do Mundo.
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Telebras amplia para 
R$ 91,1 milhões os 
investimentos na rede da 
Copa do Mundo
O investimento da Estatal brasileira garantiu a transmissão de 
517 horas de imagens HDTV durante a Copa do Mundo na 
transmissão dos 64 jogos da competição realizada entre o dia 12 
de junho e o 13 de julho de 2014. 
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NAB 2014 - Análise

Regressando nesta edição da Revista da SET aos 
sistemas AVB, a demonstração que vimos foi 
no estande da empresa inglesa TSL Products, 

promovia uma solução de infraestrutura Audio/Video-
-sobre-IP que, no entanto, também se restringia basi-
camente à monitorização áudio, para já.

Apesar dos esforços que a holandesa Axon faz para 
promover a tecnologia AVB para infraestruturas broad-
cast – sendo que Jan Eveleens, CEO da Axon é justamente 
quem está à frente do grupo de trabalho do padrão AVB 
em termos de implementação vídeo – ainda não foi este 
ano que vimos soluções disponíveis comercialmente. Tal 
como Jan Eveleens explicava, o trabalho da norma AVB 
no que diz respeito a vídeo está agora a ser concluído, 
integrando nomeadamente a “paquetização” de sinais 
SDI nas redes e respectivos esquemas de sincronização 
de sinais, deixando prever que, para o próximo ano, fi-
quem disponíveis finalmente os primeiros componentes 
que permitirão à indústria experimentar os benefícios de 
uma abordagem baseada num padrão aberto.

Por isso, resta para já o áudio, onde os trabalhos 
estão mais avançados e a demonstração da TSL, com 
vasta experiência em integração de sistemas, deixou 
bem claro o que é possível para já, com uma solução 

de monitorização áudio AVB directamente ligada à 
gama de comutadores Managed Ethernet Switches 
que a TSL criou, para transporte de sinais sincroniza-
dos sobre redes IP. A demonstração incluía ainda a 
ligação de câmeras sobre Ethernet, utilizando o siste-
ma Stagebox, desenvolvido pela BBC e já implementa-
do numa unidade de conversão fabricada pela empre-
sa Bluebell Opticom. Esta implementação se baseia 
no trabalho desenvolvido pela BBC e outros parceiros 
desde 2007 no âmbito do padrão SMPTE 2022-5/6 
para distribuição de vídeo SDI sem compressão para 
contribuição e distribuição sobre redes IP. 

“Áudio/Vídeo-sobre-IP e os padrões resultantes, tal 
como AVB, AES67, Ravenna, Stagebox e SMPTE 2022, 
estão a revolucionar o broadcasting”, explica Chris Exel-
by, director geral da TSL Products. “Esta tecnologia abre 
a possibilidade de base todo o transporte de sinais de 
um feixe de dados broadcast sobre IP, permitindo pro-
duções mais simples e económicas. A TSL está entusias-
mada por estar na liderança desta tecnologia emergen-
te à medida que começamos a criar o nosso portfólio 
de soluções Audio/Video-sobre-IP para demonstrar aos 
broadcasters as possibilidades da tecnologia à medida 
que as suas instalações migram para redes”.
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As tendências em broadcast. 
A indústria evoluindo para 
IP e 4K – Terceira parte
Nesta terceira e última parte da análise da NAB 2014, realizada 
em primeira pessoa, apresentaremos as principais novidades dos 
sistemas AVB, soluções FPGA, sistemas WAN, HDBase-T, tendências 
do mercado e evolução tecnológica. Por João Martins em Las Vegas

NAB 2014 - Análise
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Na demonstração efectuada no NAB 2014 a TSL Pro-
ducts mostrava as suas novas unidades de monitori-
zação de áudio PAM1 AVB e PAM2 AVB como parte de 
uma rede Áudio/Video-sobre-IP demonstration, com 
os comutadores que a empresa desenvolveu em co-
laboração com a empresa inglesa A.R.G ElectroDesign 
(ARG), com o controle da solução a cargo do software 
TallyMan da TSL. A nova gama de comutadores Giga-
bit Ethernet Axius da TSL garante a sincronização PTP 
(Precision Time Protocol, baseada em IEEE 1588), com 
suporte ao padrão AVB mas que serão adequadas 
igualmente a aplicações AES67, Ravenna e Stagebox.

Claramente estamos dando os primeiros passos, es-
tando tudo ainda muito dependente, por um lado, da 
evolução da norma AVB para integrar já protocolos em La-
yer 3 (atualmente é uma implementação exclusivamente 
Layer 2 e, como tal, restrita a aplicações LAN), por outro, 
do aparecimento de soluções 10/100 Gigabit Ethernet 
que permitirão nomeadamente suportar matrizes de co-
mutação de larga escala e o suporte de sinais com lar-
guras de banda ainda mais exigentes, tal como UHD 4K.

Provavelmente a demonstração de tecnologia AVB 
mais importante esteve no estande dos franceses da 
intoPIX que, em conjunto com a empresa california-
na Macnica Americas, mostraram a primeira imple-
mentação em FPGA de uma solução de vídeo 4K com 
compressão JPEG2000 (a área de especialidade da In-
toPIX) diretamente para vídeo sobre IP de acordo com 
a norma SMPTE2022.

O projecto de referência apresentado combina a expe-
riência da IntoPIX em matéria de compressão JPEG2000 
e MPEG2-TS, com a experiência da Macnica em conver-
são de sinais SDI para Ethernet, usando um chip FPGA 
Altera Stratix V para converter 4 sinais 3G-SDI sincro-
nizáveis mais até 64 canais de áudio para uma rede 
10Gigabit, permitindo assim suportar já vídeo 4K. Por 
outro lado, esta implementação FPGA foi demonstrada 
também numa implementação AVB no estande da Alte-
ra e da IntoPIX, criando assim uma plataforma IEEE1722 
Ethernet AVB (Audio Video Bridging) sobre FPGA que o 
mercado poderá agora utilizar para trazer produtos para 
o mercado. Estes sistemas AVB IP-core (um para 10GE e 
outro para 1GE) ficarão disponíveis tanto nos FPGA da 
Altera como da Xilinx, para desenvolvimento no terceiro 
trimestre de 2014 e para produção em 2015.

Riedel em WAN
Durante o NAB 2014, a Riedel Communications veio 

precisamente mostrar como as suas soluções de re-
des de comunicação com suporte de transmissão de 
vídeo, áudio, dados e intercomunicação em tempo real 
ganham um novo patamar de aplicações com a imple-
mentação da nova arquitectura MediorNet 2.0, a ac-
tualização que foi apresentada nesta edição da feira. 

Com esta evolução do seu sistema de rede em fi-
bra-óptica MediorNet, a Riedel passou a suportar a 
integração de funcionalidades completas de matriz de 
encaminhamento de sinais, suporte para o protocolo 
aberto de controlo EMBER+ (proposto pela Lawo) e inte-
gração avançada de outros protocolos de comunicação 
e controle com outros equipamentos de marcas de re-
ferência na indústria, tal como a Studer e Grass Valley.

Na prática, a evolução MediorNet 2.0 acrescenta 
uma alternativa funcional às matrizes de vídeo con-
vencionais, ao incorporar diretamente capacidades 
de encaminhamento (routing) diretamente no pro-
cessador central MediorNet, simplesmente através de 
uma atualização de firmware. O benefício mais impor-
tante desta funcionalidade resulta na redução de cus-
tos operacionais, reduzindo o volume e complexidade 
da cablagem necessária para o transporte de sinais de 
vídeo e áudio em grandes produções. A capacidade 
de comutação de vídeo integrada no sistema Medior-
Net 2.0 permite encaminhar sinais de uma fonte para 
qualquer destino da rede com um delay de menos de 
40 milissegundos, juntamente com o reencaminha-
mento de até 1000 ligações em menos de um segundo 
– ideal para a reconfiguração de sistemas para dife-
rentes produções. Tudo controlado via software, com 
interface drag-and-drop, permitindo guardar configu-
rações e ativar ou eliminar múltiplas ligações de uma 
só vez, nomeadamente com suporte para até 65.000 
pontos de cruzamento com o protocolo ProBel.

Ao mesmo tempo, a nova versão MediorNet 2.0 in-
troduz compatibilidade com o protocolo Studer A-Link, 
permitindo que um sistema MediorNet Modular possa 
agir como uma matriz de áudio descentralizada de gran-
de dimensão, com interfaces totalmente redundantes. 
Entre muitos outros melhoramentos, o suporte Me-
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A Axon tinha a única demonstração de vídeo sobre redes 
AVB da NAB 2014. No entanto a empresa holandesa 
confirma que todos os componentes numa solução 
deste tipo só estarão prontos em 2015
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diorNet para o protocolo de controlo EMBER+ permite 
também alargar a integração de sistemas de múltiplas 
marcas que estão adoptando este sistema de controle.

As capacidades desta solução da Riedel são entre-
tanto expandidas com a introdução do novo roteador de 
fibra MediorNet MetroN Core Router, contido numa sim-
ples unidade de 2U, mas que permitira alargar a abor-
dagem de rede para a distribuição de sinais, oferecendo 
uma capacidade de 640-Gbytes em tempo real, distri-
buída sobre 64 portas Ethernet 10G. Este novo módulo 
permitirá responder a aplicações ainda mais exigentes 
sem preocupações com as limitações de largura de ban-
da, uma vez que se torna possível trabalhar com até 6 
sinais HD-SDI por cada porta Ethernet 10 Gigabit.

Na apresentação destas novidades, vimos o pró-
prio Thomas Riedel, CEO e fundador da empresa expli-
cando o conceito num diagrama que foi desenhando e 
onde realçou que, graças a esta evolução da platafor-
ma MediorNet, se torna possível alargar o âmbito de 
aplicações a soluções de áudio e vídeo em redes WAN 
(de área alargada), interligando os diferentes módu-
los que constituem o ecossistema da Riedel.

A tecnologia de streaming de vídeo incorporada na 
solução MediorNet permite ganhar maior mobilidade 
em ambientes de produção para televisão em direto, 
integrando estúdios, locais de eventos e unidades mó-
veis. As capacidades WAN integradas na rede em tempo 
real permitem reduzir a complexidade destas aplica-
ções, assegurando uma solução integrada de distribui-
ção de sinais que agora combina transporte, encami-
nhamento, processamento e conversão de sinais.

A solução suporta nomeadamente correção de erros 
FEC (forward error correction), gestão de retransmissão 
RTM e gestão dinâmica de cadência de dados (DBRM), 
para além do protocolo COTP (Code One Transport Pro-
tocol) usado pelos codificadores e descodificadores 

H.264 MediorNet que asseguram igualmente a possi-
bilidade de usar acessos públicos à Internet para criar 
ligações ponto-a-ponto de vídeo e áudio.

A perspectiva HDBase-T
Tendo acompanhado a evolução da iniciativa da 

HDBaseT Alliance, uma iniciativa que visa substituir as 
múltiplas ligações e interfaces de vídeo, áudio, dados 
e controle usando simplesmente cabos Cat-5/Cat-6, já 
com suporte de alimentação até 100 watts, tudo no mes-
mo cabo, não esperávamos ver um estande desta tecno-
logia a ser promovido no NAB 2014. É curioso como de 
uma proposta de tecnologia basicamente de consumo 
evoluiu sucessivamente para adopção generalizada no 
mercado de integração de sistemas e agora começa a 
ser notada noutros âmbitos de aplicação. Inicialmente, a 
proposta HDBase-T tratava essencialmente de substituir 
as ligações HDMI e todos os cabos de áudio, vídeo, cor-
rente e comandos remotos, por uma única ligação que 
usa cabo de rede, embora não tendo uma implementa-
ção feita sobre Ethernet (é um sistema proprietário, que 
usa um chip implementado até agora pela empresa Va-
lens Semiconductor que, no entanto, pode transportar 
dados Ethernet 10/100Mbps no mesmo cabo).

Na NAB 2014, a aliança HDBase-T veio basicamente 
demonstrar como a tecnologia constitui uma solução 
ideal para suportar a evolução da electrónica de consu-
mo para sinais 4K, embora os responsáveis da Valens 
Semiconductor nos tenham confessado que está no 
horizonte daquela empresa levar a tecnologia também 
para um âmbito profissional, com uma implementação 
que possa suportar múltiplos canais de vídeo e áudio.

Na feira, o estande da HDBaseT Alliance servia para 
mostrar outras implementações práticas da tecnolo-
gia, tal como os extensores MuxLab HD-SDI que per-
mitem levar sinais HD-SDI até 100 metros, oferecendo 

A nova Blackmagic Studio Camera vem mudar tudo no que diz respeito ao que associamos a operações em estúdio. 
Basicamente é uma gigantesca tela de 10” com ligações 12G em fibra e suporte para objetivas B4. Para já disponível 
em versão HD, vai existir uma versão 4K
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uma alternativa de baixo custo para ligações ponto a 
ponto, incluindo o suporte de sinais 4K.

Outra empresa que mostrava aplicações profissionais 
da tecnologia era a tvONE, com o seu sistema de proces-
samento CORIOmaster mini, uma solução compacta para 
alimentar instalações de videowall até 4K. O sucesso da 
tecnologia HDBaseT, presente em telas, projetos e re-
ceptores AV e sistemas de distribuição de mais de 90 fa-
bricantes, permite que mesmo as estações de televisão 
já não possam ignorar a necessidade de criar soluções 
compatíveis. E ter uma ligação que usa cabosCat-5 que 
é capaz de transmitir sinais DVI, DisplayPort ou HDMI ou 
mesmo SDI a grandes distâncias é seguramente útil.

Bastava passar pelos estandes da Extron, Kramer e 
Gefen, marcas que os profissionais de AV se habituaram 
a reconhecer como fornecedores de referência em solu-
ções de distribuição de sinais AV, para ver como o su-
cesso da tecnologia HDBaseT é incontornável. A Kramer 
era outra das marcas que mostrava soluções capazes de 
fazer a ponte entre sinais HD-SDI e sistemas HDBaseT.

O fato de fabricantes de projetores como a Christie 

terem aderido à HDBaseT Alliance e terem já anunciado 
que integrarão estes interfaces nos seus projectores – 
à semelhança do que já havia sido feito pela Panasonic 
– é também significativo, sobretudo numa altura em 
que são necessárias soluções para distribuir sinais 4K.

Precisamente com esse objetivo, a Gefen apresen-
tou no NAB 2014 um novo extensor capaz de levar si-
nais UHD 4K até 100 metros de distância. O equipa-
mento é o Gefen ToolBox Extender que converte HDMI 
2.0 para HDBaseT e vice-versa, ideal para ligar telas 
em estádios, por exemplo.

Mas ainda há o SDI 12G
Vamos concluir esta reportagem de tendências do 

NAB 2014 com uma análise de outros produtos 4K ali 
apresentados e que nos levantam uma série de outras 
questões relevantes sobre esta tecnologia.

Enquanto até aqui temos olhado com atenção para 
o mundo das redes, sistemas sobre IP e mesmo imple-
mentações proprietárias sobre rede, a verdade é que a 
indústria broadcast parece estar decidida a não abando-
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A Macom (ex-MindSpeed) mostrava já uma gama de soluções em chip para processamento de vídeo SDI a 12Gbps. 
Claramente, para suporte de soluções 4K, as soluções 12G-SDI são uma melhor alternativa do que ter quatro 
conectores 3G-SDI



nar tão cedo o padrão digital série (SDI). E curiosamen-
te, essa determinação foi mais visível, tal como já havia 
acontecido no ano passado, no estande da Blackmagic 
– a empresa que mais surpresas continua a apresentar, 
causando verdadeiros terramotos na indústria.

E a principal razão para termos que conviver por 
mais tempo ainda com interfaces SDI prende-se com 
o fato de esse ser o interface preferido para a nova 
geração de câmaras 4K que vimos aparecer este ano.

Começando pela nova câmera 4K da Panasonic, a 
prometida VariCam modular que expande o conceito 
de sistemas AVC-ULTRA, com um bloco de sensor MOS 
super 35mm e que usa o mesmo módulo de gravação 
que suporta a outra nova VariCam de sensor de 2/3”, 
desenhada para captação HD 1080p até 240fps, ambas 
usam interfaces 3G-HD-SDI (x4), com HD-SDI para moni-
torização convertida do sinal 4K. Os dois novos mode-
los, VariCam 35 e VariCam HS usam obviamente inter-
faces 3G-SDI e, na versão 4K, a saída do sinal 4K é feita 
diretamente para alimentar o módulo de gravação AU-
VREC1 da própria Panasonic que grava em AVC-Ultra e 
ProRes 422 (HQ) e 4444 em cartões P2, estando previsto 
um gravador docável V-Raw, produzido pela Codex Digi-
tal, para permitir gravar 4K sem compressão até 120fps.

Igualmente significativo foi o fato da Panasonic 
ter lançado novos monitores LED LCD de 98” e 84” 
para complementar a produção em 4K, modelos TH
-98LQ70 e TH-84LQ70, respectivamente, ambos com 
interfaces quad 3G-SDI.

Como é fácil constatar nas configurações que a pró-
pria Sony vem demonstrando com as suas câmeras 4K 
F55 e F65, para adaptarmos estas câmeras a uma pro-
dução de televisão 4K com multi-câmera, as ligações 
quádruplas 3G-SDI são tudo menos convenientes, 
criando um autêntico “ouriço” à volta das mesmas.

Por isso mesmo, a Blackmagic – que já no ano pas-
sado havia demonstrado soluções 6G-SDI, permitindo re-
duzir as ligações a dois cabos – apressou-se agora a im-
plementar as soluções integradas da Macom para trazer 
novos chips 12G-SDI para o mercado. A Macom é uma em-
presa especializada em circuitos integrados para sinais 
de radiofrequência (anteriormente conhecida como M/A-
COM Technology Solutions, derivada do nome Microwave 
Associates) que entrou forte nesta área ao adquirir recen-
temente a MindSpeed, a empresa de semicondutores 
que trabalhava com a Blackmagic e muitos outros fabri-
cantes da indústria broadcast e vídeo profissional.

Na NAB 2014 fomos encontrar o estande da Macom, 
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onde eram demonstrados os diversos sistemas de de-
senvolvimento para soluções 12G-SDI, assim como 
vários exemplos de produtos já terminados – como os 
da Blackmagic Design – permitindo assim transmitir 
sinais 4K60P num único cabo coaxial ou fibra-óptica.

Depois de vermos estas demonstrações, percebe-
mos rapidamente o motivo pelo qual a empresa de 
Grant Petty renovou completamente a sua oferta de 
soluções na NAB 2014, sendo agora capaz de ofere-
cer soluções completas de produção para 4K, com a 
simplicidade com que, há dois anos, se trabalha HD 
1080p, com uma única ligação 3G-SDI.

Ao todo, a Macom apresentou seis novos produtos 
12G-SDI, incluindo já equalizadores de vídeo e sistemas 
de sincronismo, tendo os responsáveis da empresa con-
firmado que estas soluções estarão disponíveis rapida-
mente a preços equivalentes ao que custavam as solu-
ções 3G no ano passado, em bem menos do que aquilo 
que custavam os chips SDI originais nos anos noventa.

E assim se percebe que a Blackmagic Design tenha 
conseguido apresentar duas câmeras revolucionárias 
na NAB 2014, começando pela nova Blackmagic URSA, 
para produção de cinema digital, com um incrível moni-
tor de 10” polegadas integrado, um sensor Super 35 4K 
e gravação integrada em modo RAW e Apple ProRes ao 
mesmo tempo. Nesta câmera de formato “ENG” o sensor 
e a montagem de objetiva podem ser alteradas, de mon-
tagem EF e PL para um sensor broadcast com montagem 
B4. Com preços a começar em menos 6000 dólares.

A outra câmera, quanto a nós ainda mais surpreen-
dente, é a nova Blackmagic Studio Camera, que parte 
de um desenho semelhante ao da anterior câmera ori-
ginal da marca, criando um sistema optimizado para 
produção em direto desde 1080p até Ultra HD 4K, com 
preços a começar nos 2000 dólares. Esta Blackmagic 
Studio Camera é basicamente uma câmera “simplifi-
cada” que praticamente se resume a um gigantesco 
monitor a cores de 10”, interfaces de ligações e su-
porte de objetiva. Usa uma montagem MFT (Micro 
Four Thirds) com a possibilidade de se instalar um 
adaptador de objetivas B4, tem interfaces diretos de 
fibra-óptica 12G-SDI que transporta igualmente áudio 
embebido, talkback, tally e comandos remotos. 

O modelo Ultra HD 4K com um sensor próprio que es-
tará disponível mais tarde, estando para já apenas con-
firmado o suporte de 30 fps e não de 60, o que será pro-
vavelmente repensado antes do lançamento. Quanto a 
nós, estas duas câmeras vão alterar para sempre a forma 
como as operações de televisão se olha para as câmeras.

Ainda por cima porque a Blackmagic anunciou uma sé-
rie de produtos complementares 12G que vão desde a po-
derosa solução de mistura ATEM 2 M/E Production Studio 
4K até ao novo processador Teranex Express – o primeiro 
no mundo a oferecer conversão ascendente e descenden-
te de sinais SD, HD e Ultra HD 60fps, com ligações 12G-S-
DI, 6G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI e SD-SDI e com todos os algorit-
mos de alta qualidade da Teranex. A preços simplesmente 
arrasadores, percebe-se porque a Blackmagic foi a empre-
sa que maior volume de visitantes recebeu na NAB 2014.

Mas as propostas de câmeras 4K não ficaram por 
aqui e a Blackmagic passou a ter um rival de peso às 
suas propostas, com o lançamento da nova CION por 
parte da AJA Video Systems.

A CION é uma câmera profissional de montagem 
PL que irá seguramente causar calafrios a muitos fa-
bricantes, apresentando-se com um sistema de cap-
tação de alta qualidade, num formato altamente er-
gonómico, pensado em todos os pormenores, neste 
caso optimizada para gravação em Apple ProRes até 
12-bit 444, comunicando o sinal RAW do sensor para 
fora (até 120 fps) através de quatro ligações 3G-SDI.

Uma das inovações mais importantes da CION – en-
tre as muitas que justificam obviamente uma análise 
cuidada – está a inclusão de um interface Thunderbolt 
2 (20Gbps), o que permite fazer transferência direta 
dos arquivos 4K gravados nas memórias AJA Pak SSD, 
assim como transmitir diretamente o sinal RAW até 4K 
30 fps para um dispositivo Thunderbolt externo – que 
pode ser um simples MacBook Pro.

