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editorial

SET EXPo 2015 a caminho!

A realização do SET EXPO 2014 e a 26º edição do Congresso SET são 
fruto de muito trabalho e esforço da da SET, da sua Diretoria, colabo-
radores, apoiadores e de seus associados para brindar ao setor o que 
há de melhor na indústria. De fato, o último trimestre de 2013 e o ano 
de 2014 foram de muito trabalho, de muitos desafios. Assumimos a 
organização da feira e o fizemos muito bem, porque para nós da SET 
este foi um momento especial. 
Organizamos este evento em um momento em que radiodifusão bra-
sileira passa por tantas mudanças e o fizemos da melhor maneira 
possível, o fizemos pensando em dar maior conforto a expositores, 
visitantes e congressistas, mas sobretudo, pensando no futuro, um 
futuro que aparece muito promissor.
Hoje o SET EXPo, Feira de Equipamentos, Tecnologia e Serviços apli-
cados aos Mercados de Broadcasting, Telecomunicações e Mídias 
Convergentes é, sem dúvidas, o maior evento de negócios e tecno-
logia para broadcast e novas mídias da América Latina. Conta ainda 
com apoio das grandes redes de rádio e televisão brasileiras e as prin-
cipais associações do setor no Brasil – ABRA, ABRATEL, ABERT, AESP, 
ABPITV, ABTU, AIR, Fórum SBTVD e SINDVEL – e no exterior mediante 
parcerias com o NAB Show e InterBEE, e esperamos ter mais em 2015.
O caminho esta aberto e e de fato já estimamos que o evento tenha 
um crescimento de pelo menos 30 % na edição 2015 e que o Congres-
so sofra algumas modificações para garantir a todos melhores condi-
ções e ainda melhores palestras e palestrantes.
O Congresso SET contou com mais de 1.600 profissionais, a feira teve 
mais de 14 mil visitantes e uma circulação aproximada de 25 mil nos 
três dias do evento e os expositores notaram as diferenças positivas da 
mudança de espaço, local e organização. Por isso, na edição de setem-
bro a Revista da SET produzimos um informe especial sobre o evento.
Convido-o a ler a primeira parte do resumo do Congresso SET que de-
bateu temas importantíssimos para o mercado broadcast brasileiro e 
latino-americano elaborado por um grupo de 5 jornalistas especiali-
zados em uma parceria realizada entre a SET e a UNESP/Bauru onde 
mostraremos os principais pontos do debate sobre switch-off da TV 
analógica no país e a inclusão do 4G na banda de 700 MHz.
E a primeira parte do informe realizado sobre as principais novidades 
do mercado broadcast trazidas a São Paulo por empresas dos 4 can-
tos do mundo mostrando a força do setor no país e a importância do 
evento para Latino América que cada ano convoca mais engenheiros e 
executivos de emissoras da região e na edição 2014 trouxe visitantes 
de vários países do mundo.

Boa leitura!
olímpio Franco 
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Notícias

MiniCom autoriza rádios 
AM do Rio Grande do Norte 
a migrar para faixa FM
Despacho assinado pelo Ministro Paulo Bernardo na 26ª edição 
do Congresso SET abre o caminho a migração das emissoras de 
AM para FM no país.

O ministro das Comunicações, Paulo Bernar-
do, assinou na segunda-feira, 25 de agos-
to de 2014, um despacho que habilita oito 
rádios AM do Rio Grande do Norte a migrar 

para a faixa FM. O anúncio foi feito durante a abertura 
do Congresso SET.

O Rio Grande do Norte é o primeiro Estado da União  
a ser beneficiado pela medida. Antes de entrar em 
funcionamento na nova faixa, as emissoras ainda pre-
cisam pagar a diferença entre o valor das outorgas de 
AM e FM. Este valor será fixado por uma consultoria 
contratada pelo ministério. A expectativa é que o pro-
cesso seja concluído até o início de novembro.

A migração para a faixa FM atende a uma demanda 
antiga dos radiodifusores e foi autorizada no fim do 
ano passado pelo decreto 8.139. O principal objetivo 
é revitalizar as rádios AM e recuperar sua audiência, 
já que elas sofrem mais com a interferência no sinal. 
Além disso, não podem ser sintonizadas por disposi-
tivos móveis, como celulares e tablets.

“Esta é uma das medidas que o Ministério das 
Comunicações vem tomando para identificar oportu-
nidades de desenvolvimento, eliminar gargalos e in-

centivar a democratização e a massificação da radio-
difusão”, disse o ministro Paulo Bernardo.

Desde março deste ano, o MiniCom realizou várias 
sessões públicas em todos os estados para receber os 
pedidos de migração dos radiodifusores. Cerca de 80% 
das rádios AM de todo o país solicitaram a mudança.

A partir dos pedidos, o ministério e a Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel) avaliam a dispo-
nibilidade do espectro. Nas localidades onde é neces-
sário fazer ajustes, a Anatel tem colocado em consulta 
pública as propostas de alteração dos Planos Básicos 
de Distribuição de Canais.

O primeiro estado a ter a consulta pública concluí-
da foi o Rio Grande do Norte. Atualmente, está em 
andamento a consulta pública para conclusão da via-
bilidade técnica nos estados do Amazonas, Roraima, 
Rondônia, Amapá e Tocantins.

As emissoras autorizadas no Rio Grande do Nor-
te são: Rádio Tairy LTDA.; Rádio Cultura do Oeste 
LTDA; Rádio Cabugi LTDA; Rádio Ouro Branco LTDA; 
Rádio Curimatau de Nova Cruz LTDA; Rádio A Voz 
do Seridó LTDA; Alagamar Rádio Sociedade LTDA; e 
Rádio Eurico Bergsten.
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A assinatura é para Bernardo, “ uma das medidas que o Ministério das Comunicações vem tomando para identificar 
oportunidades de desenvolvimento, eliminar gargalos e incentivar a democratização e a massificação da radiodifusão”
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Governo realiza leilão de 4G
Claro, TIM e Vivo arrematam três primeiros lotes por um valor de 
5.85 bilhões de reais.

O leilão foi realizado em Brasília, na manhã de 
dia 30 de setembro de 2014. O primeiro dos 
seis lotes de telefonia de 4G/LTE na faixa 
de 700 MHz foi arrematado pela operadora 

Claro, com uma proposta de R$ 1, 947 bilhão. O valor 
apresentado pela empresa representa ágio de prati-
camente 1% ante os R$ 1,927 bilhão, definido como 
preço mínimo da outorga para cada um dos três lotes 
nacionais. O segundo lote ficou com a TIM por pratica-
mente o mesmo valor da Claro. O terceiro lote foi arre-
matado pela Vivo, pelo preço mínimo de outorga.

Dos seis lotes, três têm abrangência nacional. O 
quarto lote abrange todo o território nacional, menos 
as áreas destinadas aos lotes 5 (87 municípios de 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo) 
e 6 (municípios de Londrina e Tamarana, no Paraná).

TIM, Claro, Telefônica (Vivo) e Algar Telecom entre-
garam propostas para disputar quatro lotes nacionais 
de 10 MHz cada e dois regionais. No entanto, a Algar 
Telecom não participou da disputa destes três primei-
ros lotes por não ter apresentado garantia de proposta.

Para o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o 
leilão impulsionará a expansão da tecnologia 4G, já que 
esta frequência exige a instalação de menos antenas, o 
que ajudará as companhias telefônicas a oferecer inter-
net de alta velocidade em cidades do interior, principal-
mente nas localidades de 30 mil a 50 mil habitantes.

“Consolidamos a 
possibilidade de mas-
sificar o 4G no Brasil. 
O serviço será o gran-
de motor para univer-
salizar a internet de 
alta velocidade. Nos 
municípios de menos 
de 50 mil habitantes, 
uma empresa poderá 
operar antena conec-
tada a uma linha de 
fibra óptica e vender 
o sinal 4G. Isso exige 
menos investimentos 

em estrutura física”, explicou o ministro.
Paulo Bernardo considerou o leilão um sucesso, 

apesar de dois dos seis lotes ofertados não terem 
sido arrematados, e de uma empresa, a Oi, não ter 
participado. “Já era esperado que não fossem vendi-
dos todos os lotes depois da desistência da Oi. Temos 
de pensar que, em pleno momento de turbulências no 
mercado financeiro, quatro empresas estarem apos-
tando e investindo no país é considerável”, declarou.