Esta câmera da AJA, em conjunto com as soluções 
Corvid e Kona da marca, vêm demonstrar de forma clara 
que a televisão pode ser mesmo em 4K, e será mais rapi-
damente e de forma mais económica do que se pensava.
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Até a RED, a famosa marca que mudou o cinema digital, 
aposta agora na televisão 4K. E porque não? Afinal de 
contas, é só uma questão de reconfigurar as câmaras 
com novas opções. Na NAB 2014 víamos já um sistema 
de produção completo em 4K no estande da marca
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Mais do que a tradicional qualidade de nossos 
serviços, a Brasvideo oferece os mais incríveis e 
exclusivos softwares para jornalismo, esportes e 

automação que sua emissora pode ter. 

Custos acessíveis, facilidade de pagamento, além de toda a instalação 
e configuração feita por nossa equipe de engenharia. 
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 www.brasvideo.com   11 3151 5093 | brasvideo@brasvideo.com
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Cada vez mais as empresas internacionais se es-
tabelecem no Brasil e trabalham com executi-
vos brasileiros para ter uma maior proximidade 

com os broadcasters nacionais e garantir uma melhor 
visão de mercado. A tendência e ter cada vez escritó-
rios próprios e suporte técnico local para garantir uma 
rápida solução a eventuais problemas. 

A Riedel Communications, responsável por alguns 
dos mais avançados sistemas que são usados nas gran-
des produções para televisão dos eventos desportivos 
e de entretenimento mostrou como as suas soluções 
de redes de comunicação com suporte de transmissão 
de vídeo, áudio, dados e intercomunicação em tempo 
real ganham um novo patamar de aplicações com a im-
plementação da nova arquitectura MediorNet 2.0. 

Durante o evento, a Revista da SET conversou com 
Fabiano Botoni, diretor de vendas internacionais de 
Riedel, e responsável pelos escritórios da empresa 
alemã no Brasil afirmou que a empresa esta crescen-
do e terá escritórios maiores em São Paulo.

Botoni diz à Revista da SET que a Riedel está “au-
mentando o suporte local com maior proximidade com 
os clientes brasileiros. Penso que é um mercado em ex-
pansão que pode crescer e muito. Nossa ideia é estar 
mais perto dos clientes e avançar em novos projetos”.

Segundo Botoni, a ideia da marca é aumentar a pre-
sença no mercado broadcast e para isso criar no país, 
os “Riedel Tuesday”, criar workshops nas terças-feiras 
para que os técnicos possam experimentar os produ-
tos e manusear as tecnologias da marca. “Na Europa 
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Os executivos brasileiros 
na NAB 2014
A Revista da SET realizou algumas entrevistas com representantes 
brasileiros que trabalham nas principais empresas de broadcast 
no mundo. Nesta reportagem mostramos brevemente quais 
as principais tendências do mercado brasileiro e algumas 
perspectivas de futuro. Por Fernando Moura
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se faz há anos, e dá muitos resultados. Esperamos fa-
zer isso primeiro em São Paulo, depois em algumas 
outras cidades para mostrarmos nossos equipamen-
tos e o que é possível fazer com eles”.

Outro dos entrevistados foi Alex Kossuta, vice-pre-
sidente de vendas e marketing, e Country Manager do 
Brasil da Screen Service do Brasil, empresa especiali-
zada na produção de equipamentos e serviços para a 
transmissão de sinal de televisão digital com fábrica 
em Pouso Alegre, Minas Gerais.

Para Kossuta, o balanço do seu primeiro ano como lí-
der do projeto no país é positivo. “Estamos mais perto do 
cliente, estamos trabalhando e produzindo tecnologia em 
Pouso Alegre. Hoje somos competitivos e estamos traba-
lhando para fornecer nossos produtos as empresas que 
estão mudando seus sistemas analógicos para o digital”.

O responsável da Screen Service do Brasil disse à 
Revista da SET que uma das principais propostas da 
empresa é poder “oferecer produtos para entregar o 
ecossistema completo para os clientes que querem 
ingressar no mundo digital”, porque “hoje o mais im-
portante é oferecer soluções completas, soluções que 
permitam mediante a tecnologia de transmissão que 
o broadcaster resolva sua emissão e possa migrar ra-
pidamente para o mundo digital”.

Juan Carlos Ortolan da Ross Video afirmou que a 
empresa, no seu 40º aniversario esta aumentando a 
sua presença no país com novos escritórios no Rio de 
Janeiro. “Queremos ter um maior espaço na cidade e 
melhores condições de atendimento. Não só aumen-
taremos nossas instalações senão que teremos mais 
pessoal de vendas e suporte no país”.

Para Ortolan, o balanço da NAB é muito positivo e 
mostra com a presença de marca tem aumentado no 
país. “Cada vez temos mais implantações e mais pro-

jetos de trabalho, por isso apostamos fortemente em 
projetos importantes na Copa do Mundo Brasil 2014. A 
Copa prometia trazer muitos investimentos, estes não 
chegaram nos níveis que pretendíamos mas foram im-
plantados muitos equipamentos e avançamos no país”.

Ricardo Milani, gerente de vendas da For-a no Bra-
sil afirmou que os negócios visando a realização da 
Copa do Mundo foram bons e importantes porque a 
câmera FT-ONE CMOS que grava em formato RAW na-
tivo em alta velocidade para a memória RAM interna 
em super-slow motion.

Milani confirmou na NAB 2014 que esta seria utili-
zada para a realização dos jogos da Copa do Mundo, 
tanto pela NHK que realizou jogos em 8K como por 
parte da transmissão em HD realizada pela FIFA. “Rea-
lizamos alguns ajustes e agora temos uma interfase 
óptica que permite transportar o sinal 4K a través de 
uma fibra óptica SMPTE com 4 sinais HD”.

Mercado Satelital
Jurandir Pitsch, gerente de Vendas para América Lati-

na de SES afirmou à Revista da SET que a empresa apos-
ta no mercado de DTH com set-top boxes híbridos por-
que esta é “uma tendência natural para ter um produto 
mais competitivo com as operadoras de cabo e IPTV. 
Com o set-top box híbrido é possível ter interação com 
a operadora, permitindo soluções de Video On Demand 
e acesso Internet, inclusive para Over-the-top. Trata-se 
de uma solução muito atraente, permitindo a união das 
duas tecnologias e dando aos usuários acesso a canais 
de alta qualidade (a até Ultra HD) diretamente pelo sa-
télite, além da conveniência do acesso de Internet para 
comunicação com a operadora, VOD e OTT”.

Para Pistch, o mercado de satélites no Brasil ainda 
tem espaço para novos satélites. “O número de canais 

Ricardo Milani, gerente de 
vendas da For-a no Brasil afirma 
que o mercado brasileiro tem 
boas perspectivas

Para Alex Kossuta da Screen 
Service do Brasil, o balanço do seu 
primeiro ano como líder do projeto 
no país é positivo
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Estevão Ghizoni, gerente de vendas da 
Intelsat para América do Sul e Caribe 
disse à Revista da SET que a demanda 
no Brasil e região continua a crescer
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HD tem crescido bastante e, com o uso de telas de 
maior tamanho nas residências, existe a necessidade 
de se melhorar a qualidade dos canais, tanto HD como 
SD, com taxas de compressão menos agressivas (que 
exigem mais banda). Além disso, os projetos de satéli-
te são de longo prazo e têm que absorver o crescimen-
to com as novas tecnologias, como Ultra HD, canais 
3D etc. Assim, ainda nos próximos anos, a taxa de 
ocupação da banda satelital na região, mesmo com os 
novos lançamentos, ainda deve estar acima de 70%”.

Nesse mercado, Sérgio Chaves, diretor de Negócios 
para América do Sul afirmou que a Hispamar têm pro-
jetos a futuro para o mercado latino-americano porque 
este é um dos mercados mais promissores do mundo.

“No Brasil temos conteúdos locais e regionais, por 
isso, temos um mercado muito extenso e apostamos 
nisso. O Amazonas 4A é para estender a nossa ofer-
ta na região, é um satélite específico para broadcast, 
para ser utilizado por los radiodifusores do país e da 
região” afirma Chaves.

Estevão Ghizoni, gerente de vendas da Intelsat 
para América do Sul e Caribe disse à Revista da SET 
que a demanda no Brasil e região continua a cres-
cer. De fato, pensando na Copa do Mundo a Intelsat 
organizou seu portfolio pensando em que os progra-
madores tenham garantido cerca de 500 MHz de ca-
pacidade em sete satélites, em tempo integral, para 
transmissão dos jogos da Copa do Mundo 2014 para 
as Américas e a Europa. Os sete satélites são: Galaxy 
19 localizado a  97.0° Oeste; Intelsat 1R localizado a 
310° Leste; Intelsat 11 localizado a 317° Leste; Intelsat 
805,  localizado a 304.5° Leste; Intelsat 901 localizado 

a 342° Leste; Intelsat 23 localizado a 307°Leste e Intel-
sat 21 a 302° Leste. 

Jogos Olímpicos Rio 2016
A Panasonic apresentou na NAB 2014 a sua nova 

câmara 4K, a VariCam modular que expande o concei-
to de sistemas AVC-ULTRA, com um bloco de sensor 
MOS super 35mm e que usa o mesmo módulo de gra-
vação que suporta a outra nova VariCam de sensor de 
2/3”, desenhada para captação HD 1080p até 240fps, 
ambas usam interfaces 3G-HD-SDI (x4), com HD-SDI 
para monitorização convertida do sinal 4K. 

Sérgio Constantino, gerente de vendas para o merca-
do broadcast da Panasonic afirmou que o principal obje-
tivo da marca são os Jogos Olímpicos Rio 2016 dos quais 
é patrocinadora oficial. “Estamos fazendo um trabalho 
conjunto com o Comité Olímpico Internacional (COI) para 
mostrar-lhes que o 4K pode ser a opção, a melhor alter-
nativa para ser utilizado nos Jogos como sistema de cap-
tação em paralelo ao sistema de captação Full HD. Para 
isso estamos desenvolvendo câmeras em 4K, projeto-
res, monitores, ou seja, soluções completas que podem 
compor o ambiente de produção televisivo”.

Constantino afirma que nos próximos Jogos o sis-
tema Full HD e 4K funcionarão em “paralelo. O que o 
Comité Olímpico quer é criar impacto no público e o 
neste curto espaço de tempo até 2016, isso poderá 
ser feito com equipamentos 4K”.

Constantino afirma que o trabalho para os Jogos Olím-
picos está sendo feito. “Pensamos que durante os Jogos 
Rio 2016 será possível ter um canal de transmissão em 
4K via espectro, pelo menos de forma experimental”.
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Fabiano Botoni, diretor de vendas internacionais de 
Riedel, e responsável pelos escritórios da empresa 
alemã no Brasil disse que a empresa esta crescendo e 
terá escritórios maiores em São Paulo
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Wilson Zeferino, engenheiro de vendas para América 
Latina e Caribe de produtos profissionais e broadcast da 
Fijifilm afirma que o Brasil é um mercado promissor para 
as lentes Cabrio da marca
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Durante os dois dias do SET Sul 2014 foram de-
batidos temas importantes para o mercado 
broadcast, entre eles as estruturas de rede, es-

trutura IP, sistemas de SFN, antenas de transmissão e 
transmissões via satélite no Brasil. Ainda analisou co-
decs, novos sistemas de captação de vídeo, 4K, rotea-
mento IP, Loudness, controle de qualidade de imagem 
e tendências do mercado broadcast.

Nesta reportagem tentaremos resumir o aconteci-
do no SET Regional Sul, Seminário de Tecnologia de 
Televisão e Multimídias, Gerenciamento, Produção, 
Transmissão, Distribuição de Conteúdo Eletrônico 
Multimídia, Interatividade, Mobilidade, Interferência, 
Broadcast e Broadband realizado Auditório da Ponti-
fícia Universidade Católica – PUCRS de Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, nos dias 13 a 14 de maio de 2014.

A palestra de abertura da edição 2014 do SET Re-
gional Sul contou com a presença da secretária de 

Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das 
Comunicações, Patrícia Ávila; o presidente da Ana-
tel, João Rezende; o presidente da SET, Olímpio Fran-
co; e o presidente da ABERT, Daniel Slaviero; sendo 
moderada por Carlos Fini, SET/RBSTV e com a presen-
ça de representantes de outras entidades do setor.

Nela foram apresentadas as posições do gover-
no, da Agência reguladora e das entidades do setor 
sobre as audiências públicas que a Anatel realizou 
sobre a proposta de regulamento sobre condições de 
convivência entre a TV Digital e os serviços de radio-
comunicação na faixa de 698 MHz a 806 MHz, e da 
proposta de edital de licitação para uso de radiofre-
quências na faixa de 708 a 748 MHz e 763 a 803 MHz.

Olímpio Franco afirmou aos presentes que a “SET 
tem trabalhado bastante nos grupos de estudo, so-
bretudo nos estudos de recanalização e de Banda de 
700 MHz que ditaram a entrada do 4G/LTE no Brasil. 
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SET Sul 2014
Regional Sul discute o futuro da TV no país e no Mundo

Por Por Fernando Moura



www.riedel.net

READY FOR 
YOUR GAMES

FABIANO BOTONI YOUR CONTACT IN BRAZIL.

RIEDEL do Brasil Comunicações Ltda
Mail: sales-brazil@riedel.net
Phone: +55 (11) 3477 7086

PROVIDING YOU WITH INDIVIDUAL SOLUTIONS

Real-Time Networks for Video, 
Audio, Data and Communications

MEDIORNET 2.0



30   Revista da SET  |  Julho 2014

Reportagem

Esperamos que se definam los critérios e no fim te-
nhamos uma convivência harmónica”.

Daniel Slaviero, presidente da Abert, disse em 
Porto Alegre que a entidade que dirige espera que 
“o ambiente amplo e cordial de debate continue 
para que o objetivo, a primeira premissa de todos, 
de que nada possa interferir no serviço de televisão 
que há 60 anos trabalha no país seja prejudicado 
com a entrada do 4G”.

Para Slaviero, é preciso continuar debatendo o as-
sunto porque “não está claro que poderá haver con-
vivência entre os serviços de TV Digital e 4G/LTE (…) 
Para que a televisão não corra riscos de interferência 
precisamos saber o que acontecerá com as antenas 
internas, que, por exemplo, em São Paulo, represen-
tam 25% dos telespectadores tem essa forma de re-
cepção e isso não está contemplado”.

Patrícia Ávila foi a voz do governo na abertura. 
Como em outras oportunidades, disse que o Minis-
tério das Comunicações (Minicom) está fazendo tudo 
por continuar a desburocratização. “Nos 3 anos e 

meio de trabalho fizemos o que pudemos para des-
concentrar e descentralizar os processos, entre eles, 
a simplificação dos processos de modificação do 
quadro diretivo das emissoras de rádio e televisão. 
Agora, todo o sistema de descentralização chegou ao 
ponto em que todos os processos devem ser realiza-
dos de forma eletrônica e, com isso, possamos redu-
zir pelo menos em 30% do tempo”.

A secretaria ainda afirmou que para continuar com 
a descentralização o Minicom precisa que “os radio-
difusores se cadastrem eletronicamente para poder 
acompanhar à distância os processos e fazer o pro-
cesso andar. Por exemplo, na região Sul só temos 7 
emissoras cadastradas e precisamos que vocês se ca-
dastrem, que entrem, preencham o cadastro e a partir 
daí todos os processos avancem eletronicamente”.

Patrícia revelou que uma nova força-tarefa para re-
gularizar a situação de retransmissoras de televisão 
(RTVs) ia ser realizada pelo Ministério das Comunica-
ções. Desta vez, o mutirão ocorreu no Paraná, entre os 
dias 27 e 29 de maio passado.
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A Abertura do SET Sul teve o Auditório da Pontifícia Universidade Católica PUCRS de Porto Alegre quase cheio
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Para encerrar o painel de abertura, João Resende, 
presidente da Anatel, afirmou que está confiante no 
resultado das audiências públicas que definirão o 
regulamento sobre condições de convivência entre a 
TV Digital e LTE, já que estes serão fundamentais para 
aprimorar o sistema.

Resende disse que a Anatel tem “trabalhado junto 
ao Ministério pensando em que um serviço não pode 
ser pensado em detrimento de outro serviço”, preci-
samos “ouvir todos os debates sobre migração e as 
audiências públicas serão fundamentais. Queremos 
um debate aberto e claro”.

Testes da Anatel em Pirenópolis sobre interferência 
na TV Digital foram tema debate no SET Regional Sul

O painel “700 MHZ e Migração de AM para FM. Re-
gulação, convivência entre serviços, testes, consultas 
públicas”, moderado por Tereza Mondino (SET/TM 
Consultoria) teve como palestrantes o Conselheiro da 
Anatel, Marconi Maya; Paulo Balduíno (SET/Abert); 
Sérgio Santoro (Fórum SBTVD/ Rede Record); e André 
de Ulhoa Cintra (SET/ ALUC).

Os quatro palestrantes trouxeram temas de interes-
se ao Congresso com destaque para os testes de inter-

ferência de 4G/LTE realizados em Pirenópolis, Goiás 
pela Anatel que testaram a convivência entre os ser-
viços de TV Digital aberta e LTE na faixa de 700 MHz.

Paulo Balduíno de Abert, na palestra “Sem inter-
ferência da SMP/LTE e do SLP em 700 MHz” disse 
que o importante é que o setor quer uma licitação 
“sem interferência, mas não apenas para os servi-
ços senão sem interferência em termos absolutos, 
para todas as utilizações”.

E que os “os testes de Pirenópolis são incompletos 
e inconclusivos, mas mesmo assim pensamos que a 
convivência é possível com condições bem definidas 
e implementadas” onde os entrantes “terão de não in-
terferir” porque o regulamento deve “proteger a radio-
difusão que já existe. A utilização do filtro pode trazer 
uma degradação do sinal, por isso temos de ver que 
filtros usar e como”, afinal, segundo ele, utilizar filtros 
não é a “única solução”. 

Marconi Maya, em concordância com João Resen-
de quem tinha falado aos participantes do SET Re-
gional Sul uma hora antes afirmou que as audiências 
públicas serão fundamentais para definir o edital de 
Licitação da Faixa de 700 MHz, e disse que a Ana-
tel espera “adquirir e distribuir um Conversor de TV 
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A secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica do 
Ministério das Comunicações, Patrícia Ávila trouxe ao 
SET Sul a voz do Governo Federal
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O presidente da SET, Olímpio Franco abriu o SET SUL 2014
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Digital Terrestre com desempenho otimizado ou com 
filtro 700 MHz para cada família cadastrada no Pro-
grama Bolsa Família do Governo Federal; adquirir e 
distribuir um filtro de recepção de TV para cada famí-
lia cadastrada no Cadastro Único para Programas So-
ciais do Governo Federal, com exceção daquelas fa-
mílias já beneficiadas com o Conversor de TV Digital.

Ainda, estabelecer uma forma de atendimento pre-
ferencial à população, nas hipóteses de domicílios 
equipados com antena externa UHF, nos casos em que 
isso se faça necessário para mitigação; e disponibili-
zar uma central de atendimento telefônico para dirimir 
dúvidas e auxiliar a população a respeito da migração 
para a TV Digital; além de campanhas publicitárias in-
formativas, inclusive em TV aberta.

A seguir, Sérgio Santoro (Fórum SBTVD/ Rede Re-
cord) apresentou uma análise desenvolvida no Módu-
lo de Mercado do Fórum de TV Digital sobre os obstá-
culos existentes para a efetivação do switch-off.

Para Santoro, a premissa básica do Fórum é que 
desligar a TV analógica não pode significar privar a 
população de ver TV” e afirmou que para a grupo, 

não é só que os radiodifusores digitalizem as emis-
soras senão, também, que a população tenha claro 
o que é a TV Digital.

Assim, segundo o representante do Fórum, o swit-
ch-off só pode ser feito nas cidades após “100% da 
população que depende da TV aberta ter acesso à TV 
Digital – comprovados – através de pesquisas porque 
as emissoras ainda dependem financeiramente da TV 
aberta analógica”.

Para finalizar a palestra, André de Ulhoa Cintra 
(SET/ALUC) apresentou os resultados preliminares 
de estudos realizados relativos à migração AM para 
FM e disse que com o switch-off de TV analógica 
seriam utilizados os canais 5 e 6 de faixa estendida 
para as rádios FMs que migrem” 

Ainda referiu que “não pode haver uma migração de 
uma AM em um município se não são todas as incluídas 
no município que migram para FM” e que um dos gran-
des desafios é “excluir os canais vagos e de reserva do 
plano FM. Ainda temos de ter cuidado com o canal 6 de 
TV e RADCOM (rádios comunitárias) porque falta definir 
se serão deixadas onde estão ou serão migradas”
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João Resende, presidente da Anatel afirmou que está 
confiante no resultado das audiências públicas que 
definirão o regulamento sobre condições de convivência 
entre a TV Digital e LTE
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Sérgio Santoro (Fórum SBTVD/ Rede Record) afirmou 
que a premissa básica do Fórum é que desligar a TV 
analógica não pode significar privar a população de 
ver televisão aberta
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Para Ulhoa Cintra um dos maiores gargalos da 
migração da AM para FM serão os canais disponível 
para produzir esta migração, já que alguns estados 
da União não têm como migrar os canais porque 
não há espaço para isso.

Mundo IP, sistemas de emissão SFN 
e transmissões via satélite

Guilherme Castelo Branco da Phase explicou aos 
participantes do SET Sul 2014, na palestra “Sistemas 
de infraestrutura de TV”, os diferentes tipos de for-
matos, rápidos avanços de tecnologia e os limites da 
interface elétrica SDI são alguns dos desafios enfren-
tados hoje pelo mundo da radiodifusão. 

Como a convergência para uma arquitetura IP se 
mostra inevitável a distribuição baseada em SDVN 
(Software Defined Video Network), uma solução da 
Evertz que proporciona agilidade, simplicidade, robus-
tez e flexibilidade em uma infraestrutura inteiramente 
IP. “Hoje tudo pode ser IP. O grande desafio do radio-
difusor é como vai trabalhar no mundo IP, de fato já 
podemos ter transporte de sinais sem compressão de 
6 HD em uma interface 10GbE”, disse Castelo Branco.

Para ele, de todas formas a maior dificuldade é que 
o mundo IP não foi pensado para o mundo broadcast 
mas neste momento precisamos de incluir o TI nas 
emissoras e precisamos trabalhar com redes SDN.