*Com Agência Brasil



Primeira câmera ultra portátil capaz 
de capturar imagens no formato 4K 
e Full HD super câmera-lenta
Combinando sensibilidade e resolução de imagem com um 
design confortável e robusto, a Sony PXW-FS7 é uma ótima 
escolha para o profissional que trabalha sozinho em campo.

 A Sony lançou no fim de setembro de 
2014, a PXW-FS7, primeira câmera da família 
XDCAM com o sensor Super35 ‘Exmor’ CMOS, 
capaz de capturar imagens no formato 4K 
Quad Full HD1 (QFHD) e Full HD super câme-
ra-lenta. Foi projetada para documentários, 
videoclipes, criações de conteúdo on-line e 
cineastas corporativos que buscam imagens 
de alta qualidade e uma gama incomparável 

de formatos de gravação.
 O sensor Super35 ‘Exmor’ CMOS de 
11,6 milhões de pixels da PXW-FS7 proporcio-
na incrível sensibilidade, pequena profundi-
dade de campo, alta relação sinal-ruído e um 
desempenho fantástico com pouca ilumina-
ção. A câmera é capaz de gravar no formato 
4K com amostragem 4:2:2 de 10 bits a uma 
taxa de até 600 Mbps/s, com suporte para 



uma variedade de formatos de gravação, en-
tre eles XAVC Intra, Long GOP, MPEG HD422 
e Apple ProRes 422 (este, disponível no início 
de 2015 por meio de uma atualização de firm-
ware e vendido separadamente).
 A nova câmera oferece uma gama 
versátil de opções de captura de imagem 
enquanto está apoiada confortavelmente 
sobre o ombro, mesmo depois de horas de 
operação. O apoio para mão (“grip”), o visor 
facilmente ajustável e totalmente vedado e 
o chassi de magnésio moldado foram proje-
tados para oferecer uma robusta usabilidade 
em ambientes empoeirados ou úmidos e para 
aplicações em tempo real ou com pouco tem-
po de preparação.

Uma ampla gama de opções criativas
 A PXW-FS7 apresenta dois slots de car-
tão XQD que suportam gravação simultânea e 
tipo relay. A câmera inclui um filtro de vídeo 
passa-baixa, leitura progressiva de pixels e 
processamento avançado da câmera, possi-

bilitando uma ampla gama de tratamentos 
criativos e benefícios como gravação em alta 
velocidade, alta resolução, alta sensibilidade, 
menos bordas serrilhadas (“aliasing”) e me-
nos distorção de objetos em alta velocidade 
(“rolling shutter”). Para suportar gravação em 
câmera-lenta, rápida e gravação 4K interna, 
foi desenvolvida uma nova série XQD G com 
transferência de altíssima velocidade de até 
400MB/s (leitura) e 350MB/s (escrita). O car-
tão XQD da Série G foi projetado especifica-
mente para aprimorar ainda mais o fluxo de 
trabalho da PXW-FS7. Em paralelo, os filtros 
ND embutidos da câmera oferecem uma pro-
fundidade de campo pequena excepcional, 
permitindo que os usuários ampliem ainda 
mais seus estilos de captura sem a necessi-
dade de filtros ND externos. Suporte para S-
Gamut3/SLog3 e S-Gamut3.Cine/SLog3, para 
uma flexibilidade de pós-produção.

Fácil mobilidade e opções de captura 
de imagem
 A Sony também introduziu hoje o VC-
T-FS7, um suporte leve com hastes de 15 mm 
e um apoio acolchoado e ajustável de ombro. 
Isto permite o uso de Matte boxes adicionais 
(acessórios para proteger a lente de lumino-
sidade indesejada), ou a fácil acoplagem de 

po de preparação.
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 O BC-L90 é um carregador de bateria 
de dois slots que oferece tempos de carrega-
mento mais rápidos para a bateria de olivina 
BP-FL75. O resultado é um aumento substan-
cial nos ciclos de

carga-descarga, em comparação com as ba-
terias Sony anteriores. Leva 70 minutos para 
que a BP-FL75 esteja totalmente carregada 
para a capacidade de 75 Wh. 

cial nos ciclos de Compatível com outras baterias de 
montagem em V da Sony,  também 

oferece tempo de carregamen-
to normal para este tipo de 
baterias aumentando a versa-
tilidade do carregador.
O BC-L90 tem um conector 
XLR de 4 pinos, que permite 
que seja utilizado como um 

adaptador CA para fonte de ali-
mentação (16,8 V, máx. 6 A) para 

outro equipamento portátil (não ao 
mesmo tempo do carregamento da ba-

teria).

sistemas de Follow Focus (seguidor de foco) 
ou um gravador externo. Além da operação 
sobre o ombro, a PXW-FS7 também pode ser 
instalada em um tripé e usada como uma câ-
mera de mão. O apoio para mãos fornecido 
oferece fácil acesso às funções relevantes.

Acessórios:
Bateria BP-FL75
 A primeira câmera da família XDCAM 
com o sensor Super35 ‘Exmor’ CMOS pode ser 
utilizada com baterias de olivina de longa du-
ração BP-FL75. Esta bateria inovadora usa Oli-
vina, lítio de fosfato de ferro, em vez de cáto-
dos de íons de lítio convencionais. O resultado 
é um aumento substancial nos ciclos de car-
ga-descarga, em comparação com as baterias 
Sony anteriores. Ela também leva apenas 70 
minutos para ser totalmente carregada com o 
carregador rápido de bateria BC-L90. A tecno-
logia utilizada nestas baterias gerá um aumen-
to substancial nos ciclos de carga-descarga, em 
comparação com as baterias Sony anteriores. 
Funciona com o carregador de bateria de alta 
velocidade BC-L90 da Sony para obter tempos 
mais rápidos de carregamento.

Carregador BC-L90



Sony Brasil lança novo portal com 
design responsivo e foco na
experiência do consumidor
Desenvolvido em escala global, projeto contará com 
conceito chamado one channel, que engloba experiência 
online e off-line (www.sonypro.com.br e www.sonystore.com.br)

 O projeto, desenvolvido 
em escala global, tem o intuito 
de unificar as unidades distribuí-
das em todo o mundo com os 
novos conceitos de experiência 
online desenvolvidos pela Sony 
Corporation.  A partir de agora, 
o Brasil passa a fazer parte da lis-
ta de países que já contam com a mesma pla-
taforma global na web, que inclui 60 países e 
28 idiomas, incluindo a Sony Europa, Rússia e 
Turquia.
 Um dos trunfos do novo portal da 
Sony será o design responsivo, tecnologia que 

possibilita que o consumidor possa acessar o 
portal da Sony de maneira otimizada em telas 
de tamanhos distintos, sejam elas computa-
dores, tablets ou smartphones.
 No novo formato do portal será possí-
vel que o cliente realize compras de produtos 
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-
tamente interligado com o e-commerce da  
Sony Brasil e outras lojas parceiras, de modo 

que o consumidor possa escolher onde prefe-
re efetuar sua compra.

 Segundo os seus idealizadores, este 
-

vegação mais ágil e maior impacto por meio 
de imagens e textos, o portal possibilita uma 
melhor interação do usuário com o produto; 

-
lhadas e ilustradas das tecnologias e recursos 
disponíveis; e permite que o usuário tenha 
um detalhamento de todos os serviços de su-
porte e apoio ao consumidor da marca.
 “Este novo projeto reforça o portal 
como nosso mais importante ponto de con-
tato com o consumidor, possibilitando uma 
melhor interação com nossos produtos e ser-
viços, além de contribuir para as vendas por 
meio de um conceito que chamamos de one 

channel – ou seja, um único canal que englo-
, explica o 

do Brasil para o lançamento a frente de mer-
cados como os Estados Unidos é uma prova 
da importância conquistada pelos mercados 
em desenvolvimento.
 “No ano de 2013, o portal da Sony já 
se tornou o maior do segmento de eletrônicos 

-
-

do, por exemplo, técnicas avançadas de SEO. 
Além de facilitar o acesso do consumidor às 

, explica 
Lucio.