Castelo Branco afirmou que os sistemas têm limi-
tação de capacidade e controle e gerência complexos, 
mas para quem esta a pensar em um projeto para ser 
utilizado nos próximos anos é preciso ter uma opera-
ção híbrida e transparente. “Para rotear um sinal em 
IP, hoje o radiodifusor pode receber um equipamento e 
rotear os conteúdos com interfaces simples e flexíveis”.

“Já estamos trabalhando em hipóteses de trabalhar 
com 12GbE de trafico de sinal pelo que a arquitectura 
nos próximos tempos estará pronta para trafegar e rotear 
sinais em 4K e trabalhar com produtos customizados 
como o apresentado na última NAB com o trabalhado 
desenvolvido pela Evertz na ESPN nos Estados Unidos”.

A seguir, Léilo Ribeiro da Star One trouxe ao SET 
Sul a palestra “Comunicações via Satélite, aplica-
ção em Broadcasting”, onde descreveu a frota da 
Star One, as suas aplicações Via Satélite, SNG, e as 
aplicações que foram utilizadas na última Copa do 
Mundo e próximos Jogos Olímpicos.

Segundo ele, o satélite Star One C2 é a “jóia rara da 
empresa, por ser muito concorrido e ter uma demanda 
muito grande tanto em sinal analógico como digital” 
já que ocupa a posição orbital mais importante para 
o mercado de Broadcaster no Brasil, pois transmite os 
sinais das maiores emissoras de TV do país.

Sua operação esta estrangulada com uma taxa de 
ocupação altíssima, com “28 transponders em Banda 
C, 14 em Banda Ku e 1 Banda X – uso militar”, e de 
fato “pensamos que tem uns 25 milhões de antenas 
apontadas a ele, além de uns 3 milhões da Claro TV”.

Ainda explicou que o lançamento do Satélite Star 
One C4 (posição 70º) está previsto para o terceiro tri-
mestre de 2014, aumentando a capacidade em Banda 
Ku, onde opera o DTH da Claro TV, do grupo Embratel. 
Ele terá 48 transponders em Banda Ku e uma expecta-
tiva de vida útil de 15 anos.

Para a Copa, a Embratel espera utilizar os satélites 
BrasilsatB4 e Star One C3, com mais de 150 unidades 
móveis comissionadas no Brasil que tem de trabalhar 
com outorga e licença de operação da Anatel. Para a 
Copa a Star One criou uma tabela especial de preços 
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Paulo Balduíno da Abert afirmou que o importante é que 
o setor quer uma licitação sem interferência, mas não 
apenas para os serviços senão sem interferência em 
termos absolutos, para todas as utilizações
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que inclui valores por dia, por semana e por todo o 
evento tanto em banda C e banda KU.

Entrando no mundo das antenas de transmissão, 
José Elias da IF Telecom na palestra “Interiorização DTV. 
Soluções e considerações”, abordou aspectos de inte-
riorização da TV Digital focada nos sistemas irradiantes. 

Para isso explicou alguns aspectos técnicos refe-
rentes às antenas mais utilizadas, visando vencer as 
limitações mais comuns encontradas em campo e apli-
cáveis a SFN e “Gap Fillers”, assumindo que são muito 
importantes os “intervalos de Guarda” que devem ser 
“ser escolhidos levando-se em conta as distâncias en-
tre estações da mesma frequência e as antenas e seus 
diagramas de irradiação, escolhidas (diagrama, Tilt, 
apontamento) de forma a garantir que as recepções na 
área de interesse caiam dentro do intervalo de guarda”.

Elias afirmou que para instalar redes SFN “es-
colhendo antenas levando em consideração a co-
bertura desejada e aspectos de ISI” estabelecendo 

“regiões fora de áreas de interesse eventualmente 
podem ficar com recepção além da banda de guar-
da. Futuramente, só deverão ser cobertas com alo-
cação de novas frequências”.

Ainda explicou casos concretos de “Gap Filler” e 
afirmou que o desafio nesta área é o ISI, definindo a 
banda de guarda e com ela a isolação que depende 
de escolha de diagrama de irradiação; definição de 
posicionamento de antena (Tilt eléctrico + mecânico 
+ azimute); espaçamento vertical entre antenas RX e 
TX; e cancelamento de eco do equipamento repetidor.

Elias explicou o uso de painéis UHF banda larga 
e de baixo custo, bem como avanços em desenhos 
de novas antenas cilíndricas e com faixas maiores de 
forma a atender a esse novo tipo de demanda. Ainda 
foram abordadas contra-medidas de forma a garantir 
isolação e cancelamento de ecos, banda de guarda e 
ajustes em campo com experiências práticas e suges-
tões de implementação. 
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O painel “700 MHZ e Migração de AM para FM. Regulação, convivência entre serviços, testes, consultas públicas”, 
moderado por Tereza Mondino (SET/TM Consultoria) foi um dos mais animados do Regional
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Finalmente, o executivo de IF Telecom descreveu os 
principais pontos e cuidados que devem ser observa-
dos para uma ótima condução na escolha de sistemas 
radiantes, bem como de implantação nessa fase de 
interiorização até o “switch-off” analógico.

Depois de um intervalo, Glenn Zolotar da Hitachi 
Kokusai Linear na palestra “Redes de Transmissão 
Digital para Interiorização” explicou que o Brasil vive 
hoje o desafio de expandir a cobertura da TV Digital no 
interior, e diante deste cenário, apresentou conceitos, 
possibilidades e soluções tecnológicas que podem 
viabilizar a implantação de sistemas de distribuição 
de sinais e a transmissão digital, para o que denomi-
namos a Interiorização Digital”.

Para Zolotar, em um cenário de implantação da TV 
Digital nas cidades do interior, com a interiorização 

em MFN e SFN a partir de “soluções que atendam aos 
dois tipos de rede e às várias formas de distribuição, 
bem como às diversas necessidades dos radiodifuso-
res serão necessárias”. 

Para isso pode se distribuir sinal mediante satéli-
te; retransmissão terrestre; micro-ondas; rádio IP; mi-
cro-ondas digital; redes IP; fibra óptica etc. Uma boa 
solução seria, para Zolotar; a distribuição via satélite 
porque “a banda no satélite necessária é variável de 
acordo com a taxa de dados utilizada” utilizando um 
“BTS comprimido” usando a banda de 6MHz no saté-
lite e transmitindo SFN com “configuração mais sim-
ples nos pontos de retransmissão”.

“Para SFN com recepção terrestre usamos um Gap 
Filler que é mais complexo na sua instalação”, mas 
nele a “degradação praticamente nula. Alta tolerância 
à realimentação, e é estável com eco até 5dB positi-
vos”, afirma o plaestrante.

Finalmente, Zolotar se referiu aos micro-ondas BTS 
nos quais a faixa de frequência é de 7,425 a 7,725GHz 
(BW = 7 MHz) com potência 0,5W; nível de recepção 
-78dBm a -35dBm; gerenciamento via Ethernet Web 
Server; alimentação 90 a 240Vac; e simplex. 

Zolotar explicou que a tendência é ir para rádio IP, um 
micro-ondas via IP, com operação em Serviço Limitado Pri-
vado (SLP); montagem split (IDU/ODU); opção de modu-
lação de acordo com taxa e robustez necessárias, até 170 
Mbps em 7,5 GHz e até 200 Mbps em 6,5 GHz. “rádio IP é 
uma solução versátil, que possibilita mais que a simples 
transmissão do BTS, como a monitoração do equipamen-
to de transmissão, internet, VoIP, telemetria etc.”

Voltando a setor de transmissão, Ramiro Frugoli 
Franco, da Ideal Antenas, na palestra “Análise de cober-
tura, instalações” explicou a deformação de diagrama 
de irradiação quando realizada a instalação em lateral 
de torre; otimização do diagrama de irradiação quanto 
a instalação em lateral de torre; e quais as verdades e 
lendas em relação a uma instalação em lateral de torre.

Para ele, a análise de cobertura depende de polari-
zação circular e elíptica; transmissão de FM e TV Digital; 
reflexão e multi-percurso e maios variedade de recep-
ção. “De todas a principal é a polarização”, explicou 
Franco para quem uma vez determinada a polarização 
temos de partir para os “fatores de cobertura”. Para ele 
a torre interfere no diagrama, as vezes positivamente e 
outras negativamente, dependendo da “situação”.

Segundo Franco, a Resolução 284 de 07/12/2001 
considera ser “parte integrante do sistema irradiante 
a antena, sua estrutura de sustentação e os dispositi-
vos destinados a transferir a energia de radiofrequên-
cia do transmissor a antena”.

Finalizando o primeiro dia do SET SUL 2014, Sérgio 
Martines, da SM Consultoria, ministrou a palestra: 
“Interiorização da TV Digital: desafios e soluções com 
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Carlos Fini, SET/RBSTV considera fundamental 
resguardar a TV Digital aberta e gratuita porque sem ela 
o telespectador perde a gratuidade do serviço
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casos reais”. Ele afirmou que “em qualquer artigo ou 
palestra sobre a TV Digital no Brasil encontramos a pa-
lavra “desafio” ou “desafios”, principalmente quando 
o assunto é a interiorização” por isso na sua palestra 
no SET Sul, ele afirmou que é fundamental pensar que 
hoje temos de realizar “em 10 anos ou que se fez em 
60 anos, passando do analógico para o digital”.

Para isso “precisamos preparar o desafio de este 
projeto de implantação da TV Digital e com ele criar 
um projeto viável. Uma vez concebido, temos de 
planifica-lo. Feito isto é preciso contratar serviços, 
e finalmente, executar”, afirmou

Assim, com base em situações reais encontradas 
ao longo de projetos já concluídos, em implantação 
ou na fase de planejamento, analisar o projeto par-
ticular e avançar com ele de forma clara. Martines, 

“apontou algumas soluções viáveis, desde a concep-
ção, aspectos de legislação e tipologia de sítios de 
retransmissão até os cuidados com a infra-estrutura, 
mão-de-obra e logística, entre outros”. 

Também discutiu as opções de mobilização e in-
vestimento, como a terceirização do serviço e o com-
partilhamento de infra-estrutura entre usuários.

Segundo dia do SET Sul
Na manhã do segundo dia, foram analisados code-

cs, novos sistemas de captação de vídeo, 4K, rotea-
mento IP, Loudness, controle de qualidade de imagem 
e tendências do mercado broadcast.

A primeira palestra da manhã foi “Tecnologias 
de TI aplicadas em Broadcast” ministrada por Cris-
tiano Barbieri da Grass Valley. Para ele a industria 
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Uma das palestras mais aguardadas do segundo dia foi a de Gunnar Bedicks Jr., pesquisador que trouxe a Porto 
Alegre o resultado dos testes de interferência LTE 4G 700MHz nos canais de TV Digital
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esta funcionando com novas tecnologias de TI que 
estão sendo aplicadas ao mercado de Broadcast 
com Infraestrutura e Playout, como uma resposta 
as novas demandas, formatos e modelos de negó-
cios, trazendo benefícios e redução de despesas 
operacionais nos diferentes workflows.

Para Barbieri, os radiodifusores brasileiros estão 
neste momento frente a grandes desafios, entre eles, 
a incapacidade de gerar uma expansão simples para 
além dos limites físicos do roteador; trabalhar com 
orçamentos altos porque o cabeamento é caro, sem 
aproveitamento de economia em escala de soluções 
de TI; e porque os grandes projetos consomem até 
10% do orçamento com cabeamento, e ainda serão 
mais onerosos com a incorporação da UHDTV.

Frente a isso, a solução seria criar infraestrutu-
ras IP com sistemas SMPTE 2022-6 de baixa latên-
cia, baseados em sistemas determinísticos a partir 
de conexão de fibra de até 10Gbps; ou infraestru-
tura BDMI SMPTE – ST 425 com baixa latência, de-
terminístico, e conexão de fibra até 40Gbps o que 
permite transportar 3 sinais 4K (12 sinais 3G), junto 
com 384 canais de áudio e metadados.

Erick Soares, da Sony Brasil, trouxe ao SET Re-
gional Sul uma visão geral da evolução do 4K. As 
origens, a evolução e aplicação na área de produ-
ção. E os novos avanços para a produção ao vivo, 
bem como as tendências de mercado de produção 
e distribuição de conteúdo.

“O 4K já é uma realidade para o consumidor” e 
“uma realidade que esta chegando a indústria”, por-
que segundo Soares, o “4K começou no cinema mas 
se alastrou ao broadcast. Hoje com o 4K temos ferra-
mentas mais apuradas e para isso a Sony esta dando 
treinamento aos profissionais do mundo e a uma evo-
lução da produção neste formato”.

Japão e Coreia começaram em 2015 com transmis-
sões 4K via satélite e em 2016 com transmissões expe-
rimentais em espectro terrestre. “Hoje podemos entre-
gar conteúdo HD e o 4K pode ser uma forma de avançar 
nesse processo criando um workflow de captação de 
conteúdos que comecem a ser produzidos em 4K”.

Os sensores de 35 mm mudaram o conceito de 
captação, agora partimos para produção com maior 
luminosidade “e riqueza de informação. O sensor 
veio do cinema e deu maior plano focal ao mundo 
broadcast com pixels maiores para ter melhores ní-
veis de qualidade. Hoje temos câmeras com senso-
res até 16 bit para captação de cor com 65.536 tons 
de cor com range dinâmico”.

Ainda, Soares falou do zoom virtual “Cut-out” 
e no Stitching mostrando soluções esportivas em 
4K para ser utilizadas em transmissões HD e como 
armazenar dados em um mundo onde cada dia au-

menta a necessidade de grandes sistemas de arma-
zenamento de dados.

Sidnei Britto, da SDBTV distribuidora de Harmonic 
no Brasil disse na palestra “Novos codecs HEVC” que 
estes poderão ser fundamentais no novo formato UH-
D/4K. “Neste novo formato é preciso, segundo Britto, 
ter codecs que possam ser utilizados para que a tec-
nologia 4K possa proporcionar novas experiências aos 
telespectadores através de novos aparelhos com alta 
capacidade de processamento” , disse.

Nesse novo panorama do mercado, o HEVC (High 
Efficiency Vídeo Coding) “é a nova geração de ferra-
mentas de codificação de vídeo que permitirá a re-
dução de até 50% na taxa de dados necessária para 
comprimir vídeo de alta qualidade”. 

Segundo Britto, com a estandardização do HEVC 
poderemos ter “OTT HD/4K aproveitando o aumen-
to do tráfego na Internet. IPTV através do Low Bit 
Rate. Na DTH teremos uma economia satélite, com 
maiores ofertas HDTV+ e 4K”.

Mais tarde, Armando Isimaru da JVC ministrou a 
palestra “Novos meios de contribuição ao vivo” onde 
falou da evolução dos meios de comunicação nas úl-
timas décadas com o advento da micro-onda, satélite, 
telefonia móvel e mais recentemente as redes IP en-
curtaram as distâncias e o tempo para uma matéria 
sair ao ar. Com isso a pressão sobre a equipe de jorna-
lismo por rapidez é cada vez maior requerendo equi-
pamentos com melhor mobilidade e conectividade.

De esta maneira, Isimaru apresentou o desenvolvi-
mento de uma solução da JVC com a mais avançada 
tecnologia em captação de imagem integrada à tecno-
logia IP e de telecomunicações em uma câmera com-
pacta de alto rendimento capaz de fazer um streaming 
ou ftp in loco a qualquer parte do mundo.

O executivo explicou o MXF Workflow que trouxe ao 
mercado hipóteses de ter metadata que pode ser en-
viada da câmera através da conectividade disponível 
(App ou FTP) onde cada clip gravado contém a infor-
mação do metadata descritivo e pode ser utilizado em 
sistemas de Ingest e Asset Management como “Sear-
ch, Playout, Archival etc”.

Para Isimaru “a televisão para subsistir tem de ter 
mais programas ao vivo, produzir ao vivo e analisar as 
mudanças. Na TV que nos traz audiência e como” e 
neste sentido, o que precisamos é “dispositivos que 
permitam entrar ao vivo”.

A tendência, para Isimaru, é ter câmeras mais le-
ves que permitam facilmente a “contribuição ao vivo 
diretamente de uma camcorder” porque afinal, cada 
dia mais, o que importa e enviar as imagens e permitir 
que o “jornalismo avance ao vivo”.

A seguinte palestra foi da Cis Group, com Nuno 
Freitas quem trouxe ao SET SUL soluções de “File 
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Based Workflow”, afirmando que uma das opções 
no futuro será a de criar workflows completos ba-
seados em arquivos com fluxos completamente 
realizados em “File based”.

Assim, Nuno Freitas, explicou os presentes os flu-
xos e o storage necessário para ser implementado em 
uma emissora de TV e como é possível controlar tudo 
a partir de sistemas conectados no “Cloud”.

Ainda, explicou que o conceito de “SDI” esta no 
final dos seus dias, e daqui para frente é preciso 
avançar em novos métodos para criar fluxos de pro-
dução ao vivo e para que as emissoras avancem em 
fluxos mais transparentes.

André  Altieri, responsável pelo mercado de  mí-
dia e entretenimento na Cisco do Brasil afirmou que 
o IP já não é futuro, senão uma realidade. “Hoje 
a distribuição, contribuição e produção funcionam 
com fluxos de trabalho de produção de mídia que 
se estão tornando procesos de TI”.

“Na NAB 2014, pensei que estava acordando de 
um sonho porque finalmente falamos de IP” e como 
“transmitir áudio e vídeo encima de uma rede de IP” 
porque as redes SDN/ATM começaram a desaparecer 

porque não tem capacidade de distribuição de trafego.
Hoje em dia, precisamos direcionar os fluxos para 

uma abordagem “totalmente tapeless” com interfaces 
10GE/40GE com camadas “IP/MPLS” que permitem 
transformar uma rede em um sistema “multi-serviços”.

Para Altieri, as redes IP/MPLS permitem “um trans-
porte ousado de vídeo para contribuição e distribui-
ção gerando redes mais rápidas e transparentes”

A palestra “Administração de “Loudness” para 
a Televisão Digital e Segunda Tela” de Gilberto Fe-
lix, da Linear Acoustic, explicou aos presentes dois 
conceitos muito importantes na indústria, “Loud-
ness” e “Segunda Tela” afirmando que “o controle 
de áudio é um processo, não só um produto” por 
isso precisamos educar “para áudio. Precisamos 
ter técnicos que entendam de multi-banda e que 
coloquem o áudio no mesmo patamar do vídeo”.

Para ele, o Loudness no Brasil, “é uma preocupa-
ção de todos os canais de TV Digital” porque “é um 
processo que vem desde produção ao Mix e finalmen-
te controlada na transmissão com ajuda de processa-
dores”. O problema é que Loudness “é subjetivo por-
que é percebido pelo ouvido e o cerebro”.
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Tiago Lacerda, de EITV disse que a audiodescrição é uma realidade e tem de ser implementada pelas emissoras
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Para ele, no mundo digital de hoje, é necessária la 
“transição da transmissão terrestre analógica a digi-
tal” porque “as soluções analógicas que funcionaram 
bem não são adequados para o Mundo Digital”.

Ainda trabalhou o conceito de Segunda Tela, pen-
sando que a “Televisão atual está mudando rapida-
mente. Hoje em dia, mais e mais pessoas estão as-
sistindo conteúdo de TV em seus celulares, iPad e 
tablets. Conforme as emissoras continuam a transição 
para distribuição de conteúdo de Segunda Tela, o con-
trole de Loudness em programas e anúncios em vários 
dispositivos e ambientes diferentes também estão se 
tornando cada vez mais problemático”. 

As palestras da parte da manhã do segundo dia do 
SET Sul 2014 acabaram com a apresentação de Juan 
Carlos Ortolan, da Ross Video, que trabalhou “rotea-

mento IP e formato 4K”. Para ele a infraestrutura IP é a 
tendência do mercado.

Para isso, as emissoras precisam entender que o 
mercado e, por tanto, ela as estão mudando seus flu-
xos. “A entrada do IP no mundo broadcast tem de ir da 
mão da sincronização, ou seja, o “incoming feed “ en-
tra no mundo IP para o que precisamos uma mudança 
estrutural dos sistemas”

Para isso Ortolan explicou como funcionam os ro-
teadores para o mundo IP e os benefícios da imple-
mentação de roteadores IP com sistemas, por exemplo 
de IP Gateways para a transição ao roteamento IP que 
permite a passagem de trafego de sinais SD para IP.

Ortolan pensa que é preciso criar novas estruturas, 
mas para isso planejar todo o processo e fluxo de tra-
balho da emissora para passar de sistemas SDI com 
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ANews realizou no marco do SET SUL una serie de workshops de apresentação do seu sistema de Newsroom ANews 
com importante adesão dos participantes do Regional
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sistemas totalmente sincronizados nas novas estrutu-
ras sobre base IP.

Por outro lado, Ortolan trabalhou a nova tendência 
do mercado que esta indo para o formato “4K”, que 
“hoje já é uma realidade na indústria pelo que a Ross 
Video está desenvolvendo produtos para estes novos 
formatos”. Mas, segundo ele, ainda estamos a traba-
lhar em 3G pelo que para trabalhar em 4K precisamos 
trabalhar em “dual link” como o fizemos no passado, 
até que a tecnologia seja desenvolvida de uma forma 
solida. “Pensamos que o mercado vai para “Level B” 
com interfaces de Quad Link”.

A parte da tarde da segunda jornada do SET Regio-
nal Sul 2014 debateu em profundidade o futuro da te-
levisão no Brasil e no mundo. Salustiano Fagundes da 
HXD começou o período da tarde da segunda jornada 
do SET Regional SUL 2014 com a palestra “As novas 
fronteiras da Televisão” onde abordou temas impor-
tantes e explicou que a televisão está mudando e os 
seus conteúdos e formas de exibição estão mudando.

Para Fagundes, “cada vez mais os consumidores 
assistem televisão conectados a uma ou mais telas 
simultâneas. De acordo com pesquisa divulgada pelo 
Google Brasil em 2013, o fenômeno da segunda tela já 
chegou e se firmou nos hábitos e costumes das pes-
soas: cerca de 30 milhões de brasileiros utilizam três 
telas ao mesmo tempo, diariamente”.

Para ele “esse novo comportamento dos brasileiros 
traz desafios e oportunidades para os broadcasters 
que precisam criar estratégias coerentes para engajar 
os espectadores. Para as marcas surge a possibilida-
de de aprofundar os seus anúncios, permitindo men-
suração em tempo real das interacções”.