05.pdf   1   13/10/2014   21:56:37



Sony lançou em primeira mão no 
Brasil sua nova camcorder de ombro 
PXW-X500
Modelo apresentado ao mundo no SET Expo 2014 grava em 
multiformato XAVC, MPEG-4 SStP, ProRes, DNxHD e MPEG 422, 
para um fluxo de trabalho eficiente

 O modelo oferece qualidade superior 
de imagem à sua antecessora, a PMW-500, 
graças aos sofisticados novos sensores de 
imagem CCD de 2/3 de polegada e três chips, 
a camcorder foi projetada para ser uma exce-
lente ferramenta de aquisição em uma pla-
taforma progressiva 1080 para uma ampla 
gama de aplicações de produção HD, como 
séries de TV, produções ao vivo, esportivas e 
jornalísticas.
 

15



 A PXW-X500 oferece uma ampla gama 
de novos e também tradicionais formatos 
de gravação, incluindo MPEG IMX e DVCAM 
em SD, MPEG-4 SStP e MPEG HD422 em HD, 
além de XAVC Intra 4:2:2 1080 59.94/50i e 
XAVC Long 4:2:2 1080 59.94/50p. No início de 
2015, a PXW-X500 também suportará as op-
ções Apple ProRes, PXWK-501 e PXWK-502.
 
Alta sensibilidade e alta relação sinal
-ruído com lentes HD de montagem B4
 Três recém-desenvolvidos sensores 
CCDs do tipo 2/3 de polegada Power HAD™ FX 
produzem imagens de alta qualidade com alta 
relação sinal-ruído (60dB), ao mesmo tempo 
em que mantém altos níveis de sensibilidade 
(F11 a 1080/59.94i e F12 a 1080/50i), pelos 
quais as populares camcorders de ombro da 
família XDCAM são conhecidas.

Potente câmera-slow & quick motion 
com uma taxa de quadros de até 120p
 A PXW-X500 oferece uma potente 
função “Câmera-lenta e Câmera-rápida” – ge-
ralmente conhecida como “over-cranking” e 
“under-cranking” na gravação de filmes. Gra-
ças ao codec XAVC, a maior taxa de quadros 
pode atingir 1080/120p, o que é cinco vezes 
maior do que a taxa normal de quadros de 
23.98p. Este desempenho espetacular é obti-
do graças aos recém-desenvolvidos sensores 
de imagem CCD e à excelente capacidade de 
processamento de imagens da câmera.

Módulo sem fio integrado permite um 
eficiente fluxo de trabalho e streaming 
de conteúdo proxy
 Com um módulo sem fio integrado, a 
PXW-X500 pode ser operada a partir de dis-

positivos compatíveis com Wi-Fi, como ta-
blets, por meio do módulo LAN sem fio USB 
IFU-WLM3 embutido. Além disso, arquivos 
pequenos de vídeo como os proxy, podem 
ser gerados separadamente da linha de gra-
vações de alta resolução e gravados direta-
mente em um cartão SD independente. No 
início de 2015, o módulo sem fio será capaz 
de enviar por streaming o conteúdo proxy via 
Wi-Fi ou LTE (Long Term Evolution).

Outros recursos da PXW-X500
 Entrada do tipo pool-feed em 3G/HD/
SD-SDI; gravação simultânea em dois cartões 
SxS; operação flexível do sistema da câmera 
com os adaptadores de câmera para estúdio 
CA-FB70 ou CA-TX70; funcionalidade GPS gra-
va dados de GPS em um arquivo MXF e arqui-
vos Log automaticamente, quando ativada.