A TV não vai acabar senão que as experiências com-
plementares serão mais comuns e haverá diferentes 
formas de ver e assistir a vídeos.

Armando Ishimaru voltou ao palanque durante 
a tarde desta vez representando a Leader Instru-
ments, com a palestra “Controle de Qualidade na 
Produção de Vídeo”

O sinal de vídeo passa por uma extensa cadeia de 
circuitos e processadores desde a produção, edição, 
transmissão até chegar ao receptor de televisão do te-
lespectador. Em cada etapa da cadeia sempre haverá 
alguma perda de qualidade caso cada componente 
deste elo não esteja adequadamente ajustado. A pro-
posta aqui é produzir com a melhor qualidade possí-
vel na ponta da cadeia, ou seja, na produção para que 
o sinal não se degrade ainda mais.

Para Ishimaru, “um fator essencial é trabalhar com 
profissionais qualificados e ferramentas adequadas. Para 
facilitar a operação a obter resultados precisos e eficien-
tes, a Leader criou ferramentas intuitivas para operado-
res não técnicos que são 5 Barras, CineLite, CineZone e 

CineSearch, pilares para uma produção perfeita”. De fato, 
segundo ele, o que importa é “produzir ao melhor nível” 

Testes de Inferência na TV Digital 
explicados no SET Sul

Gunnar Bedicks Jr., pesquisador responsável 
pelo Laboratório de TV Digital da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, trouxe a Porto Alegre o resul-
tado dos testes de interferência LTE 4G 700MHz nos 
canais de TV Digital, realizados pelo Laboratório de 
Pesquisas em TV Digital da Universidade Mackenzie 
em conjunto com a SET. 

Nos testes mediu-se os valores de relação de protecção 
e limiar de saturação necessários para a convivência har-
moniosa entre os sistemas LTE e TVD em bandas adjacen-
tes. Esses resultados permitem concluir que as especifica-
ções definidas pela Resolução No. 625/2013 da ANATEL, 
“não asseguram a convivência livre de interferência e mos-
tram a necessidade de definir técnicas de mitigação para 
evitar ou resolver os casos de interferência prejudicial”.

Segundo ele, a “interferência é clara e provocará 
problemas na recepção do sinal de TV Digital aberto” 
e as interferências encontradas acontecem a partir de 
“estações rádio base” e em “estações móveis perto 
de o aparelho de TV, por isso achamos que se a segun-
da tela do celular o tablets esteja a trabalhar em 4G, o 
mais provável é que só fique uma tela, ou seja, a tela 
da TV fique preta” e “sem sinal”.

Gunnar explicou que os sinais interferentes dos sis-
temas móveis LTE foram obtidos por Geradores de Sinal 
Vetorial, de desempenho reconhecido pelo mercado de 
Telefonia Móvel em variadas condições. No entanto, 
para precisão dos resultados, o sinal na saída dos ge-
radores foi testado para se certificar de que satisfaziam 
as especificações de emissão espectral determinadas 
pelas Recomendações ITU-R e pelos Padrões ETSI, gera-
dos pelo 3rd Generation Partnershipp Project (3GGPP). 

Segundo ele, os testes demostraram que em alguns 
casos “pela densidade espectral apaga a imagem da 
tela”. Existe interferência dos canais próximos ao ca-
nal de TV devido ao sistema de filtros instalado no re-
ceptor e, segundo ele, é notável o aumento na degra-
dação da robustez dos receptores de TV em teste para 
os canais superiores, com relação a interferência do 
sinal de LTE de Uplink”. De fato, a interferência “será 
muita”. “Fizemos mais de 3000 medições e em cada 
uma delas encontramos interferência”.

Para o pesquisador o filtro não é a solução a 
interferência. Ele “talvez, possa resolver a interfe-
rência do sinal emitido pelo radio base, mas terei 
dificuldades de recepção. O filtro não resolver a in-
terferência do uplink”.

Tiago Lacerda, de EITV apresentou a palestra “So-
luções de acessibilidade” afirmando que nas últimas 
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décadas, os orgãos legislativos brasileiros têm atuado 
na criação de leis e regulamentos com diretrizes que 
definem como os meios de comunicação devem utili-
zar ferramentas para tornar a programação acessível 
aos deficientes auditivos e visuais.

Assim, a apresentação teve como objetivo expli-
car os novos modos de acessibilidade na TV, mos-
trando os prazos e a quantidade de horas de ho-
ras de programação que devem estar adequadas. 
Ainda explicou as soluções disponíveis para que as 
emissoras se adeqúem a legislação atual, em espe-
cial na geração de Closed Caption.

Para Lacerda, a audiodescrição é uma realidade e 
tem de ser implementada pelas emissoras, “não dá 
para seguir deixando de lado este direito”.

A última palestra desta edição do SET Sul esteve a 
cargo de Marc Judor, de Line UP/Junger. “Loudness Con-
trol: Questões e implicações”. Para o executivo alemão, 
“o que se esta em jogo quando falamos de Loudness, 
quais os benefícios, os métodos de trabalho em torno 
desta questão do ponto de vista técnico e principalmen-

te o que deve ser evitado” por isso é preciso saber como 
não ser multado no caso de uma fiscalização. Como gerir 
a relação entre os conteúdos centralmente produzidos e 
de distribuição para a rede de afiliadas? Como o loud-
ness ajuda a melhorar o fluxo de trabalho de produção?

Judor frisou que é importante entender que as dire-
trizes de loudness não são apenas de importância no 
Brasil, mas também pode afetar a nível Internacional e 
que os radiodifusores brasileiros precisam ter em con-
ta as diferenças entre o padrão brasileiro comparado 
com o da norteamericano (A85) e europeu (R128), y 
como estas normas afetaram o modo das emissoras 
trabalharem e como eles se adaptaram.

“É necessário corrigir o sistema produtivo nas 
emissoras de TV e trabalhar mediante automações de 
fluxos para mostrarnos que há que fazer, quando e 
como e em que circunstancias”, afirmou. 

Para ele “é uma boa implementação do audio é uma 
questão que deve passar por todos os processos de pro-
dução, realização, posprodução, e emissão para que o 
audio chegue com qualidade aos telespectadores”.

Uma das apresentações mais esperadas do 
SET SUL 2014 foi a de Fernando Bittencourt, 
e ela provocou grande inquietação na pla-

teia. O diretor geral de Engenharia da TV Globo e 
conselheiro da Comissão de Ex-Presidentes da 
SET, fez um apelo aos participantes do congresso 
afirmando que o futuro da TV aberta corre riscos.

“Vivemos um momento muito sério para futuro da 
Televisão”, o leilão proposto pelo governo não vai fi-
car na faixa de 700 MHz, “o pior é que não vai ficar só 
nessa faixa, senão que querem outras partes do es-
pectro” que hoje é utilizado pela TV aberta gratuita. 

Sendo assim, segundo Bittencourt, “a TV aberta 
ficará condenada as novas tecnologias” e a “vora-
cidade” das telcos para ter acesso ao espectro para 
oferecer banda larga de Internet não vai parar por aí. 

Para ele, “vivemos em um mundo onde cada vez 
mais pessoas possuem smartphones e tablets”, e 
“com eles se expande o consumo de vídeo nos apare-
lhos móveis, por isso o mercado quer aumentar a ban-
da, e banda é espectro. Ela precisa de espectro e esse 
espectro é o que hoje ocupa a TV aberta. Todo o merca-
do quer mais banda com uma voracidade absoluta”. 

Por outro lado, disse Bittencourt, a aparição da TV 
Digital e o apagão analógico vai gerar “um aumento de 
espectro livre. Por isso o governo quer fazer a licitação”

FERNANDO BITTENCOuRT: A TV ABERTA FICARá 
CONDENADA AS NOVAS TECNOlOGIAS
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A estreia no mercado brasileiro da TecnoMulti-
media InfoComm aconteceu de 13 a 15 de maio 
de 2014 no Centro de Exposições Imigrantes, 

em São Paulo. A exposição desenhada a partir de 
uma das maiores exposições de negócios para o se-
tor audiovisual do mundo, a InfoComm (sediada nos 
Estados Unidos), com feiras na Ásia, Europa, América 
Latina e Oriente Médio chegou ao país e recebeu mais 
de seis mil visitantes em três dias de evento.

A exposição reuniu 80 expositores, contou com 
uma ampla grade de conferências técnicas de espe-
cialistas do setor, palestras voltadas aos usuários fi-
nais e cases de sucesso. Dentre os temas abordados, 
estiveram em pauta a tecnologia AV e como os siste-

mas integrados podem resolver os mais variados pro-
blemas de mercados verticais.

Em entrevista à Revista da SET, Max Jaramillo, pre-
sidente de Latin Press entidad organizadora do evento 
afirmou que dos 80 expositores que participaram desta 
edição, 30% vieram pela primeira vez ao país. “Estamos 
muito otimistas e a parceria com a EXPOSEC - Internatio-
nal Security Fair, é estratégica já que muitas das soluções 
de audiovisual, iluminação, sinalização digital e comuni-
cação são complementares aos sistemas de segurança”. 

Para ele,  o mundo broadcast cada dia esta mais 
perto do mundo real. “Hoje muitas soluções que antes 
eram impensadas para empresas de médio ou peque-
no porte são possíveis. As soluções broadcast foram 
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TecnoMultimedia 
InfoComm Brasil 2014
Evento mundial do setor de áudio e vídeo chegou pela 
primeira vez ao mercado brasileiro após ter sido lançada há 
75 anos nos Estados unidos. Por Fernando Moura
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adaptadas para tecnologias AV e assim ficaram mais 
perto das pessoas”, disse.

A feira traz ao mercado soluções de integração para 
diferentes setores. Hoje as soluções de TI estão en-
trando a diferentes mercados, desde o broadcast até 
o de segurança. “Para nós o mercado das igrejas é 
muito importantes, elas cada dia tem mais acesso a 
canais de TV e sinais dedicados aos seus cultos pelo 
que necessitam soluções de integração simples e não 
muito caras para produzir os seus conteúdos” afirmou 
Jaramillo à Revista da SET.  

Nesse sentido, o executivo afirma que o mercado 
local tem boas perspectivas de expansão no futuro. 
“Acreditamos no sucesso desta feira, pois sabemos 
que as empresas necessitam cada vez mais de auto-
mação para se tornarem competitivas e atingirem es-
cala global. Nos Estados Unidos o mercado está con-
solidado há 10 anos. É uma indústria recente que está 
crescendo a partir das novas demandas”.

Jaramillo afirma que nos próximos anos o mercado 
de áudio, vídeo e tecnologias integradas no Brasil deve 
crescer entre 12 e 14% ao ano, enquanto na América La-
tina a projeção deve ser mais acelerada com incremento 
de 15% até 2015, alcançando a cifra de US$5,9 milhões.

Entretanto, Víctor Alarcón, diretor de projetos da 
TecnoMultimedia InfoComm, afirma que ao contrá-
rio da maioria dos países desenvolvidos, na América 
Latina, os sistemas integrados de áudio e vídeo, não 
são utilizados ou seu uso ainda é incipiente. “Há es-
paço para crescer. O mercado é bastante promissor e 
existe alta tecnologia para o segmento que ainda não 
está sendo aproveitada”.

A Exposição
Muitos dos 80 expositores da Infocomm traba-

lham com o mercado AV e o Broadcast. Deles, a Re-
vista da SET escolheu alguns para mostrar os seus 
principais lançamentos. 

A Christie Digital Systems, por exemplo, apresen-
tou soluções para o mercado comercial, bem como de 
radiodifusão. Entre elas, o projetor DLP Christie DHD-
600-G com um chip. Ostentando 6.000 lúmenes com 
resoluções WXGA, HD e WUXGA em um modelo com 
lâmpada única, o projetor “oferece excepcional quali-
dade de imagem, brilho e segurança, essenciais para 
as apresentações em salas de conferências. Para ins-
talações do governo, instituições de ensino superior e 
locais de culto religioso com verbas limitadas, a série 
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G da Christie oferece uma solução rentável com a tec-
nologia DLP durável e necessária em tais ambientes”.

Bruno Tavares, gerente-geral da Christie Digital Sys-
tems South America Ltda, disse à Revista da SET que 
o balanço do evento é muito positivo e que a empresa 
quer ganhar terreno no Brasil. “Esta feira profissional 
é a primeira para o Brasil e a Christie está orgulhosa 
de fazer parte desse evento inaugural. A abertura, no 
último ano, de nossas primeiras instalações na Amé-
rica do Sul, em São Paulo, demonstra o compromisso 
da Christie em uma região em crescimento onde está 
aumentando visivelmente a demanda de soluções AV 
para profissionais, bem como em matéria de visuali-
zação, salas de comandos e simulação”.

Tavares disse que a presença da empresa em São 
Paulo tem sido muito importante para desenvolver ne-
gocios na região, e o começo da produção em 4K de-
senvolverá novas aplicações e negocios. “Na Copa do 
Mundo teremos produção em 4K e nos forneceremos 
telas e projetores para alguns dos Fan Fest. A produ-
ção em 4K é muito importante para o desenvolvimen-
to de equipamentos, não só no cinema. O projetor 4K 
veio para suprir duas necessidades. Uma de melhor 
qualidade de imagem, a outra para permitir que telas 
grandes sejam utilizadas em ambientes pequenos, ou 
seja, minimizando o tamanho dos dispositivos dando 
melhor qualidade de imagem”.

A Sony apresentou no TecnoMultimedia InfoComm 
Brasil 2014, o modelo 4K de projetor VPL-VW1000, um 

modelo que possui “quatro vezes mais pixels que um 
modelo com resolução Full HD oferece uma experiên-
cia jamais vista para um cinema em casa”, afirma Luiz 
Padilha, diretor de marketing e vendas da área profis-
sional da Sony Brasil. 

“Anualmente participamos da edição em Las Vegas 
da Infocomm, e estamos muito felizes por estarmos 
presentes nesta que a primeira edição brasileira do 
evento. Apostamos que o evento será um sucesso por 
isso trouxemos nossos projetores top de linha, perfei-
tos para qualquer lugar, seja para assistir aos jogos 
da Copa, filmes, seriados, enfim, tudo o que o con-
sumidor desejar com a melhor qualidade possível”, 
completa o executivo.

A LG Electronics do Brasil apresentou monitores 
profissionais gigantes em ULTRA HD 4K para o seg-
mento de sinalização digital. “Os monitores podem 
operar na posição vertical ou horizontal e possuem 
modo de funcionamento contínuo, operando 24 ho-
ras por dia, sete dias por semana e 365 dias por ano 
sem prejudicar a qualidade de transmissão de seus 
conteúdos” disse à Revista da SET Tiago Correa da LG 
Electronics do Brasil.

Para ele, a Copa do Mundo foi um acelerador de 
vendas. “Hoje as Smartvs e as TV 4K são importantes 
para nós, mas o mais importante é que a TV deixou de 
ser um aparelho para muitas vezes se converter em 
uma interface do usuário com as suas conexão a inter-
net  o de TV por Assinatura”.
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Max Jaramillo afirmou que já estão confirmadas as edições 
de 2015 e 2016 da TecnoMultimedia InfoComm Brasil
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Para Tiago Correa de LG Electronics do Brasil, o 4K veio 
para ficar e será uma opção de aparato de TV muito 
importante para a empresa.

®
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A Sociedade Brasileira de Engenharia de Tele-
visão (SET) realizará de 24 a 27 de agosto de 
2014, o SET EXPO 2014, o maior e mais re-

presentativo evento de negócios e tecnologia para 
broadcast e novas mídias da América Latina. Este 
será realizado no Pavilhão Azul do Centro de Con-
venções e Exposições Expo Center Norte em São 
Paulo, um espaço maior, mais moderno e com me-
lhores acessibilidades. 

Integrado ao 25º Congresso Anual da SET, o 
SET EXPO 2014, Feira de Equipamentos, Tecnologia 
e Serviços aplicados aos Mercados de Broadcasting, 
Telecomunicações e Mídias Convergentes se apre-
sentará como um excelente Fórum de Negócios.

Nesta edição serão utilizados os 10 mil metros do 
Pavilhão Azul do Centro de Convenções, onde apro-
ximadamente 300 empresas expositoras no evento 
vão demonstrar as tecnologias de ponta mundiais, 
haverá pavilhões estrangeiros, como os da Baviera 
(Alemanha), do Reino Unido e o da NAB Show.

Congresso SET
O Congresso Anual da SET reunirá especialis-

tas do Brasil, dos Estados Unidos, Japão, Europa 
e América Latina, que discutirão os principais as-
pectos da produção, transmissão e distribuição 
em TV, além de temas relacionados a vídeo, cine-
ma, rádio e internet. 

No congresso, além de tradicionais palestras 
com profissionais de destaque do mercado inter-
nacional, também acontecem talk shows, tutoriais 
e debates, onde são discutidos os atuais cenários 
do mercado e as futuras tendências.

Com aproximadamente 50 sessões e cerca de 
170 palestrantes distribuídos em 4 auditórios si-
multâneos, este fórum congregará um grupo sele-
to de mais de 1.400 profissionais que discutem as 
questões mais relevantes do setor intensamente 
durante um período de 4 dias. 

Além de reunir moderadores e palestrantes que são 
uma referência no mercado e na academia, o Congres-

SET EXPO 2014 
A SET realizará no mês de agosto, o SET EXPO 2014 e seu 
Congresso anual. Com um novo modelo de negócios para a 
nova exposição que terá, entre muitas novidades, duas horas à 
mais por dia, e o já tradicional congresso da entidade. A edição 
2014 será realizada em um lugar mais acessível e com melhores 
condições para expositores, visitantes e palestrantes. Por Redação
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so SET ainda contará com a possibilidade de geração 
de conhecimento e de encontrar soluções ilimitadas 
nas diversas áreas de comunicação com as apresenta-
ções de cases dos painelistas inscritos para o evento.

Assim, a sua rica e extensa programação envolve as 
principais tendências e padrões internacionais do se-
tor. Entre eles, o Ultra HD (4K), a distribuição do sinal 
de TV via IP, Integrated Broadcast & Broadband (IBB), 
ATSC 3.0, FoBTV, Rádio Digital, a transição do AM para 
o FM e da TV analógica para a TV Digital. Destacam-se 
ainda a convivência entre o LTE e a TV Digital, Social 
TV, Segunda Tela, Interatividade e Transmídia.

Durante o evento, também acontecerá a ceri-
mônia de entrega do SET Prêmio, que está em sua 
quinta edição este ano. A SET tem a expectativa 
de reunir no evento um público de mais de 10 mil 
profissionais e executivos do setor.

Parcerias com a NAB e InterBEE
A SET realizou uma serie de parcerias com en-

tidades a nível mundial, uma delas foi a firmada 
com a NAB Show. “A parceria que mantemos com a 
NAB Show, dos Estados Unidos, está nos ajudando 
a criar conteúdos inéditos e ofertas de oportunida-
des de expansão de mercado para os expositores 
e visitantes do SET EXPO”, afirma o diretor de Mar-
keting da SET, Cláudio Younis.

Um dos atrativos do evento será a demonstração 
na feira do sistema Super Hi-Vision pela emissora 
pública japonesa NHK. A transmissão over-the-air 
de conteúdos 8K ao vivo será feita por meio do 
sistema ISDB-tb, adotado pela TV aberta brasilei-
ra, em circuito fechado para os visitantes da feira, 
uma oportunidade única para o público observar 
as principais tendências da industria.

O evento conta ainda com o apoio das principais 
associações do setor no Brasil e no exterior (ABRA, 
ABRATEL, ABERT, AESP, ABPITV, ABTU, AIR, Fórum 
SBTVD e SINDVEL) e de todas grandes redes de rá-
dio e televisão brasileiras.

Dentro da programação do SET EXPO, um fórum 
de negócios será co-realizado pela Associação das 
Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo 
(AESP). Voltado aos principais executivos das em-
presas de mídia eletrônica (rádio e TV), de novas 
mídias (Internet, aplicativos, portais, games, sites 
e mídias sociais) e start-ups da área de comunica-
ção e tecnologia, o fórum visa à discussão sobre 
como aproveitar as grandes oportunidades que 
surgem com a convergência tecnológica.

Horários
O congresso começará pela primeira vez no do-

mingo 24 de agosto e se estenderá até 27 de agosto 

de 9 as 17h. A exposição. Ira de 25 a 27 de agos-
to. No primeiro dia, segunda-feira, 24 de 12 a 20h, 
sendo que as 11h será aberta aos convidados es-
peciais. Os dois dias restantes será de 10 a 20h, 
somando duas horas mais por dia.

Porque escolher a SET EXPO?
A Revista da SET realizou uma serie de entrevistas 

a empresas que optaram por expor seus produtos no 
SET EXPO e perguntou aos seus responsáveis os prin-
cipais motivos da escolha na SET. 

Sonia Poloni, da AD Digital disse que a escolha 
foi feita pelo “prestígio da SET de quem somos as-
sociados há mais de 10 anos e, por reunir todo o 
mercado broadcast em um único espaço fértil para 
apresentações e discussões acerca de novas tec-
nologias, projetos e modelos de negócios, em um 
evento anual que promete tornar-se o principal 
encontro voltado para tecnologia em mídia e en-
tretenimento, aliando o já tradicional e respeitado 
Congresso SET e a exposição”.

Para Renato França, diretor Comercial Broadcast 
América Latina de RFS, a escolha do SET EXPO tem a 
ver com a “visibilidade de nossa empresa e soluções 
oferecidas ao mercado de broadcast junto aos princi-
pais clientes brasileiros e da América do Sul”.

Marcelo Zanot, gerente Comercial de Ideal Ante-
nas disse que a empresa escolheu “pois acreditá-
mos piamente na organização da SET, dando-nos 
sempre todo conforto, comodidade e respaldo 
necessários ao sucesso e prospecção de clientes 
esperado em todas as Feiras. Os organizadores do 
evento são pessoas comprometidas com o trabalho 
e responsabilidades as quais são conferidas. Nos-
sas participações nos SET Regionais, também nos 
trouxeram o sucesso esperado”.

David Britto, director da TQTVD, afirma que “es-
colheu o SET EXPO pela reputação nacional e inter-
nacional que a Sociedade de Engenharia de Televi-
são (SET) possui. A SET tradicionalmente organiza a 
melhor conferência sobre tecnologias de televisão 
da América Latina. Seu público é muito importante 
para o nosso negócio”.

Para Caroline Villamar de Exectec, a escolha 
se deve a que “SET EXPO tem como premissa seu 
valioso congresso, que trata sempre de trazer as 
novidades da produção audiovisual do Brasil e do 
mundo, tudo que acontece no presente e os novos 
caminhos a serem desbravados”.

Pela sua parte, Fabiano Baessa da Lux Tecnologia 
afirma que o “SET Expo será um vento muito bom. Óti-
ma oportunidade e ambiente para demonstrar os pro-
dutos e assim ampliarmos as vendas. Temos também 
bons “feedback” para a empresa”
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Bruno Prodocimo, gerente Comercial de EiTV - En-
tretenimento e Interatividade para TV Digital, afirma 
que “poder trabalhar ao lado da SET em seu primei-
ro evento nos traz o sentimento de parceria, e não 
somente de um relacionamento entre cliente x or-
ganizador. A EiTV desde seu início apoia e participa 
dos eventos da Sociedade e estamos com muito oti-
mismo neste novo desafio, em um lugar muito mais 
adequado ao porte do evento, ao lado de pessoas 
altamente competentes. Escolhemos o SET EXPO 
exclusivamente junto a todos nossos parceiros, e 
temos a certeza que esta seguirá como principal e 
exclusiva feira para o setor nos próximos anos”.

Finalmente, Marcelo Couto, gerente comercial 
de CPL, disse à Revista da SET que a sua empresa 
“vem participando desse evento desde o ano 2000, 
quando ainda havia a parceria entre a SET e a outra 
empresa. Acreditamos que o SET EXPO 2014 trará o 
mesmo público das edições anteriores e, assim, o 
CPL conseguirá manter o contato com grande parte 
de seu público-alvo e terá a oportunidade de mos-
trar as suas novidades para o mercado”.

Para os entrevistados da Revista da SET, a realiza-
ção do SET EXPO é de vital importância para o mercado 
broadcast brasileiro e latino-americano. Para Marcelo 
Zanot, “é um momento único e exclusivo, para rever 
clientes, parceiros e amigos, objetivando a apresen-
tação das principais tendências tecnológicas do Se-
tor de Rádio, Televisão e Telecomunicações, levando 
assim de forma clara e de fácil entendimento, infor-

mações de extrema importância aos profissionais da 
área técnica, os quais buscam através destes encon-
tros, inovações tecnológicas, notícias de destaques 
de sistemas radiantes já implantados, bem como um 
pós-venda eficiente e de rápida resposta”.

Sonia Poloni afirma que o SET EXPO é de vital im-
portância porque A importância traz ao Brasil “os 
lançamentos anunciados na NAB em abril e anteci-
pa temas que serão abordados no IBC, em Amster-
dã em setembro. A AD Digital participa ativamente 
dos eventos nacionais e internacionais da indústria 
de M&E, como NAB, IBC, SET Regionais, dentre ou-
tros, mas o SET EXPO, consideramos ser a oportuni-
dade ideal para expor as soluções implementadas 
pela nossa empresa, apresentar ao mercado novas 
tecnologias e discutir os projetos de nossos clien-
tes com o apoio dos fabricantes que fazem questão 
de virem ao Brasil para participar do evento”.

“O SET EXPO é muito importante para a empre-
sa. Por enquanto é a única feira que expomos. Nas 
outras, como: NAB, IBC, etc. só estamos presentes 
pesquisando novas tecnologias e equipamentos 
com diferenciais”, afirma Fabiano Baessa.

Caroline Villamar de Exectec coincide. “Celebra-
mos a importância do SET EXPO, pois entendemos 
que nossos principais clientes reservam também 
esta data para se atualizar no mercado. Criar novas 
oportunidades de negócio e parcerias. Aproximar a 
todos os setores do mercado audiovisual da visão 
geral do mercado latino-americano”.

Caroline Villamar de Exectec afirma que a empresa 
participará do “SET EXPO, pois entendemos que nossos 
principais clientes reservam também esta data para se 
atualizar no mercado”.

David Britto, diretor da TQTVD afirma que “escolheu 
a SET EXPO pela reputação nacional e internacional 
que SET possui”



Bem vindo
à realidade
LED TV

4K

Design para dissipação de calor com 
estrutura de metal única.

Manutenção traseira é realizada com 
menos de 1m, adequando a 
incorporação à parede.

Imagem perfeita mesmo sob luz solar.Fornece uma visão ampla, a imagem 
torna-se mais impactante.

Utilizando o mesmo brilho, o LED TV 
tem maior taxa de poupança de energia 
comparado com outros serviços de 
vídeo. Consumo médio de 150W por m².

100000 horas de uso, uma vida útil de 
8 a 10 anos. Outros dispositivos de 
vídeo possuem um tempo de vida de 5 
a 6 anos, com 50000 horas.

Permite flexibilidade de instalação.

A mistura das cores é verdadeira,
e a pureza dos detalhes torna
a imagem muito mais nítida.

Nova tecnologia de materiais com 
uma liga de alumínio de alta 
resistência, com peso de cerca de 
4,7kg e espessura de 9,1cm.

Efeitos 3D são expressivos.Tela perfeitamente sem linhas.
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David Britto vai mais longe e afirma que “na 
TOTVS procuramos alinhar todo o cronograma de 
Pesquisa & Desenvolvimento da empresa ao calen-
dário da SET. Demonstramos todas as novidades 
da empresa neste evento”.

Para Bruno Prodocimo o SET EXPO é de vital im-
portância, já que a empresa realiza um único “in-
vestimento é total e exclusivo o SET EXPO em ter-
ritório nacional. A EiTV não participa de nenhuma 
outra feira específica ao setor em território nacio-
nal, onde estimamos um grande e dedicado inves-
timento em infra estrutura para apresentar nossos 
produtos a nossos clientes. É sem dúvida a princi-
pal feira do setor que utiliza o padrão ISDB-T. Para 
nós, a importância é tão grande quanto a NAB e a 
IBC, feiras que também participamos”.

Os objetivos das empresas que participaram 
como expositoras no próximo SET EXPO 2014 são 
diversos, mas como em todas as feiras, o principal 
é a presença de marca, o contato com os clientes e 
a apresentações de novidades.

“Pretendemos ampliar a carteira de clientes; 
aumentar a penetração da empresa no mercado 
nacional; aumentar a abrangência da empresa no 
Brasil e na América Latina e obter algum retorno em 
negócios, além de aumentar nosso Network,” co-
mentou confiante Fabiano Baessa.

O objetivo de Para Renato França é claro, “pre-
tendemos demonstrar e consolidar a RFS como 

um importante player no mercado local de filtros 
de máscara e combinadores, através do hub cria-
do para suporte de serviços na RFS Brasil, além de 
promover as tradicionais soluções de antenas, pat-
ch panel e linhas de transmissão já fornecidas em 
larga escala no Brasil e demais países da região”.

Pela sua parte, a representante da AD Digital 
afirmou que o objetivo é “reforçar nossa presença 
no mercado e o posicionamento da empresa, que 
consolidou-se como integradora de sistemas es-
pecializada em tecnologias, soluções e padrões 
para a produção, gerenciamento e distribuição de 
conteúdo audiovisual. Além, de ser uma ação em 
comemoração aos 20 anos que a empresa comple-
tará em novembro de 2014. Em razão dos grandes 
eventos esportivos, Copa das Confederações em 
2013, Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas 2016, 
o SET EXPO 2014 será importante para promover 
a troca de experiências entre os diferentes países 
sede do ponto de vista das tecnologias adotadas, 
qualidade de imagem, áudio e, principalmente, da 
qualidade de experiência no consumo do vídeo”.

O gerente Comercial de EiTV, Bruno Prodocimo 
disse à Revista da SET que “este ano iremos apre-
sentar aos nossos clientes as novidades desenvol-
vidas durante o ano, que são muitas. É também a 
grande oportunidade de falar pessoalmente com 
nossos clientes nacionais e internacionais, estrei-
tando ainda mais nossas relações comerciais”.

Bruno Prodocimo, gerente Comercial de EiTV - 
Entretenimento e Interatividade Para TV Digital afirma 
que “poder trabalhar ao lado da SET em seu primeiro 
evento nos traz o sentimento de parceria”

Sónia Poloni, da AD Digital disse que a escolha foi feita 
pelo “prestígio da SET de quem somos associados há mais 
de 10 anos e, por reunir todo o mercado broadcast em um 
único espaço fértil para apresentações e discussões”
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Saiba mais em www.aja.com

Espetacular rate frame

O conversor AJA FS1-X é a próxima evolução de conversão e sincronização de frames. Baseando-se na potencia  
de tecnologia de ponta dos conversores  AJA. FS1-X é a solucao para alinhamento de vídeo incompatíveis  

e gerenciamentos dos crescentes números de canais e formatacao de áudio.

Diminuição das disparidades

Avanco Internacional

Tecnologia de instalacao e fabricacao 
com opcao (FRC), FS1-X  cria conversões  

de alta qualidade  entre diferentes 
famílias de taxas virtuais de frames  
com suporte ilimitado aos padrões 

internacionais.

Grande flexibilidade de Áudio

FS1-X suporta tanto entrada e saida de fibra 
e 64-channel MADI coaxial. Tendo um audio 

matrix interno  224x224 “permitindo total 
direcionamento do MADI a todo o áudio 

proveniente vindo do SDI, fibra, AES e fontes 
analógicas com uma capacidade incrível 

de processamento de áudio em um único 
equipamento.

Automação

FS1-X é projetado para  integracao facil e 
ideal com sua infra-estrutura existente de 
ponta. Possui uma grande variedade de 

funções, tais como congelar uma entrada 
ou alternar entre presets podendo ser 

disparados por GPI’s.  Um servidor web 
integrado permitindo a configuração e 

controle total via LAN a partir de qualquer 
navegador da web em qualquer plataforma.

05-08-14_FP_SETBrazil_FS1-X_June_PT_BR.indd   1 5/8/14   2:26 PM
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O SET EXPO 2014, o maior e mais representa-
tivo evento de negócios e tecnologia para 
broadcast e novas mídias da América Lati-

na contará com os seguintes expositores e estan-
des no Pavilhão Azul do Centro de Convenções e 
Exposições Expo Center Norte:

4S, Ad Digital, Advantech Wireless, Alfred, Ama-
zon, Arnold & Ritcher, Artlux, Aspa, Ateme, AVP MFG. 
& Supply, AVS Telecom, Biquad, BNDES, Brasvideo, 
Broadmedia, Calrec, Canon, Catdv, Cineshop, Cis 
Group, Comtech Italia, Comtech Xicom, CPL, Dalet, 
Datavideo, Digonomics, DMS, Drivesys, EITV, Eko-
tech, Energia, Epson, Ericsson, Eurobrás, Eurotel, 
Eutelsat, Exec, Ficael, Floripatec, Foccus, For-A Cor-
poration, Fujifilm, Gad, Grass Valley, HBC Telecom, 
Hitachi Linear, Hubtech, Ideal Antenas, IDX System 
Technology, IF Telecom, Imagine Communications, 
Inatel, Intelsat, Intherconnect, Inviso, Italtelec, JVC, 
Kathrein, Leader Instruments, Lerosat, Leyard, Li-
bor, Line Up, Lumatek, Lux Tecnologia, Mattedi, 
Mectrônica, Megatrax, Nemal, Net Insight, Newtec, 

Novella SatComs, NTT, Onestatic, Opic Telecom, 
Panasonic, Peak Communications, Phase Engen-
haria, Pinnacle Broadcast, Playlist, Pomfort, Pride 
Music, Proatec, PSK, RF Com, RFS Brasil, Riedel, Ro-
hde & Schwarz, RT Software, Savana, Screen Ser-
vice, SDBTV Harmonic, Seegma, SES, Showcase, 
Signum, Sindvel, Skysystem, Smart UPS, Snews, 
SoftNI, Solletec, Sonoton, Sony, Sotec, Spinner, 
SSL, STI Telecom, Superior Satellite, Tecnomidia, 
Tecnovideo, Tecsys, Tektronix, Telem, Teleponto, 
Teletronix, TITV, TOTVS, Transtel, Trev, TSDA, TSL 
Products, Ucan, Victor, Video Systems, Videodata, 
Viking Satcom, Vitec Videocom, Walser, Wi Mobilis, 
Xen Data, ZGC, e um espaço para Startups.

Ainda, standes da Interbee, NAB SHOW Pavilhão, 
SMPTE, STB - Superior Technologies in Broadcasting. 
Por outro lado, como em edições anteriores a expo-
sição contará com delegações nacionais e regionais: 
Pavilhão Britânico, Pavilhão da Baviera, Pavilhão do 
Rádio, e Pavilhão Japonês. Finalmente um stande ofi-
cial da NHK onde se realizarão demostrações em 8K.

MAPA DA FEIRA E lISTA DE EXPOSITORES DA SET EXPO 2014



Toda produção precisa de uma ferramenta multiuso. 
Adquira seu GV Director. Switcher, Servidor, gerador de 
caracteres e streaming, e Multiviewer – muitas 
ferramentas poderosas em um único pacote otimizado. 
Pequeno, mas poderoso. GV Director é assim.

www.grassvalley.com/gv_director

GV Director
Grandes produções. 
Tamanho compacto.
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Cada ano a SET organiza o SET Prêmio, uma 
forma de incentivar o desenvolvimento tec-
nológico da Televisão Brasileira, premiando 

profissionais e empresas.
Lançado em 2010, a quinta edição do SET Prê-

mio tem como objetivo premiar empresas e/ou 
pessoas por contribuições relevantes ao setor 
através de indicação e votação de acordo com cri-
térios claramente estabelecidos. 

Características:
•	 A entrega do prêmio acontecerá em cerimônia 

acompanhada de coquetel de confraternização 
durante o congresso anual SET Expo.

•	 As empresas indicadas deverão estar estabeleci-
das no Brasil diretamente ou através de represen-
tante ou distribuidor oficialmente reconhecido.

•	 Cada ganhador receberá o troféu das mãos de 
uma personalidade convidada pela SET.

•	 Além do troféu, os ganhadores receberão um 
Selo Vencedor SET Prêmio 2014 para ser utiliza-
do em seu site, catálogos, anúncios, etc. Este 
selo representa a escolha do mercado profis-
sional de broadcast e produção audiovisual, 
colocando os vencedores em uma posição de 
destaque perante o mercado.

O SET Prêmio conta com seis categorias para o 
Bienio 2013-2014:

1.  Produto – Soluções para 
Transmissão em ISDB-T
Podem concorrer nesta categoria produtos ino-

vadores para a área de transmissão de TV Digital 
em ISDB-T, incluindo soluções para SFN, MFN, inte-
riorização e aumento de eficiência, integração com 
satélite (DVB-S2 e suas extensões) e redes IP, links 
estúdio-transmissor (STL), compressão, codifica-
ção e multiplexação de sinais. 

2. Produto inovador para recepção ISDB-T
Podem concorrer nesta categoria produtos ino-

vadores para recepção de TV Digital em ISDB-T in-
cluindo: antenas, receptores, sintonizadores, dis-
positivo para recepção móvel e portátil e software 
para aplicações em receptores.

3. Projeto de interatividade para televisão
Podem concorrer nesta categoria quaisquer 

projetos com caráter inovador que foque na inte-
ratividade para televisão, tais como projetos para 
T-commerce, Social TV, itesposta de audiência, etc.

4.  Projeto de mobilidade para 
conteúdo audiovisual 
Podem concorrer nesta categoria qualquer pro-

jeto com caráter inovador que foque na mobilida-
de tanto do consumo de conteúdo audiovisual, 
como produção (fluxos de aprovação, “taguia-
mento”, interatividade, transmissão via 3G/4G, 
etc, considerando a cadeia de valor no mercado 
de Mídia e Entretenimento.

5.  Produto inovador para produção e pós-
produção de conteúdo audiovisual
Podem concorrer nesta categoria qualquer produ-

to que se enquadre no fluxo de produção com cará-
ter inovador, desde o Ingest a publicação do conte-
údo, independente de sua plataforma de exibição.

6.  Solução para produção, distribuição e 
arquivamento de conteúdo audiovisual em nuvem
Podem concorrer nesta categoria, soluções 

de SaaS (software as a servics) , PaaS (plata-
forma as a service) ou IaaS( infrastructure as a 
service) que criem valor no segmento de Midia 
e Entretenimento na integração de um ecossis-
tema ou fluxo de trabalho, como soluções para 
compartilhamento, edição, colaboração, arqui-
vo digital, transferência de conteúdo, armaze-
namento temporário, controle de qualidade, 
centro de exibição , podendo ser tanto em um 
cloud privado quanto publico.

Neste momento estamos na etapa de coleta de 
indicações dos fornecedores por categoria: 28 de 
Junho até 22 de Julho de 2014. Uma vez finalizada 
será possível votar pelos indicados no site da SET.

SET PRÊMIO 2014
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Closed Caption na TV 
Brasileira – Primeira Parte
A Revista da SET solicitou a duas empresas brasileiras que 
trabalham com Closed Caption que expliquem porque é 
necessária a implantação desta ferramenta nas emissoras do 
Brasil. Nesta edição publicamos a visão da ShowcasePRO, 
na próxima será a vez da EITV, ambas parceiras da SET, e 
comprometidas com o desenvolvimento de tecnologias brasileiras 
que possam ser utilizadas no padrão ISDB-TB.

As emissoras de televisão do Brasil e do mun-
do devem, por obrigação moral e jurídica, 
transmitir informação, discussão e entreteni-
mento a população inteira, inclusive àqueles 

que possuem alguma deficiência e já sofrem o bastan-
te com as dificuldades de acesso do dia-a-dia. É por 
isso que as emissoras de televisão contam com uma 
importante tecnologia: o closed  caption, ferramenta 
que, até certo grau, consegue amparar às dificuldades 
do deficiente auditivo de acompanhar uma programa-
ção de seu interesse.

O closed caption, ou legenda oculta, é uma Tecno-
logia da Informação e Comunicação (TIC) que transfor-
ma o áudio de um filme ou programa de televisão em 
texto. Assim, pessoas que possuem alguma deficiên-
cia auditiva podem acompanhar a programação de-
sejada através da legenda, que inclui efeitos sonoros 
como aplausos, risos ou fundo musical.

A Lei 10.098/2000, ou Lei da Acessibilidade, 
como é conhecida, é a responsável pela implemen-
tação da legenda oculta na programação das emis-
soras brasileiras, assim como de outras tecnologias 
de acessibilidade, como libras e audiodescrição.

Desde junho de 2013, a Portaria Nº 310/2006, 
do Ministério das Comunicações, determinou que 
as emissoras de televisão deveriam cumprir doze 
horas diárias de closed caption. Essa norma será 
gradativa até que se cumpra 24 horas diárias de 
programação legendada.

A legenda oculta não só é importante para de-
ficientes auditivos como também para ambientes 
ruidosos, como bares, restaurantes e aeroportos.

A produção de closed caption não é tão simples 
quanto parece. É um processo inicialmente comple-
xo, que exige prática e concentração, especialmen-
te em uma emissora que possui quase 24 horas de 

Por Marina Iorio*
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programação ao vivo. Então, como produzir uma le-
genda simultânea ao que o apresentador fala?

Por isso, e para quê seja possível ter closed caption 
é possível implantar nas emissoras o método conheci-
do como “Reconhecimento de Voz” para a produção da 
legenda. O Reconhecimento de Voz requer  um locutor 
para efetuar o trabalho. O locutor basicamente repete o 
que é dito no programa para um software que reconhece 
vozes e produz em forma de texto. O software trabalha 
com base em um banco de dados com milhares de vozes 
pré-gravadas. Ou seja, a voz do locutor é digitalizada e 
os sons emitidos são comparados com aqueles gravados 
no banco de dados. Se o aplicativo conseguir reconhecer 
semelhança entre aquilo que foi dito com os sons de sua 
coleção, a palavra aparece na tela em forma de texto.

A base de dados desse programa pode ser atualiza-
da e personalizada pelo locutor. Quanto mais palavras 
novas ele adicionar no dicionário do software, mais pa-
lavras serão escritas corretamente, aumentando a sua 
precisão. Giovanna Frugis é operadora de closed caption 
na TV Gazeta há um ano e afirma que “o mais importante 
é ter muita concentração para não perder nenhuma in-
formação do que o apresentador está falando e sempre 
melhorar o perfil de voz, ou seja, salvar novas palavras 
todos os dias”. Mesmo assim, podem ocorrer erros, mas 
Giovanna argumenta: “Com uma boa mão-de-obra con-
seguimos produzir uma legenda com no máximo 2% de 
erros e 4 segundos de atraso, que é o que a ABNT exige”.

Há outra forma de produção de closed caption: por 
estenotipia. Neste caso, os sons e falas são registrados 
através de um estenótipo, um teclado especial que re-
presenta letras e grupos de fonemas. Porém, este é um 
método arcaico, que exige de cinco a sete anos de trei-
namento até que o aluno se torne profissional.

Os modos de produção por Reconhecimento de Voz 
e estenotipia possuem o mesmo grau de precisão e 
qualidade na legendagem, a vantagem é que o Reco-
nhecimento de Voz é uma forma de produção prática, 
moderna e de fácil aprendizado: o funcionário recebe 
três dias de curso antes de começar a operação. 

Como o closed caption por Reconhecimento de Voz 
funciona tecnicamente. A cadeia de produção de le-
gendagem oculta, nos moldes do modelo desenvolvi-
do e aplicado pela ShowCasePRO, envolve:
a) XON75 – Sistema Gerador de Legendas Ocultas
b) Estação Locutora
c) ENC25 – Codificador de Legendas Ocultas
d) IFN50 – Implementador de Funções
e) Monitor com funcionalidade de decodificação de 

legenda oculta. 

Todo codificador, também conhecido por “enco-
der” – responsável por modificar determinado fluxo, 
seja ele áudio, vídeo, dados ou a combinação destes. 
Porém, há codificadores que efetuam, por exemplo, a 
compreensão desses fluxos para poder transmiti-los 
por satélite; há outros que modificam o sinal, colo-
cando, retirando ou trocando dados, que é o caso do 
Codificador de Legendas Ocultas. 

Este codificador é responsável por agregar a infor-
mação de legendagem oculta “dentro” do fluxo de 
vídeo, para que essa ferramenta de acessibilidade 
esteja disponível para sua audiência. Para isso, ele 
deve lidar com aspectos importantes dentro de uma 
emissora, como a manutenção da sincronia e da qua-
lidade de vídeo e áudio, além de ser compatível com 
formatos de vídeos diferentes.