Função de movimento lento e rápido 
de 1 fps até 120 fps a 1080 em XAVC 
Intra e XAVC Long* e de 1 fps até 30 
fps em MPEG HD 422
 A PXW-X500 oferece uma poderosa 
função de movimento lento e rápido, que 
permite aos usuários criar elegantes filma-
gens com cenas rápidas e lentas. A PXW-X500 
pode capturar imagens em taxas de quadros 
selecionáveis de 1 fps (quadro por segundo) 
a 120 fps em 1080p no XAVC codec. Ofere-
ce aproximadamente câmera lenta em 5x a 
23.98p, câmera lenta em 4,5x a 25p e câme-
ra lenta em 4x a 29.97p. No codec MPEG HD 
422, a filmadora oferece como recurso pa-
drão a capacidade de capturar de 1 fps a 30 
fps no modo 1080p, em incrementos de 1 fps. 
(Com a definição PAL no modo UDF (MXF), as 
taxas de quadros são selecionáveis   até 50 fps 
no modo 720p e até 25 fps no modo 1080p.)

Potente câmera-slow & quick motion 

início de 2015, o módulo sem fio será capaz 
de enviar por streaming o conteúdo proxy via 
Wi-Fi ou LTE (Long Term Evolution).

Outros recursos da PXW-X500
 Entrada do tipo pool-feed em 3G/HD/
SD-SDI; gravação simultânea em dois cartões 



Gravador portátil PMW-RX50
Com design compacto, o gravador tem capacidade de 
gravar e reproduzir a partir do cartão SxS

 O PMW-RX50 suporta os formatos 
XAVC Intra 4:2:2 1080/59.94p e XAVC Long 
4:2:2 1080/59.94p, assim como formatos tra-
dicionais MPEG HD 4:2:2, 4:2:0, MPEG IMX 
e DVCAM. Ele serve como um ótimo compa-
nheiro de campo para a PXW-X500.
 Ainda, permite gravação simultânea 
em dois cartões SxS; chega com um adapta-
dor compatível com áudio XLR; possui saída 
DC para adaptador sem fio CBK-WA100; atua-
lização XAVC Long 4:2:2 para gravador PMW-
1000. Por meio de uma atualização gratuita 
da versão de software, o gravador PMW-1000 
HD422 da Sony poderá suportar também o 
formato XAVC Long 4:2:2 1080/50i.
 A PXW-X500 e o PMW-RX50 estarão 
disponíveis na América Latina a partir de 
outubro de 2014. A atualização de software 
XAVC Long 4:2:2 para o PMW-1000 estará dis-
ponível na América Latina a partir de dezem-
bro de 2014.
 A PMW-RX50 reproduz e grava em 
XAVC Intra Full HD e XAVC Long GOP no modo 
exFAT. Ela grava em 1920 x 1080 59.94P, 50P, 
59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P e 25P, bem como 
em 1280 x720 59.94P e 50P, e oferece suporte 

a MPEG HD 422 50 Mbps, MPEG HD 420 35 
Mbps, MPEG IMX e DVCAM.
 Com este equipamento há flexibilida-
de de disponibilidade de mídia, o que permite 
que o usuário escolha a mídia mais apropria-
da para sua aplicação. Permite ainda várias 
entradas e saídas, incluindo áudio XLR via Cai-
xa de áudio e apresenta uma interface HD/SD
-SDI e uma saída HDMI, interface iLink, USB, 
fone de ouvido estéreo e saída de áudio XLR 
via Caixa de áudio removível.
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A evolução do 4K em eventos sociais
Em constante crescimento e renovando-se a cada dia os 
eventos sociais procuram sempre o que a de melhor e mais 

vez mais exigente que se interessa por uma imagem com 

do mercado audiovisual precisam se especializar não só em 
como capturar uma imagem mas como surpreender através 
dos vídeos.  

 Conhecida por já realizar grandes pro-
duções para celebridades, a produtora Foto 
Estúdio Equipe acredita que emoções são es-

das primeiras empresas do Brasil a levar a tec-
nologia 4k para os eventos sociais, principal-
mente nas produções de Casamento. A opção 
pelo aperfeiçoamento da tecnologia foi para 
atender com excelência um mercado que pro-

cura por inovações. 
 Toda a mudança de tecnologia requer 
estudo e aperfeiçoamento, principalmente 
da equipe operacional que estará em conta-
to direto durante todo o ciclo da produção. 
Para essa transição de tecnologia para o 4K a 
Foto Estúdio Equipe contou com todo conhe-
cimento e espacialização da Merlin Vídeo - re-
vendedor e distribuidor Sony Brasil.

09.pdf   1   13/10/2014   22:00:30



 “Além de fornecer a melhor tecnologia 
para a minha necessidade a Merlin Video rea-
lizou um treinamento técnico com toda minha 
equipe que foi fundamental para realização 
dos trabalhos com o máximo de qualidade" 

presa.  

 Com 30 anos de mercado, a Mer-
lin Vídeo é hoje uma das maiores empresas 

e parceira da Sony há mais de 7 anos. Com 

pos de produção, seja ela em eventos sociais, 

comerciais, televisão e cinema. Além disso, 
criou um centro de ensino especializado em 

domínio da tecnologia e aproveitar todos os 
recursos dos equipamentos.

 

Merlin Vídeo no desenvolvimento do mercado 
audiovisual agregando tecnologia e serviços 
em alto nível dentro dos padrões do segmento 
profissional e da marca Sony”, comentou Luis 
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SET EXPO 2014 mostrou 
a força do mercado 
broadcast brasileiro 
e latino-americano
A edição 2014 do SET EXPO trouxe grande variedade de produtos 
para a indústria broadcasting em São Paulo com mais de 300 
expositores mostrando as principiais novidades do mercado 
audiovisual mundial. Como ocorrido nos últimos anos, grandes 
empresas escolheram a exposição para lançar mundialmente 
novos produtos aos mais de 14 mil visitantes de 16 países que 
percorreram a feira durante três dias. Por Fernando Moura e Lucas Esteves

SET EXPO 2014
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O SET EXPO 2014, Feira de Equipamentos, Tec-
nologia e Serviços aplicados aos Mercados 
de Broadcasting, Telecomunicações e Mídias 

Convergentes realizado no Expo Center Norte, em São 
Paulo (SP) de 24 a 27 de agosto passado, teve mais de 
14 mil visitantes únicos, uma circulação de mais de 25 
pessoas nos três dias exposição e se afirmou como o 
maior evento do género na América do Sul.

Com visitantes dos 4 cantos do Brasil, o público 
chegou de 16 países do mundo – desde Argentina ao 
Japão – com destaque para visitantes de diversos paí-
ses de América Latina. A aposta da SET foi um êxito, 
e já se prepara para crescer na sua edição 2015, com 
pelo menos 35% mais de espaço para expositores. 

Nesta edição foram utilizados os 10 mil metros do 
Pavilhão Azul do Centro de Convenções e Exposições 
Expo Center Norte em São Paulo, um espaço maior, 
mais moderno e com melhores acessibilidades do 
utilizado anteriormente para a realização do evento. 
Nele as quase 3 centenas de empresas expositoras 
demonstraram as tecnologias de ponta mundiais, 
e os pavilhões estrangeiros, como os da Baviera 
(Alemanha), do Reino Unido e o da NAB Show, com 
empresas norte-americanas, trouxeram o que há de 
melhor nessas regiões.

Uma vez mais foi confirmada a importância do 
evento pelos lançamentos mundiais realizados nela e 
pela presença de executivos de grande porte das prin-
cipais empresas do setor. Um deles disse a Revista 
da SET, que para a multinacional que trabalha, o “SET 

EXPO é a terceira feira em importância e investimen-
tos” só perdendo da NAB Show e do IBC.

A Revista da SET visitou alguns estandes para des-
cobrir quais as principais novidades do mercado esse 
ano. Faremos um recorrido imaginário para o leitor da 
Revista da SET em duas partes. 