O Codificador de Legendas Ocultas é uma produto 
desenvolvido no Brasil com algumas peças importadas, 
mas toda sua inteligência de funcionamento foi desen-
volvida pela equipe de engenharia da ShowcasePRO.

O XON75 é um sistema central para produção de 
legendas ocultas, seja ao vivo ou pré-produzido. Ele 
integra diversos métodos e mídias para que o produto 
final seja o fluxo de texto padronizado para entrega 
ao codificador. Com ele, é possível extrair dados e ge-
renciar o acesso a produtos de terceiros, como moto-
res de reconhecimento de fala (como o ViaVoice ou o 
Nuance) e sistemas de jornalismo (iNEWS, ENPS etc.) 
em uma interface web amigável e descomplicada. 

No caso de TV Digital ou analógica há duas combi-
nações possíveis: para TV analógica, o ENC25 trabalha 
no modo SD, ou Standard Definition. Para TV Digital, o 
ENC25 que opera no modo HD, ou Alta Definição, sendo 
necessário, em alguns casos, também o uso do IFN50.

*Marina Maria Iorio Duarte de Oliveira é graduada em 
jornalismo pela Faculdade Cásper líbero
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Imagem de closed caption da TV Gazeta
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Como (e por quê) produzir 
um piloto de televisão
O crescimento do share da televisão por assinatura, as 
intervenções de políticas públicas de incentivo e proteção ao 
conteúdo nacional via lei 12.485 - lei da TV paga - permitiram aos 
produtores independentes brasileiros a oportunidade de cruzar a 
linha primária que os limitava.

O conceito “episódio piloto”, como o co-
nhecemos, nasceu nos Estados Unidos 
em meados dos anos 1950 quando gran-
des redes americanas como ABC, CBS e 

NBC começaram a comprar produtos de terceiros, 
muitos indicados por agências de propagandas 
que precisavam testar uma audiência muito sensí-
vel às inclinações sociais. Dada às regras sociais 
estabelecidas à época, uma pessoa de cor, por 
exemplo, surgir como protagonista em um progra-
ma de costumes femininos poderia comprometer 
o faturamento da emissora porque anunciantes 
sentiam-se ligados a temas não pertinentes à sua 
marca. Assim, os pilotos eram em grande maioria 
“estudos de casos”, e representavam uma régua 
mensurável onde o investimento publicitário deve-
ria ser colocado no ponto mais alto.

A indústria de TV americana detém processo 
definido para a execução e compra de pilotos de 
televisão. As maiores redes possuem processos de 
submissão de projetos e um time de profissionais 
que pré selecionam um número definido de scripts. 
Os showrunners das ideias são convidados para 
pitchings e devem vender “na garganta” o concei-
to, a abordagem e a dinâmica destas propostas e 

que poderão vir a ser uma série de televisão. Mas 
até aqui nada de piloto!

Somente as ideias mais alinhadas ao perfil e a 
rentabilidade da rede, além de aderentes às variá-
veis como atualidade, formato inovador ou abran-
gência de público passam à segunda fase onde os 
responsáveis recebem uma bolada de investimento 
para produzir o piloto. Isto se dá após uma nego-
ciação de cessão de direitos autorais e que futu-
ramente passarão a propriedade do canal/rede - 
apesar de às vezes manterem percentuais para os 
showrunners. Destes, os que “funcionam”, tornam-
se série contratada por uma ou mais temporadas.

No cenário nacional independente o processo de 
contratação de piloto de TV praticamente não exis-
te. A variável fundamental que define isto passa 
pelo direito autoral da ideia, e aqui, as emissoras 
e redes, não podem ser “donas” do projeto. Isto as 
deixa pouco confortáveis para financiar um produ-
to que não possuem direitos de autor, e talvez nem 
venham a ter o de propriedade. 

De fato a legislação brasileira protege a sobe-
rania nacional no que se define como “produto 
audiovisual brasileiro”; e não propõe abrir mão 
disto; mas isto estabelece um impasse. Os auto-
res brasileiros são os empreendedores de fato e 
de risco da ideia, criando e produzindo o esco-
po inicial da pesquisa e do desenvolvimento de 
modo empírico - tentativa e erro -, já que a grande 
maioria não dispõe de grandes recursos para fazer 
de modo eficiente esta etapa. Por outro lado, os 
canais exibidores de TV por assinatura em maioria 
estrangeiros e americanos “sambam bem quadra-
do” quando apostam na virilidade de uma ideia 
nacional via piloto. Eles simplesmente não inves-
tem e esperam que ideias alinhadas às suas gra-
des de programação; e principalmente as que já 
venham com uma linha de financiamento resolvi-
da; caiam no colo e então iniciam longo processo 
de contratação que muitas vezes gera expectati-
vas doentias nos produtores. 

Por José Renato Bergo*
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Projetos de RF e Implantação para Rádio, TV e Telecom
Engenheiros com mais de 20 anos de mercado
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De fato, na perspectiva destes canais que histo-
ricamente somente precisavam “nacionalizar” pro-
dutos vindos de fora e agora se vêem obrigados a 
adquirir ou a co-produzir conteúdos nacionais; de-
sembolsar qualquer valor para o desenvolvimento 
de pilotos-testes sem serem donos da ideia gera 
uma dor de cabeça que não pretendem para si. Isto 
não é de se culpar, vendo pelo viés do capital.

Mas observando dados da Agência Nacional do 
Cinema (ANCINE), percebe-se a evolução quantita-
tiva mensal de conteúdo brasileiro e nos dá a sen-
sação que tem começado a valer a pena produzir 
na nossa língua. O órgão atento a este gargalo do 
inicio do funil, dispôs através do Fundo Setorial 
Audiovisual, do dispositivo onde o proponente po-
derá se beneficiar para desenvolver ideias, pesqui-
sar conceitos, fazer pilotos e testar formatos res-
peitando algumas regras de classificação.

No gráfico a seguir, vemos que canais de filmes - 
Telecine, AXN, TNT - conseguiram adaptar-se melhor 
no período, adquirindo longas-metragens brasilei-
ros prontos e aptos a veiculação. Exceção é o ca-
nal HBO, que investiu em oito séries nacionais, os 
demais apenas mantém-se na cota ou abaixo dela.

Mas por quê fazer um piloto?
Pulando do foco político-econômico para o foco 

criativo-produtivo, minha opinião é que precisamos 
essencialmente pulsar sobre o tema porque não se 
pode fazer uma “ficção ufológica” sem alguém que 
seja adicto e meio doido por isto. Antes de decidir-
se em produzir um piloto, veja vídeos, discuta, leia 
e pesquise teorias e práticas da coisa e então faça 
um projeto, porque pode parecer óbvio, mas “uma 
ideia e um roteiro não são um projeto”.

A estrutura
O mercado profissional brasileiro audiovisual é 

de risco e muitas vezes bem oneroso para quem 
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empreende, e, se este for seu caso, não se furte de 
contar com o apoio espontâneo de seus colabora-
dores ou parceiros. Apesar da frágil promessa do 
“lá na frente”, meio caminhão de projetos chega-
ram a algum lugar; e isto me lembra a retomada do 
cinema nacional via Curtas-Metragens que era ca-
minho para fazer algo independente na década dos 
prêmios estímulos no final dos 1980, meados de 
1990. Fazer um curta com e para amigos nesta épo-
ca era uma curtição inocente, e nos deixava duros 
como sempre, mas se pensarmos em perspectiva 
do passado para hoje, veremos que o audiovisual 
do cinema ganhou maturidade e já não é tão mais 
inocente assim.

Nesta análise, você não necessariamente precisa-
rá de modernos equipamentos digitais de captação 
para fazer um bom piloto, mas é importante; seja fic-
ção ou documentário; que o resultado gráfico tenha 
qualidade Full HD pensando que estamos na atrasa-
da transição para TV Digital e há poucos frames do 4K. 
Se não contar com uma câmera RED, há equipamen-
tos híbridos de captação portáteis e que resultam em 
boa impressão quando bem manuseados. Mas você 
deve ir além, se houver condições.

Uma história em múltiplas plataformas
Se seu projeto se direcionar a formatos inovadores 

de engajamento transmídia, o conhecimento técnico 
e tecnológico para a demanda vai contar muito na 
execução desta empreitada, e então siga a premissa 
de contar com profissionais capazes oferecendo par-
cerias societárias ou compensações justas. Esta coisa 
técnica será provavelmente o cérebro da história. Um 
case estrangeiro que alinha conteúdo à tecnologia é 
Time Tremors. Uma série multiplataforma no formato 
tvgame no modelo “Wacht, Collect and Play” para pú-
blico infantil (5 a 8 anos). 

Pichting, Promo e Piloto
As oportunidades de pichtings em eventos ou 

editais do setor audiovisual estão crescendo arit-
meticamente, bem como plataformas on-line de 
submissão de projetos que as redes têm disponibi-
lizado. E isto facilita o aprouch entre players de pro-
dução e exibição. A edição do Rio Content Market 
deste ano contou com um número considerável de 
quick apresentações e pitchings de projetos. Todos 
estes agentes estavam dispostos a fazer pesqui-
sas e negócios em variados estágios, como venda, 
busca de coproduções, além do entendimento das 
complexas regras de financiamento público. Estive 
por ali para circular e assistir painéis sobre perfis 
de canais, coisa realmente importante para quem 
quer estar na área. Minha atenção se prendeu nas 

apresentações de pitchings, onde o proponente 
tem um pouco mais de sete ou oito minutos para 
convencer a plateia que a ideia dá caldo.

Nas rodadas de pitchings, vi formatos arrojados 
sem piloto, como a série ficcional “Confinados” de 
Marcello Muller e Benjamin Avila da Academia de Fil-
mes, para escopo de exibição diária; e o documental: 
“Eu me Movo” da Sentimental Filmes, onde atletas 
paraolímpicos descrevem suas bem aventuranças 
num mundo não adaptado às suas necessidades.

Nesta mesma edição do RCM esteve Nelson 
Hoineff  , diretor geral do Festival Internacional de 
Televisão - FITTV, evento que acontece no segundo 
semestre no Rio de Janeiro e que tem em sua pauta 
uma mostra competitiva de pilotos para televisão. 
O evento procura ser vitrine para pilotos feitos de 
modo independente; muitas vezes sem visão sis-
têmica do processo de contratação que buscam 
contatos com grandes players, sejam produtores 
ou exibidores.

Participei da última edição deste festival com 
um piloto para televisão sobre a “cena biker” nas 
urbes brasileiras. Meu piloto, finalista da mostra 
documental sofreu ajustes pós-exibição e me levou 
a um pré-contrato com uma grande produtora. Está 
agora nos corredores das redes para avaliação e es-
perando ser a bola da vez.

Em resumo, estes exemplos citados ajudam a 
confirmar que a ideia deve ter projeto estruturado e 
que existem outros modos eficazes de contar a his-
tória como promo ou pitching e nos faz perguntar 
se precisamos ou não de um piloto? Depende. De-
pende se possuímos know-how sobre o tema, se o 
projeto está bem embasado, se a produtora possui 
recursos ou ainda, se você possui fortes laços com 
uma emissora. De fato, nem sempre produzir um 
piloto garante algo concreto. Na maioria das vezes 
ajuda apenas a colecionar experiências, a testar a 
ideia e a competência de sua produção. O que já é 
suficiente para dizer “faça”! 

*Colaboraram: Rodrigo Arnaut e Daiana Sigiliano 

José Renato Bergo
Experiência em planificação, 
direção, produção e coorde-
nação de projetos de comu-
nicação audiovisual. Gradua-
do em Artes pela FAAP-SP 
e Pós Graduado em Mídias 
Interativas – Senac-SP
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Ir à NAB, todos os anos, já se tornou uma rotina 
para engenheiros, técnicos e produtores de televi-
são do Brasil. Mas já ouvi alguém dizer que isso, 
realmente, não é necessário porque não haveria 

muitas novidades para quem visitou a feira do ano 
anterior. Por isso, complementam: ir de dois em dois 
anos, ou mesmo de três em três, seria o suficiente 
para manter-se atualizado.

Esse argumento pode até parecer um pouco verda-
deiro, pois realmente não são em todos os anos que 
ocorrem mudanças radicais de tecnologia, ou lança-
mentos surpreendentes de novos equipamentos. O di-
fícil é saber, antecipadamente, quando isso vai acon-
tecer. Saber em que momento serão lançados, pelos 
fabricantes, equipamentos novos com características 
que atendam exatamente às nossas necessidades. No 
meu entender, para manter-se razoavelmente atuali-
zado, não tem outra saída: é preciso ir à NAB todos os 
anos. E por vários motivos. O primeiro deles, é que há 
sempre novidades - uns anos mais, outros anos me-
nos, mas sempre tem alguma coisa nova, interessan-
te, que não se tinha visto antes. 

Um segundo motivo, é que na NAB podemos encon-
trar, praticamente, todos os fabricantes mundiais de 
equipamentos, o que torna possível discutir soluções, 

solicitar orçamentos, comparar preços e característi-
cas, esclarecer dúvidas. Por outro lado, todas as emis-
soras e produtoras estão, todos os anos, comprando 
novos equipamentos e precisam, por isso mesmo, ver 
as opções existentes no mercado, antes de decidirem 
o que adquirir. E, às vezes, até, decidirem “o que não 
adquirir”. Com base nessas observações colhidas na 
feira, descobrimos, muitas vezes, que é preferível es-
perar um pouco mais por um equipamento, ou tecno-
logia que está surgindo. Repito: sempre há uma boa 
razão e, geralmente um ganho importante, que justi-
fica irmos, todos os anos, à NAB. 

Enquanto 2012 foi o ano da televisão 3D – e muita 
gente se empolgou com ela – e 2013 o ano da Ultra 
High Definition (4K e 8K), 2014 foi o ano em que a uti-
lização do 4k se consolidou e a “edição na nuvem” e 
o uso dos drones na captação de imagens para televi-
são passaram a ser seriamente considerados. Vamos 
falar um pouco sobre cada uma dessas questões.

4K
Para quem não está familiarizado com a denomi-

nação, 4K é um dos formatos da Ultra High Definition 
Telelevision (UHD ou UHDTV) – o outro formato é o 8K. 

Embora o 4K tenha, no total, quatro vezes mais pi-
xels que o HDTV, não é correto dizer que ele seja “qua-
tro vezes melhor que o HDTV”, como querem alguns. 
Na realidade o 4K tem 3.840 pixels na horizontal que 
correspondem a 2 vezes os 1.920 do HDTV e 2.160 li-
nhas de pixels (medida vertical) que correspondem a 
2 vezes os 1.080 pixels do HDTV. Por isso, o que pode-
mos dizer, é que o 4K tem imagens “duas vezes mais 
nítidas” (tecnicamente falando, “tem duas vezes me-
lhor definição”) que o HDTV.

Da mesma maneira como a ideia da uma televisão 
em alta definição (HDTV) teve sua origem nos labora-
tórios da Nihon Hoso Kyokai (NHK), a UHDTV também 
surgiu daquela corporação japonesa. Os formatos 4K 
e 8K desenvolvidos pela NHK são, de fato, as únicas 
propostas, tecnicamente consistentes, de televisão 
com qualidade superior ao HDTV. 

O 8K, embora já tenha sido apresentado pelos 
japoneses na NAB de 2013 e de 2014, ainda encon-
tra-se em fase de consolidação tecnológica - so-
mente a NHK e seus parceiros de desenvolvimento 
possuem protótipos funcionais naquele formato. 
Com respeito ao 4K, a situação é bem diferente, 

É preciso ir à NAB todos os anos
Sempre há uma boa razão e, geralmente um ganho importante, 
que justifica irmos, todos os anos, à NAB. Por Luiz Carlos Gurgel

O FT-ONE CMOS foi desenvolvido pela FOR-A para 
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o formato está completamente desenvolvido, con-
solidado e foi incorporado às linhas de montagem 
de quase todos os grandes fabricantes de equipa-
mentos broadcast, a exemplo da Sony, Panasonic, 
Canon etc. Até no segmento dos equipamentos “for 
consumer” já podemos encontrar monitores, tele-
visores, câmeras e projetores 4K. Mesmo no Brasil.

Naturalmente, os equipamentos 4K, não im-
porta o fabricante, ainda apresentam preços bem 
mais elevados que os seus correspondentes 2K (os 
HDTV), mas isso sempre acontece quando são lan-
çadas novas tecnologias. Certamente, em pouco 
tempo, esses preços vão cair e ficar ao alcance de 
todos. E, não resta dúvida, o 4K veio para ficar, veio 
para se incorporar ao nosso dia a dia. 

Em razão de tudo o que se disse, você deve estar 
pensando que, em pouco tempo, vamos trocar as 
nossas transmissões HDTV por transmissões 4K, ou 
mesmo 8K. Embora isso não seja impossível, acre-
ditamos que essa substituição, se vier a ocorrer, 
ainda vai demorar bastante. 

Por outro lado, produzir filmes e comerciais de 
TV utilizando 4K, já é uma realidade em muitos paí-
ses, principalmente substituindo as produções em 
película. O Digital Cinema Iniciatives (DCI), inclusi-
ve, já estabeleceu um padrão 4K para produções ci-
nematográficas que se constitui de imagens 4.096 
x 2.160 pixels com aspecto 256:135. É bem provável 
que você, sem se dar conta, já tenha assistido fil-
mes recentes, nos circuitos comerciais, que foram 
produzidos nesse padrão.

Edição na Nuvem
A Cloud Edition (Edição na Nuvem) é uma aplica-

ção de Cloud Computing que está sendo proposta por 
vários fornecedores, com maiores atrativos, no am-
biente broadcast, para a edição de news (Cloud News 
Edition). Basicamente, ela consiste em utilizarmos um 
data center remoto (usualmente de terceiros) para ar-
mazenamento das nossas matérias jornalísticas, tan-
to brutas como editadas. Essa solução apresenta al-
gumas vantagens e algumas desvantagens. São duas 
as principais vantagens, sendo a primeira a redução 
no investimento imobilizado com sistemas de arma-

zenamento, sua manutenção e contínua atualização 
tecnológica. A segunda consiste na disponibilidade 
do material e do sistema de armazenamento, a par-
tir de qualquer lugar do planeta, precisando apenas 
que ele tenha acesso à rede mundial de computado-
res. Qualquer material captado, em qualquer local, é 
transferido para a nuvem (entenda-se, data center de 
armazenamento) e fica disponível para uso pela emis-
sora. A própria edição ocorre na nuvem a partir de um 
sinal de monitoração de baixa definição que, por isso 
mesmo, gera um baixo tráfego de dados entre a emis-
sora e o data center. Editar na nuvem, portanto, não 
apresenta maiores problemas.

Tudo parece maravilhoso nessa nova fronteira 
tecnológica, mas há um “calcanhar de Aquiles” que 
é a rede de acesso ao data center. A capacidade de 
tráfego e a confiabilidade da rede podem por tudo a 
perder. Lembre que precisamos fazer o upload, para a 
nuvem, de todo o material bruto captado, com o máxi-
mo de qualidade e gastando o menor tempo possível 
e precisaremos depois fazer o download do material 
editado para garantir a sua exibição. Em tese, pode-
mos exibir a partir da nuvem, mas para isso precisa-
ríamos dispor de uma rede absolutamente confiável 
e de alta velocidade. No mundo real, contudo, se não 
tivermos uma cópia do material na emissora, correre-
mos um risco muito grande.

As emissoras que fazem cobertura jornalística na-
cional, ou mundial terão com a edição na nuvem, cer-
tamente, vantagens interessantes. Para as emissoras 
com cobertura local a situação é um pouco diferente, 
o ganho vai ser praticamente, apenas, quanto ao in-
vestimento imobilizado. Os custos operacionais ten-
dem a ser mais significativos pois, de fato, o se estar 
a fazer, nada mais é que uma terceirização do armaze-
namento e dos aplicativos de edição.

Não tenho dúvidas, contudo, de que a edição na 
nuvem é o futuro dos sistemas de jornalismo. Não sei 
se no presente, representa uma boa aposta, principal-
mente em razão da baixa qualidade dos sistemas de 
comunicação de que ora dispomos no Brasil. Na pró-
xima edição da Revista da SET falaremos dos drones. 

Continuará…

Luiz Carlos Gurgel 
Diretor Regional Nordeste 
da SET.
Contato:  
luiz@gurgel.pro.br
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TV Escola aposta em 
conteúdos transmídia e 
distribuição integrada
Este seria apenas mais um artigo sobre ações de TV 
Everywhere e conteúdo transmidiático caso não viesse de uma 
organização pública. Em 2011 o Ministério da Educação, por 
meio do canal TV Escola, iniciou um plano ousado voltado 
aos conteúdos digitais. Está ação se dividia em dois temas 
principais: produção de conteúdos interativos; e distribuição 
integrada de conteúdos multimídia.

O primeiro tema já vinha sendo tocado na TV 
Escola mesmo antes da revolução digital. 
Um exemplo é o programa Sala de Profes-
sor, que analisa documentários da progra-

mação da TV Escola e sugere, do ponto de vista de três 
professores de áreas distintas, como aquele conteúdo 
pode ser explorado em sala de aula. 

Este modelo foi se adaptando aos modelos digitais 
e agora está acompanhado de fascículos interativos 
que contém conteúdos exibidos durante o programa e 
que também servem para a sala de aula. Foi estipula-
do então um fluxo de consumo integrando TV, website 
e sala de aula, onde um professor pode assistir a um 
documentário sobre a segunda guerra, se aprofundar 
através dos esclarecimentos e infográficos trabalha-
dos no Sala de Professor e baixar esse conteúdo para 
ser usado como material de apoio em sala de aula.

Uma nova linha de produções está sendo trabalha-
da utilizando conceitos de narrativa transmídia, onde 
a história é contada através de diferentes plataformas, 

aproveitando as características e benefícios de cada 
meio. Um exemplo é a série de matemática “Explorado-
res de Kuont”. Gabi, a personagem principal, comanda 
um grupo de extraterrestres que chega ao planeta Ter-
ra para tentar entender como tudo funciona. Na TV a 
personagem frequentemente comenta sobre seu diá-
rio, onde ela anota coisas interessantes que aprende 
durante suas explorações. Para a internet foi criado o 
“Diário de Gabi”, um hotsite que reúne as anotações 
tratadas na TV e que permite ao aluno se aprofundar 
ainda mais através de exercícios interativos.

A série “Chico na Ilha dos Jurubebas” também se 
utiliza da narrativa transmídia para se aprofundar nos 
temas tratados no audiovisual. Produzido para um pú-
blico de 5 a 7 anos, a série para alfabetização utiliza 
personagens animados, músicas e aventuras inespe-
radas para cativar a atenção das crianças. No meio da 
narrativa são apresentadas questões didáticas que 
são trabalhadas entre os personagens. Para a internet 
foram criados jogos que tratam estes mesmos temas e 
permite que as crianças exercitem os conceitos apre-
sentados enquanto brincam.

A TV Escola precisava de uma solução de distribui-
ção digital para vídeos, jogos, PDFs, Revista on-line, 
fascículos interativos (HTML5) e conteúdos em geral. 
A internet foi vista como um meio funcional para distri-
buir estes conteúdos multiplataforma de maneira inte-
grada, buscando presença no cotidiano do brasileiro.

Três necessidades primordiais deveriam ser atendi-
das: banco de dados único que possa ser facilmente 
compartilhado com os principais dispositivos e platafor-
mas; reunir e conectar vídeos com conteúdos relaciona-
dos; e poder ser administrada por uma equipe reduzida.

A solução foi criar um Ambiente Integrador de con-
teúdos. Um sistema que aproveita o fluxo de produção 

Por Rafael Carneiro*
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digital já existente para a veiculação linear ao armaze-
nar metadados e vídeos já nos formatos mais adequa-
dos para as interfaces de distribuição sob demanda. 
Para cada vídeo enviado ao ambiente é criado um ca-
dastro, onde são adicionados informações e conteú-
dos complementares como imagens, PDFs e URLs.

Tablets, Desktops, Smartphones e Smart TVs po-
dem solicitar os conteúdos diretamente ao Ambiente 
Integrador. O banco de dados unificado também faci-
lita o processo de envio dos programas para platafor-
mas de vídeos sob demanda não administrados pela 
TV Escola, como é o exemplo dos serviços de operado-
ras de TV por assinatura.

O ambiente também concentra a grade de pro-
gramação, gerenciamento de destaques semanais, 
cadastro de usuários, playlists especiais e outros 
serviços. A centralização desses dados e serviços 
possibilita também a criação de ferramentas métricas 
e relatórios que permitem ao administrador obter um 
panorama geral do consumo dos conteúdos digitais 
da TV Escola como um todo, não importando a plata-
forma onde esse conteúdo foi visualizado.

Ambiente Integrador de Conteúdos
Atender múltiplos dispositivos, múltiplas platafor-

mas. Isso não é uma questão de escolha, em maior 
ou menor grau, seja qual for a estratégia de negócio, 
é um caminho sem volta. Mas em um ecossistema 
já caracterizado por múltiplos padrões e diferentes 
tecnologias, como se adequar a este cenário? Mais 
equipamentos? Aumentar equipe? E meu legado? Os 
investimentos valem a pena? Quais os ganhos reais? 
Que momento encarar este cenário?

A solução adotada pela TV Escola pode não ser 
aplicável a todos os cenários, mas foi a que conse-

guiu responder melhor às questões anteriores dentro 
do contexto e objetivos da instituição. Esperamos, no 
entanto, que o trabalho da iniciativa ajude outros a 
responder partes destas perguntas. 

Dando os primeiros passos
Atender aos novos cenários fazendo uso de todo o 

legado, sem gerar novos custos operacionais, ao mes-
mo tempo otimizando os esforços envolvidos. Para 
lidar com este desafio, o primeiro passo foi mapear 
os fluxos de trabalho e sistemas existentes. O objetivo 
foi procurar pontos de integração e automação. Tentar 
aproveitar ao máximo o legado e os esforços operacio-
nais já existentes.

Não, isso não é fácil. Também não estamos dizendo 
que isso é possível de ser feito de forma integral, pelo 
menos dentro de um curto intervalo de tempo. O que 
foi feito, foi mapear e analisar os processos e ferra-
mentas chaves de interesse.

A solução final foi o desenvolvimento de um siste-
ma que se integrou a três fluxos de conteúdos e infor-
mação da instituição, vídeos, grade de programação e 
produção de materiais pedagógicos.

Uma vez integrado a estes três fluxos, foi criado um 
conjunto de serviços que disponibilizam estes conteú-
dos e seus metadados a cada uma das diferentes apli-
cações. O resultado é um sistema que permite a gestão 
centralizada de todos os conteúdos e informações que 
são disponibilizados para os diferentes dispositivos. 

A mesma equipe que tradicionalmente já fazia a ges-
tão do site da TV Escola agora consegue realizar a ges-
tão de todas as aplicações ao mesmo tempo. E melhor, 
muitos dos retrabalhos existentes no fluxo diário foram 
eliminados com a integração dos sistemas. Por exem-
plo, ao publicar um vídeo no site, não é mais necessá-
rio ter que cadastrar novamente os metadados uma vez 
que eles são copiados do fluxo de radiodifusão.

Como?
A integração com o fluxo interno de produção e ra-

diodifusão (MAM – Media Asset Management) se deu 
através da criação - dentro dele - de uma rotina de ex-
portação dos vídeos para um local onde um módulo 
realiza a adequação das mídias para serem disponibi-
lizadas adequadamente nos diferentes canais (Desk-
tops, SmartTVs e dispositivos móveis). Outro módulo 
obtém os metadados dos conteúdos, armazenando
-os dentro da base de dados do Ambiente Integrador. 
Com isso qualquer conteúdo que está no MAM pode 
ser disponibilizado para todas as aplicações de forma 
automatizada via o Ambiente Integrador.

Na integração com a aplicação responsável pela 
montagem da grade de programação, o processo se 
deu através de desenvolvimento de serviços web es-

Uma das funções previstas no Ambiente Integrador 
é a “Cortar Trecho do Vídeo”, onde o educador 
pode seleccionar um trecho específico de um vídeo 
e salvar em uma playlist para exibir aos alunos, 
agilizando assim a dinámica na sala de aula
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pecíficos para este propósito. Com a grade em mãos, 
o objetivo era que os usuários pudessem não somen-
te ter informações detalhadas dos conteúdo em exibi-
ção no canal TV Escola, mas que pudessem também 
utilizá-la para ter controle sobre o acesso de qualquer 
conteúdo via acesso sob demanda (VoD). O usuário 
controlando sua interação com a grade.

Para integrar a gestão dos materiais pedagógicos, 
foi desenvolvido junto ao Ambiente Integrador um 
CMS (Content Management System) que conseguisse 
atender à publicação de todos os materiais produzi-
dos pela TV Escola (artigos, revistas, fichas pedagógi-
ca, entre outros materiais). Assim seria possível dis-
ponibilizar todo este rico material em qualquer uma 
das aplicações juntamente aos vídeos, seja de forma 
relacionada ou isoladamente. 

Estes foram os principais trabalhos realizados no 
processo de desenvolvimento deste sistema. A dispo-
nibilização dos conteúdos deste ambiente às aplica-
ções foi facilitado pelo fato de que muitas aplicações 
estavam em processo de reformulação. Assim elas 
já foram concebidas buscando os conteúdos do am-
biente integrador. A disponibilização dos metadados 
é realizada através de serviços web do tipo RESTFUL, 
o que facilita seu acesso. Já a disponibilização dos 
conteúdos é realizada via CDN (Content Distribution 
Network), trazendo grande escalabilidade.

Lições aprendidas e desafios
Alguns pontos foram chaves para o sucesso do tra-

balho realizado:
Envolvimento e comunicação: um projeto deste nível 

depende de muitas pessoas. É essencial que todos te-
nham visibilidade do projeto e dos ganhos associados, 
além de se engajem na sua realização. É chave também 
uma grande comunicação entre as áreas de negócio e TI;

Apoio da alta gestão: este tipo de projeto afeta di-
versas áreas, impactando sobre a cultura da empresa. 
A partir do momento que é criado um fluxo integra-
do, alguns cuidados que não se tinha previamente 
são importantes. Desta forma, é necessário um forte 
apoio das gerências. Por exemplo, um cuidado que 
não se tinha inicialmente na catalogação do conteúdo 
do MAM passa a ser crítico pois isso passa a refletir na 
qualidade das informações que chegam ao usuário fi-
nal através das aplicações. O conteúdo pode ser bom, 
mas sem metadados de qualidade, o usuário não vai 
encontrar o conteúdo;

Adequação ao legado: tecnicamente este é um dos 
maiores desafios, pois depende de se adequar às pos-
sibilidades de integração viáveis para cada uma das 
soluções adotadas na instituição. Isso é muito caso a 
caso e o grau de integração pode ser prejudicado de 
acordo com as restrições das aplicações. Apesar de di-

ferentes níveis de integração, foi possível se conectar 
às duas principais aplicações, ao MAM e ao sistema 
de montagem do roteiro de programação da TV Escola;

 Cenário em constante evolução: o projeto foi desa-
fiante dado que ao mesmo tempo que se desenvolvia 
o ambiente integrador, mudanças ocorriam no dia-a-
dia da instituição, muitas das quais afetavam direta-
mente o projeto em desenvolvimento. Já pensando 
nestas mudanças, o que se fez desde o início do pro-
jeto foi definir o que seria o objetivo mínimo do siste-
ma e que questões a aplicação deveria estar prepara-
da para responder rapidamente às novas realidades. 
Com este cenário em mente, o projeto já foi concebido 
considerando este contexto. Com isso muitas altera-
ções e novas funcionalidades foram incorporadas sem 
que isso afetasse o cronograma do projeto.

Os pontos apresentados são somente uma pince-
lada de questões importantes para a realização do 
projeto, representando os pilares que o conduziram 
ao sucesso.

Próximos passos
A solução apresentada, mais que centralizar as in-

formações dos conteúdos e seus metadados, facilitan-
do o fluxo de trabalho para se atingir os diferentes dis-
positivos e plataformas, também foi concebido para 
ser um repositório que centraliza informações sobre o 
consumo dos conteúdos através dos diferentes canais. 
Ou seja, a solução permite também ter uma visibilida-
de integrada dos interesses e do que cada usuário está 
consumindo nos diferentes dispositivos e aplicações.

Como próximos passos está previsto a criação de 
mecanismos que permitam ter uma visão mais apro-
fundada dos interesses dos usuários e seu engaja-
mento nos diferentes aplicativos, bem como integrar a 
solução a outros sistemas do MEC, permitindo oferecer 
outros conteúdos de forma associada e uma experiên-
cia de uso ainda mais ampla aos usuários da TV Escola.

O objetivo é oferecer junto ao vídeo, materiais com-
plementares disponíveis no Portal do Domínio Públi-
co, no Banco Internacional de Objetos Educacionais e 
no Portal do Professor.

Mais informações em: tvesco.la/ProjetoVOD 

Com Reinaldo Matushima. E-mail: reinaldo@tvod.com.br

Rafael Carneiro 
PHD, estrategista digital, 
novas mídias. E-mail: 
carneirorafael@gmail.com 
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IPV6: uma necessidade antes 
de ser uma realidade no Brasil

Um breve histórico: em 1991, dados coletados so-
bre o crescimento da internet pelos membros do 
IETF apontavam que até 1994 os endereços de 
internet entrariam em esgotamento, uma vez que 

o espaço de endereçamento é de 32 bits e as tabelas de ro-
teamento estavam se tornando grandes demais para serem 
gerenciadas de forma a garantir a qualidade do serviço.

Adotou-se então o “controle de costas de domí-
nio”(CIDR) e o  prazo do fim dos endereçamentos  foi  
prorrogado ,até que uma solução mais eficiente pu-
desse ser encontrada .

As aplicações para internet começaram a ampliar-
se e apresentar novas necessidades, as quais o IPv4 
mostrou-se deficiente. Já naquele momento a internet 
começava a tomar forma de grande rede mundial inclu-
sive com novos nichos de mercado sendo descobertos 
a exemplo do e-commerce e vídeo conferências. 

Atualmente essas necessidades cresceram ainda 
mais como cada país tem uma cota definida pelas ins-
tituições internacionais que administram a rede global. 
Em alguns lugares, principalmente onde há uma maior 
penetração da internet essa reserva de endereços 
chegou a um ponto crítico. E a demanda cresce cada 
vez mais em função da necessidade de endereços por 
países super populosos como a China e a convergên-
cia entre mídias que passam a necessitar de pontos de 
acesso à Internet, também em mercados como: a trans-
missão de dados via celular (mobilidade), transações 
Bancarias (Segurança) e TV Digital (interatividade).

Em 1994 grupos sugeriram soluções que fossem com-
patíveis com o IP e que pudessem substituí-lo gradual-
mente. Foi formado então IPNG Working Group (IETF)

Esta última entidade publicou uma série de Request 
For Documents (RFC), documentos que definem as espe-
cificações da arquitetura internet, descrevendo o IPv6. O 
RFC base do IPv6 é o RFC 1752, que trata de sua especifica-
ção, enquanto as especificações dos protocolos comple-
mentares que tratam de problemas como segurança, ar-
quitetura e endereçamento são definidos em outros RFCs. 

O IPv6 foi projetado levando em considerações ne-
cessidades do mercado como redes com arquiteturas 
mais escalonáveis, maior segurança e integridade 
dos dados, dando vazão para QoS, autoconfiguração 
e maior agregação no nível do backbone global.

No IPv6 cada endereçamento é determinado por 
128 bits. Um número suficientemente grande para su-
prir a demanda de endereços IP’s .

O diferencial do IPv6 
Alem de um maior espaço de endereçamento, o 

IPv6 possui algumas características que justificam 
sua adoção para a TV Digital. O governo dos Estados 
Unidos têm previsões de gastos na ordem de US$30 
bilhões para adequar os computadores e sua rede a 
essa nova realidade. Muitas empresas já contam com 
produtos voltados para IPv6, apostando na internet 
multimídia, TV de alta definição e telefonia IP. 

Por fim, vale saber que tecnologias como o NAT 
(network address translation), que prolongaram o uso 
do IPv4 com relação ao numero de endereços pos-
síveis. Criaram problemas para algumas aplicações 
como segurança fim-a-fim e inviabilizaram redes VPN 
(Virtual Private Networks). 

O IPv6 pode atribuir um único endereço global a to-
dos os hosts (ervidor/cliente) finais no mundo e por-
tanto permitir a comunicação direta entre todos eles 
sem NAT’s no meio. Esse grau de liberdade alcançada 
com endereços IP globais abrira novas possibilidades 
de serviços de rede com maior valor agregado.

É dessa liberdade que a TV Digital necessita para seus 
mais desejados produtos: A mobilidade e Interatividade. 
O mundo analógico esta migrando para o Digital, e cada 
vez mais mídias, telecomunicações e informática estão 
integradas entre si. Pensando nisso expomos abaixo as 
principais características e funcionalidades do IPv6 e 
como elas podem colaborar com a TV Digital.

Os Cabeçalhos de IPv4/IPv6
Como podemos ver entre a comparação dos cabeça-

lhos, alguns campos foram removidos do cabeçalho IPv6 
devido a ausência da necessidade de fragmentação nos 
roteadores e da verificação ao nível de camada de rede.

Enquanto o IPv4 possui 12 campos em um total de 
160bits. O IPv6 é constituído por 8 campos em um to-
tal de 320bits.

A ausência notória do “checksum” do cabeçalho, 
pode levar a dúvidas quanto à confiabilidade do ro-
teamento de pacotes. Mas o IPv6 baseia-se na con-
fiabilidade das camadas inferiores e de seus próprios 
mecanismos de controle de erros, como o LLC (Logical 
Link Control) para redes locais e o controle das cama-
das de adaptação dos circuitos ATM e o controle PPP 
(Point to Point Control) para links seriais.

Dessa forma o mecanismo de controle de erros exer-
cidos pelo antigo cabeçalho “checksum”, são desem-

Por Tom Jones Moreira
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penhados pelas camadas inferiores proporcionando a 
mesma confiabilidade na entrega dos pacotes. A cada 
salto de um pacote IPv6 os roteadores não precisarão se 
preocupar com calculo do tamanho do cabeçalho, (que é 
fixo). Todas essas modificações aumentarão substancial-
mente o desempenho dos roteadores e o QoS das redes.

Novo Formato
Uma das características mais vantajosas é o novo 

formato de endereço que amplia o antigo endereço de 
32 para 128 bits possibilitando assim um método sim-
ples de autoconfiguração através da identificação EUI-
64 (Extended Unique Interface) da maior partes das 
placas de rede. O EUI-64 altera o endereço MAC dos 
novos dispositivos de rede fabricados, de 48 bits para 
64 bits, permitindo ao IPv6 utilizar 64 bits na identifi-
cação das redes e 64 bits na identificação dos hosts.

Assim o endereço é dividido em 8 partes de 
16bits, como apresentado no seguinte exemplo: 
3ffe:3108:0:0:8:800:200C:420A

Apenas 15% de todo espaço de endereçamento 
IPv6 estão previamente alocados, ficando os restan-
tes reservados para uso futuro.

Exemplos na forma completa e na forma abreviada, 
como apresentado em [RFC1884].

Endereço Forma Completa Forma Abreviada
Unicast 1080:0:0:0:8:800:200C:417A 1080::8:800:200C:417A
Multicast FF01:0:0:0:0:0:0:43 FF01::43
Loopback 0:0:0:0:0:0:0:1 ::1
Unspecified 0:0:0:0:0:0:0:0 ::

A terceira opção de representação, mais convenien-
te quando em ambientes mistos com redes IPv4 e IPv6, 
é da forma x:x:x:x:x:x:d:d:d:d, onde os “x” são números 
hexadecimais (16 bits) e os “d” são valores decimais de 
8 bits referentes a representação padrão do IPv4.

Por exemplo: 0:0:0:0:0:0:192.168.10.20
Ou, na forma abreviada: ::192.168.10.20
Aproveitando o exemplo de endereços apresenta-

dos acima, devemos explicar que no IPv6 foram espe-
cificados apenas três tipos de endereços:

Unicast: Identifica apenas uma interface de rede. Um 
pacote destinado a um endereço unicast é enviado dire-
tamente para o host de destino associado ao endereço.

Existem vários tipos de endereçamento Unicast, 
entre eles:

AGA- Aggregable Global Address: Representa um 
endereço que será globalmente usado. Baseia-se no 
CDIR (Classes Inter Domain Routing). Este tipo de en-
dereço quando utilizado em links, são agregados hie-
rarquicamente, começando por clientes, em seguida 
pelos provedores.

O prefixo 2000::/3 (001) indica um endereço do 
tipo Aggregable Global

LLA- Link Local Address: Este tipo de endereço 
pode ser automaticamente configurado em qualquer 
interface pela conjugação de seu prefixo FE80::/10 e a 
identificação da interface no formato EUI-64.

Estes endereços são utilizados nos processos de 
configuração dinâmica automática e nos processos de 
descoberta de elementos hierárquicos de roteamento 
(como autoconfiguração de estações em uma rede).

Ipv4-Based: Representa um endereço IPv6 cujos 
últimos 32bits representam um endereço IPv4. Dessa 
forma quando anexamos um prefixo nulo de 96bits de 
zeros a um endereço IPv4, temos na verdade um me-
canismo de “tunelamento” onde hosts e roteadores 
podem interpretar endereços IPv6 sobre IPv4.

Ex: ::194.65.3.1 (na forma condensada) ou  
0:0:0:0:0:0:194.65.3.1 (na forma completa)

Para hosts sem suporte a IPv6 foi definido um outro 
tipo de endereço chamado IPv4-Mapped IPv6.

Ex: ::FFFF:194.65.3.1
SL- Site Local: Endereços identificados pelo prefixo 

de 10bits (FECO::/10), são destinados a uso interno 
numa organização através da concatenação do campo 
SLA (16bits) com a identificação da Interface de rede 
(64bits).Sendo considerado um endereço privado, 
pois os roteadores não repassam pacotes cujos en-
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dereços de origem sejam site-local e por conseguinte 
determina um domínio sem ligação a Internet.

Endereço Anycast
Identificam um grupo de interfaces de nodes diferen-

tes. Este tipo de endereçamento é estritamente útil na 
busca mais rápida de um determinado servidor ou serviço

Endereço Multicast
Idêntico ao Anycast, estes endereços identificam 

grupo de interfaces, mas um pacote destinado a um en-
dereço Multicast é enviado para todas as interfaces do 
grupo. O que torna o multicast tão eficiente é o fato de 
um pacote poder atingir todas as estações conectadas 
sem que para isso tenha que ser replicado. A informa-
ção destinada a uma estação usa a mesma largura de 
banda necessária para alcançar estações diferentes.

Cada vez mais aplicações com suporte para áudio e 
vídeo têm usado a comunicação multicast. Receptores ao 
invés de usarem conexões Ponto-A-Ponto entre host do 
grupo, utilizam o endereçamento multicast para a distri-
buição dos dados multimídia entre os hosts de destino. 

Novas funcionalidades
Além de representar um maior espaço de endere-

çamento e das modificações mostradas acima o IPv6 
trás características importantes como:

Stateless Autoconfiguration: Quando se instala 
um host numa rede, automaticamente é atribuído um 
endereço composto por vários componentes, dentre 
eles a EUI-64. Esta característica de autoconfigura-
ção é denominada “Stateless Autoconfiguration”, e 
elimina a necessidade de se configurar manualmen-
te estações em uma rede.

Ex: MacAddress: 00:2c:04:00:FF:56
Segurança: As especificações do Ipv6 definiram 

dois mecanismos de segurança incluso no IPsec, 
são elas:

Autenticação de cabeçalho (authetication header) 
e segurança do encapsulamento IP (Encrypted Se-
curity Payload).

O IPsec no IPv6 encripta os dados em todo seu per-
curso (concebendo segurança de fim a fim),enquanto 
no IPv4 os dados são encriptados apenas entre rotea-
dores da camada de distribuição.

É essa autenticação através do cabeçalho que di-
ferencia o IPv6 de seu antecessor, pois assegura ao 
destinatário que os dados IP são realmente do reme-
tente indicado no endereço de origem, e que o conteú-
do foi entregue sem modificações. Tudo isso graças 
a um algoritmo chamado de MD5 (Message Digest 5) 
especificado na RFC 1828.

A segurança do encapsulamento IP permite confi-
dencialidade, autenticação dos dados encapsulados 

no pacote, utilizando para isso o algoritmo de cripto-
grafia DES (Data Encryption Standard) com chave de 
56 bits definida pela RFC 1829.

Esses algoritmos de autenticação e criptografia, 
utilizam o conceito de associação de segurança entre 
o transmissor e o receptor. Dessa forma as chaves se-
rão conhecidas apenas pelos membros associados.

Suporte a Serviços em Tempo Real 
Os mais atentos podem ter notado no cabeçalho do 

IPv6 o termo “Flow Label”. Esse termo define uma se-
qüência de pacotes de uma determinada origem para 
um determinado destino (Unicast ou Multicast). Na qual 
a origem requer um tratamento especial pelos roteado-
res,como por exemplo: Qos (Qualidade do Serviço) ou 
RSVP (Reserva de Banda). Dessa forma os campos Traffic 
Class e Flow Label, existem para facilitar o uso de proto-
colos para controle de tráfego em tempo real. Permitindo 
a implementação na Internet de aplicações multimídia 
com integração de dados, voz e vídeo em tempo real.

Mobilidade
A mobilidade que temos hoje ainda é baseada no 

IPv4 que utiliza “roteamento triangular” o que gera 
inconvenientes para os usuários pois esse tipo de 
roteamento duplica pacotes de forma desnecessária 
em uma rede causando a sobrecarga desnecessária 
de autenticações e impedindo que novos usuários 
entrem na rede móvel.

Mobilidade IPv6 (MIPv6), por outro lado, possibilita 
que um móvel passe de uma rede para outra sem que as 
conexões estabelecidas sejam interrompidas e permi-
tindo que outras novas sejam criadas sem o roteamento 
triangular de seu antecessor e sem sobrecarga de pro-
cessamento. Chamamos isso de mobilidade eficaz.

O grande desafio da mobilidade IP é evitar que as 
conexões do dispositivo móvel, sejam quebradas no 
evento de sua deslocação.

O IPv6 resolve tal problema de forma transparente 
para as camadas superiores do modelo OSI.

A nova geração 3G/4G permitirá que aparelhos 
móveis (laptops, celulares, PDAs) sejam usados para 
transmitir além de voz, dados e imagens, permitindo 
a implementação de novas aplicações multimídia in-
clusive a TV Digital. E a mobilidade IPv6 tem papel fun-
damental para que essas mídias possam se deslocar 
sem comprometimento das conexões em andamento.

Vemos com isso toda a gama de vantagens que o 
IPv6 trás em sua bagagem pois ele assume aqui todos 
os anos de desenvolvimento de seu antecessor IPv4, e 
implementa melhoras conceituais, eliminando os de-
feitos e incapacidades da versão anterior e mantendo 
os sucessos alcançados ao longo de 30 anos de exis-
tência do protocolo de Internet.  



Brasil, inexplicavelmente atrasado na adoção!
Na contramão de tudo isso que falamos acima, vem o 

Brasil que liderou o crescimento de adoção de IPv4 no pri-
meiro trimestre de 2014, com aumento de 12% - o que sig-
nifica mais de 4 milhões de novos endereços - de acordo 
como estudo State of The Internet, da Akamai. Infelizmen-
te, o País não repete o mesmo desempenho na adoção do 
IPv6. Não aparecemos nem entre os 10 mais do ranking, li-
derado pela Bélgica, responsável por 14% do tráfego, com 
quase 200% de aumento na variação trimestral do estudo.

De acordo com a Akamai, os países europeus conti-
nuam impulsionando a adoção do novo protocolo da in-
ternet. Entre os 10 mais, oito são da região. Os Estados 
Unidos e o Peru são os dois únicos países das Américas a 
figurarem no grupo dos maiores adeptos, ultrapassando 
o Japão, deixando a região da Ásia-Pacífico fora do rol.

O relatório também lista os 20 maiores provedores 
de rede com base no número de solicitações IPv6 fei-
tas durante o primeiro trimestre. Os maiores volumes 
de solicitação partiram de provedores sem fio dos 
Estados Unidos. A Verizon Wireless respondeu pelo 
maior percentual (45%) dos pedidos, enquanto 12 
outros provedores também tiveram índices acima de 
10%. Provedores europeus também foram fortemente 
representados, incluindo três provedores da Bélgica.

Uso do IPv4 cresce
No primeiro trimestre de 2014, mais de 795 mi-

lhões de endereços IPv4 provenientes de 240 países/
regiões foram registrados pela Akamai. Aumento de 
1,6% em relação ao quarto trimestre de 2013 e de 
7,8% em comparação ao primeiro trimestre do ano 
passado. O crescimento trimestral foi observado em 
seis dos 10 países/regiões. 

O Brasil foi novamente destaque, com 12% e 50% 
de crescimento trimestral e anual, respectivamente. 
O país aparece agora como o terceiro na quantida-
de de endereços únicos de IPv4, chegando a 41,3 
milhões. Os países com maior quantidade de ende-
reços de IPv4 são Estados Unidos (162,6 milhões) e 
China (123,5 milhões).

Quando iremos acordar para a realidade do mundo? 
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Abstract
Broadcast radio and Internet Protocol (IP) have diverse and 

complementary technical attributes. Whilst radio stations use 
both technologies separately to distribute their programs to 
listeners, creating a hybrid solution that is a seamless com-
bination of both technologies could enable a step-change in 
the listener experience of broadcast radio and remove some 
of the inherent difficulties, both technical and commercial, of 
streaming over the Internet. This paper considers the issues 
involved with creating open standards for hybrid radio that 
can be freely adopted by manufacturers, broadcasters and 
service providers, the business drivers behind them, and the 
practical issues of implementation. 

Broadcasting has strong technological attributes which 
make it uniquely suited to radio as it has been traditionally 
known; a medium where each individual station is consumed 
by a relatively large proportion of the population; where con-
sumption is free at the point of delivery; that is available mo-
bile and ubiquitously within the planned coverage area; and 
where a large proportion of the population consume the me-
dium (as a whole) concurrently over a short window of time. 
Broadcasting is attractive commercially as it is costeffective 
both as a capital investment and operationally. 

REINVENTING RADIO 
The traditional proposition of radio is under pressure. New 

entrants are seeking to redefine consumer understanding of 
radio to include streamed, personalised, music services, com-
mercial clients are looking for improved efficiency and account-
ability when delivering display advertising, and consumers are 
constantly having their expectations of media experiences 
raised. Radio needs to offer better variety, better navigation, 
better presentation and better reporting, which demands bet-
ter meta-data, better visual information and connectivity. With-
in the confines of the technology of broadcasting, the ability 
for radio to adapt to meet these changes is limited. 

Analogue broadcasting has apparently reached the pinna-
cle of its capabilities. AMSS [1], the signalling system for AM, 
seems to have little adoption. RDS [2] was introduced for FM 
broadcasts just under 30 years ago, and brought simple im-
provements to navigation - station names, text information, 
traffic and alternative frequency information, and limited me-
ta-data carriage. The data rate of RDS is unlikely to change 
from the current established standard of 1,187.5bit/s (gross). 
Whilst capable for specific applications, like TMC, it is not 
suitable for rich meta-data provision. 

Digital broadcasting platforms can address some of the 
shortfalls of an analogue broadcast system. They can carry 

a variable number of audio services, along with meta-data 
and binary data such as images and audio files. Dependent 
on the overall capacity available in the digital broadcast plat-
form, the consumer experience of radio can be improved, and 
transmission costs reduced through infrastructure sharing 
and spectrum reuse. 

IP FOR DISTRIBUTION 
There is an argument that the industry should transition 

distribution from broadcast technologies to rely entirely on IP 
(Internet Protocol) [3] as a distribution platform. Prima facie, 
IP seems to meet the burgeoning requirements of radio distri-
bution, however, it is not infallible. 

This paper doesn’t seek to comprehensively assess the 
benefits and weaknesses of the IP distribution system. Such 
assessments have been done elsewhere, and often conclud-
ed that IP infrastructure is still too naive to replace broadcast 
radio in its entirety, and may not be able to do so in the fore-
seeable future. However, to set the context for hybrid radio, 
there will be a brief review of some specifics. 

IP is intended to transport bi-directional data between two 
uniquely addressed endpoints on networks that may not be 
directly connected. Indeed, an individual IP packet can tra-
verse networks operated by different companies, implement-
ing different network management policies, with bandwidth 
that is not guaranteed or stable. IP is designed to get there 
‘eventually’, not ‘immediately’. Much streaming is deployed 
now on a ‘send and hope’ basis, decreasing the encoding bi-
trate until the end result is sufficiently stable. 

Mobile delivery of radio over IP is also not particularly 
spectrally efficient. Whilst various techniques can improve 
the effective information density of spectrum used for mo-
bile IP, the typical density is 1.3bit/s/Hz (3G 1EV-Do Rev A) 
[4]. A pragmatic model of a suburban environment might 
see 50MHz of spectrum dedicated to 3G and LTE, and 75% of 
that spectrum used by radio listening at peak. Modelling this 
against the 2MHz of broadcast spectrum required to deliver 
the same services, and the cost effectiveness notwithstand-
ing, there may even be a regulatory case to answer over effi-
cient use of spectrum. 

THE CASE FOR HYBRID RADIO 
Hybrid Radio is the seamless combination of broadcast ra-

dio and IP connectivity, to create a composite experience that 
is better than can be delivered by broadcast alone. 

To assess the value of hybrid radio and whether it should 
be standardised, we need to consider the following: 
•	 The experience we want to deliver to the listener 
•	 Which devices we want to target 

Standards for Hybrid Radio
Nick Piggott

The RadioDNS Project – London, United Kingdom
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•	 The manufacturers of those devices 
•	 The costs of implementing the technology for the broad-

caster and device manufacturers 
•	 The benefits of interoperability 

The improvement to user experience must be the primary 
driver of the assessment of the case and its component parts. 
The experience should be a demonstrable improvement over 
what exists for radio today; it must preserve everything that 
is valued in broadcast radio today, and present it in the con-
text of a modern application environment. Listeners must de-
mand this new experience in order to justify the investment in 
technology to produce it. 

Radio needs meta-data and images. Station logos are im-
portant for navigating radio, as are covershots when navigating 
radio programmes, visuals to accompany what’s playing, and 
links to webpages. Regardless of the debate within the indus-
try, other media navigation, including ‘streaming radio apps’, 
is visually rich. To present only a text environment is outdated. 

It is possible to deliver this additional data content over 
a digital broadcasting system. Unfortunately the growth in 
display resolutions is causing image file sizes to increase ac-
cordingly. An image that would previously have been accept-
able at 200pixels square in a 7kbyte file size now needs to be 
1000pixels square in a 120kbyte file size, a 17- fold increase 
in size. Transmitting the ideal set of images on a digital radio 
platform would make acquisition times unreasonably long 
and data usage disproportionately high. It may be appropri-
ate to transmit a subset of the enhancement service over the 
air, and supplement it with additional content delivered over 
IP. For analogue radio, delivery of all the digital assets over IP 
is the only credible option. 

This improved user experience is dependent on a colour 
screen of sensible size and resolution, an IP connection, a 
competent operating system and a broadcast radio receiver. 

Candidate devices are smart phones and car infotainment 
system. These are built by global companies to global tech-
nology standards and sold on global markets. The manu-
facturers expect to sell identical units in large volumes, and 
want to market a consistent functionality message across all 
territories. This sits uncomfortably with the recent history of 
technology divergence in radio. 

Radio may not initially appear important to a manufactur-
er, but the radio industry’s scale of reach can drive device 
adoption and market-share growth. That’s an attractive prop-
osition to the manufacturer if the costs of implementation 
aren’t high. 

In general terms, requiring specialist technology knowl-
edge drives up the costs of a project. Therefore genericising 
the implementation of a global radio platform should reduce 
the costs. Whilst the divergence in radio broadcast systems 
is an unavoidable issue, the earlier those differences can be 
abstracted to a single, consistent, platform, the less special-
ist knowledge is required. 

Finally, interoperability, as well as being a defining factor 
of most successful global technology platforms, allows radio 
to present a market opportunity that transcends ownership 
and national boundaries. To be attractive to listeners and 
manufacturers, the majority of listeners and the majority of 
listening should be able to benefit from this new experience 
of broadcast radio. 

Considering these factors together, a reasonable conclu-
sion might be: 
•	 There is a good case for including broadcast radio tech-

nology in mobile IP devices. 
•	 The process for combining broadcast radio and IP should 

be consistent regardless of the differences in underlying 
broadcast technology 

•	 Neither the broadcaster nor manufacturer should not 
have to invest heavily in new capital to enable it 

•	 Both broadcaster and manufacturer should be able to use 
widely available software development tools to imple-
ment hybrid radio 

•	 Generally skilled software developers should be able to 
develop hybrid radio applications, without specialist ra-
dio knowledge 

IMPLEMENTING HYBRID RADIO 
The first conclusion requires that the incremental cost of 

including broadcast radio to an existing device be small in 
proportion to the overall cost. Recent developments, includ-
ing advancement in silicon production, and the expiry of pat-
ents, mean that the cost of including global broadcast radio 
functionality is falling. Many smart phones already include 
FM radio functionality, for example, all Samsung Galaxy smart 
phones, but it isn’t enabled in all markets, notably North 
America. There are complex business issues involved with 
enabling that FM radio functionality, which this paper cannot 
address, other than a broad recognition that an improved ex-
perience and consumer demand would influence change. 

The remaining conclusions guided the formation of the Ra-
dioDNS specification for hybrid radio [5]. The RadioDNS prin-

FIG 1 RADIODNS LOOKUP PROCESS 
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ciple involves using similar, existing, identifiers in FM RDS, 
HD Radio and DAB Digital Radio as the basis of a quasi-do-
main name, which is translated using DNS (Domain Name 
System) [6][7] to the broadcaster’s actual Fully Qualified Do-
main Name (FQDN). This FQDN is then used to provide ad-
dressing information for specific applications. For example, 
KSNE in Las Vegas, NV broadcasts on 106.5MHz with an RDS 
PI code of A4DE, which creates a quasi-domain of 10650.
aed3.us.fm.radiodns.org. This would be resolved by DNS to 
ksne.com (Figure 1).  

In most cases, this approach requires no change to the 
broadcast infrastructure, benefits from the scale, speed and 
robustness of the DNS framework, and the speed, ease and 
robustness with which the PI code (or similar) can be extract-
ed from the broadcast. DNS software tools are widely avail-
able, which makes handling the lookups simple. 

It might also be possible to encapsulate the FQDN in an 
RDS ODA (Open Data Application) or similar. This would re-
move the needs for the RadioDNS lookup, but would require 
standardisation of an ODA through the RDS Forum, the repe-
tition would not be as frequent as PI, and it would consume 
bandwidth. More strategically, it would still require imple-
mentors to understand the specific detail of ODA, whereas ex-
isting FM radio silicon provides the PI value directly. It would 
also create varying approaches to service discovery between 
FM, HD and DAB. 

DELIVERING HYBRID RADIO APPLICATIONS 
Having created a standard means of binding broadcast 

and IP together, it’s necessary to standardise the delivery of 
the user experience. It’s this standardisation that ensures in-
teroperability, and allows each broadcaster to tailor their in-
vestment in production systems. It’s important that a broad-
caster willing to invest more is able to create a demonstrably 
better experience than one investing less, and that the lowest 
entry point investment allows all broadcasters to participate. 

In the RadioDNS approach, each component of the user 
experience is signalled and delivered separately. This allows 
broadcasters to choose which elements of it they want to 

provide, and also allows them to outsource different parts to 
third party production companies if they wish. It also makes 
the user experience extensible, allowing new elements of it to 
be defined at a later stage. 

Currently, two applications have been standardised: 
•	 RadioEPG - delivering Service Information and Programme 

Information [8] 
•	 RadioVIS - delivering synchronous text and image infor-

mation [9] 

These are signalled using SRV records [10], which are also 
used for applications like Instant Messenger, Voice Over IP 
and similarly discovered network services. To discover where 
a radio station’s EPG information is located requires a DNS 
SRV lookup to _radioepg._tcp.<broadcaster_fqdn>, which re-
turns the relevant server. This could be one run by the broad-
caster, epg.<broadcaster_fqdn>, or one run by a third-party 
epg.<third-party_fqdn>. Figure 2 illustrates. The process for 
RadioVIS is similar. 

Implementing Service Information 
Service Information defines the radio station’s attributes, 

and is primarily used in navigation and search, and to pro-
vide access to the radio station’s website, social network 
presence etc. 

A typical EPG implementation will use: 
•	 A web-server - Apache, Microsoft IIS 

FIG 2 APPLICATION SRV LOOKUP PROCESS FIG 3 EXAMPLE MINIMAL SERVICE INFORMATION FILE
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•	 An application to generate the XML output format - PHP, 
Python, C#.net, VB.Net 

•	 A data source or database - mySQL, Microsoft SQL, 
webservices 

•	 OR: A text editor 

A programmer with general skills in manipulating XML doc-
uments in their chosen language should be able to produce 
an EPG service within a few days, assuming they have access 
to data on the radio stations they are representing. 

A typical Service Information document (Figure 3) will con-
tain information on: 
•	 The radio station name, description, genres 
•	 The station logo in various forms 
•	 Various ways the radio station can be received, including 

indicative time offsets. It’s this information  that allows 
a device to switch back to streaming IP if the broadcast 
signal is temporarily lost. The time offset information can 
be used to minimise the intrusiveness of the switching. 

Even this simple level of static information can dramatical-
ly improve the station’s presence on a hybrid radio device. At 
its very simplest level, the XML can be written in a text file and 
saved on the radio station’s website. 

A more advanced solution would include information on 
Programmes, and links to on-demand content. 
Implementing Visual Information 

Visual Information enhances the listening experience, and 
enables interactivity through inclusion of context sensitive 
links. Audio commercials can be turned into multi-media 
commercials with click-links through to advertisers. 

A typical RadioVIS implementation might be: 
•	 A webserver - Apache, Microsoft IIS 
•	 An application to generate a COMET webservice - PHP, Py-

thon, C#.net, VB.net 
•	 A source of data from a playout system 

A general programmer should be able to produce a basic 
VIS service of text and images, giving playing now informa-
tion, within a week. A more complex integration might in-
clude CD covers from a third party service, and also provide a 
STOMP interface using Apache Message Queue. 

FIG 4 EXAMPLE MINIMAL VISUAL INFORMATION JSON FILE 

Alternatively, the most simple service can be created using 
a text editor to create a .json file stored on the radio station 
website, and linking to a single 320 x 240pixel logo. 

ABSTRACTING THE RADIO PLATFORM 

FIG 5 CONSTRUCT OF HYBRID RADIO ARCHITECTURE 

The abstraction of the detail of how each radio system 
works makes developing an application much simpler. As 
well as providing primitive methods to manipulate the specif-
ics of each radio system, the silicon manufacturer or operat-
ing system provider can provide more abstract API calls that 
work regardless of the locally available radio systems. (Figure 
5). Examples of these API calls might be: 
•	 Scan - will find radio services across different systems 
•	 Service List - will create a list of all those services, supple-

menting the basic information detected through scanning 
with additional information acquired over IP, typically us-
ing RadioEPG. The developer doesn’t need to know this; 
they are simply presented with a list object that has sta-
tion names, descriptions and references to logo images. 

•	 Event Information - will update with information received 
in real-time, either through broadcast or IP, such as artist 
experience images. The developer doesn’t need to know 
how this information is arriving, and it’s presented to the 
developer consistently. 

This standardisation of APIs is a further piece of work in 
the standardisation of hybrid radio, and one that needs in-
volvement from broadcasters, standards bodies such as 
WorldDMB, iBiquity and RadioDNS, silicon providers and de-
vice manufacturers.  

OPEN STANDARDS 
Making standards documents open and publicly avail-

able enables investigation and development. All the Radi-
oDNS documents and discussions are public, and there are 
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open developer forums on the themes of lookup, EPG and 
VIS, where people can explore ideas and look for solutions 
to problems. This collegial approach is common in mobile 
development, particularly around Android, and is reassuring 
familiar to manufacturers. 

This open environment operates differently to proprietary 
system. The participants broadly support the concept that 
an open approach can build a valuable market from which 
all participants will benefit, and build it faster and to a larger 
scale than a proprietary approach. 

RadioDNS is modestly funded by its members, who want 
to support the creation of new value for radio. Each company 
engages in a different way, from creating open source code 
examples to speed adoption, contributing to specification 
constructions, and implementing services. 

Interest in hybrid radio has grown substantially as smart 
phone manufacturers and the automotive sector have under-
stood the prevailing benefits of broadcast radio, integrated 
sympathetically into an IP and app driven environment. 

CONCLUSION 
•	 Broadcast still has strong technological and economic 

benefits for radio 
•	 IP is a complementary technology that can enhance the 

presentation and use of broadcast radio 
•	 Using standard IP tools and abstracting the differences 

between radio platforms reduces the cost of development 
•	 An open and standardised hybrid radio system benefits 

all participants 
•	 The barriers for broadcaster and manufacturer implemen-

tation are low 
•	 A key factor in manufacturer adoption is the proportion of 

broadcasters providing hybrid services 
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Diretor: Cláudio Eduardo Younis
Vice-Diretor: Daniela Helena M. e Souza
Comitê: Fernando Pelégio
Comitê: Leonardo Scheiner
Comitê: Lindália Sofia R. M. Junqueira Reis
Comitê: Marcos A. Mandarano Monteiro
Comitê: Raul Ivo Faller
Comitê: Salustiano Fagundes
 
DIRETORIAS OPERACIONAIS - TECNOLOGIA
Diretor: Ana Eliza Faria
Vice-Diretor: Alexandre Yoshida Sano
Comitê: Carlos Fini
Comitê: Iury Saharovsky
Comitê: José Antônio de Souza Garcia
Comitê: Luiz Fausto
Comitê: Paulo Henrique C. V. de Castro
Comitê: Roberto Primo
 
DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - CINEMA DIGITAL
Diretor: Celso Eduardo de Araújo Silva
Vice-Diretor: Alex R. dos Santos Pimentel

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - INTERATIVIDADE
Diretor: David Britto 
Vice-Diretor: Fabio Eduardo Angeli
 
DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - 
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO  
Diretor: Raymundo Costa Pinto Barros
Vice-Diretor: Paulo Mitsuteru Kaduoka
 
DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - INDUSTRIAL
Diretor: José Marcos Freire Martins
Vice-Diretor: Yasutosshi Miyoshi
Comitê: Amaury P. da Silva Filho
Comitê: Marcelo Martins
Comitê: Rodrigo Cascão
 
DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - RÁDIO
Diretor: Marco Tulio
Vice-Diretor: José Eduardo Marti Cappia
Comitê: Carlos Coelho
Comitê: Ronald Barbosa
 
DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - TV ABERTA
Diretor: Paulo Roberto Monfrin Canno
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. 