Sony e Panasonic realizaram apresentações 
mundiais no SET EXPO

A Sony Brasil se apresentou no SET EXPO em um 
momento muito importante para a empresa após sua 
colaboração para o projeto de produção e transmis-
são da Copa do Mundo FIFA de 2014 com tecnologia 
4K, onde a marca foi patrocinadora oficial. 

Por isso, a Sony trouxe para a exposição um leque 
de opções com soluções de captação de imagem, 
switchers e controles de câmera, mídias e projetores 
4K para cinema e mostrou muitas das implantações e 
trabalhos feitos durante a última Copa do Mundo rea-
lizada no país entre 12 de junho e 13 de julho de 2014.

Dentre muitíssimas novidades para o mercado 
brasileiro e latino-americano, a mais importante 
foi o lançamento mundial da nova camcoder PX-
WX500, uma câmera versátil que trabalha com co-
decs DNxHD e ProRes, e conta com conexão LTE para 
streaming de conteúdo através de proxies (existe a 
opção de envio e gravação simultânea). 

Com sensores de imagem CCD de 2/3 de polegada 
e três chips, a camcorder foi projetada “para ser uma 
excelente ferramenta de aquisição em uma platafor-
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O ministro das Comunicações Paulo Bernardo e o presidente da SET, Olímpio Franco abrem oficialmente o SET EXPO 2014
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ma progressiva 1080 para uma ampla gama de aplica-
ções de produção HD, como séries de TV, produções 
ao vivo, esportivas e jornalísticas” explicou Erick Soa-
res, engenheiro de Suporte da Sony Brasil.

Uma das principais novidades desta nova câmera 
é um módulo sem fio integrado que permite um efi-
ciente fluxo de trabalho e streaming de conteúdo pro-
xy. Assim, a PXW-X500 pode ser operada a partir de 
dispositivos compatíveis com Wi-Fi, como tablets, por 
meio do módulo LAN sem fio USB IFU-WLM3 embuti-
do. Além disso, arquivos pequenos de vídeo como os 
proxy, podem ser gerados separadamente da linha de 
gravações de alta resolução e gravados diretamente 
em um cartão SD independente. 

Soares afirmou em coletiva de imprensa realizada 
no marco do SET EXPO que no início de 2015, “o mó-
dulo sem fio será capaz de enviar por streaming o con-
teúdo proxy via Wi-Fi ou LTE (Long Term Evolution)”.

Outro dos destaques no estande da Sony, foi o 
AnyCast, um novo switcher compacto touchscreen, uma 
linha de switchers de alta resolução usada na Copa do 
Mundo, mídias compactas de alta velocidade de trans-
missão e a PMW-F55 4K, câmera voltada para broad-
cast, também usada no evento da FIFA no Brasil. “A 
Sony trouxe todo um leque de opções para broadcast, 
atendendo vários tipos de demanda”, explicou Soares.

A Panasonic, repitindo o que tinha feito no ano 
passado, fez em São Paulo a apresentação mundial 
da nova câmera AJ-PX800. A câmera possui 3 sen-
sores MOS de 2/3” de 2.2 megapixels, alta sensi-
bilidade (0,22 lux – F12), gravação AVC-ULTRA (AVC
-LongG e Intra-Frame) e, assim como a AJ-PX5000 e a 
AJ-PX270, ela também tem capacidade de trabalhar 

com conexões de rede Wi-Fi/4G, possibilitando a 
criação de um novo fluxo de jornalismo.

Sérgio Constantino, gerente de vendas para o mer-
cado broadcast da Panasonic afirmou que a apresen-
tação mundial da AJ-PX800 “é uma amostra clara da 
importância do mercado brasileiro para a marca. Ain-
da mostramos pela primeira vez a VariCam 35, primei-
ra filmadora profissional para broadcasting que filma 
com resolução 4K, lançada em abril deste ano pela 
Panasonic na NAB em forma de prototipo”. 

Esta câmera grava com resolução de 4096x2160p 
(com tela 17:9) para captura de imagem em 4K e é ca-
paz de captar em vários formatos, incluindo Ultra HD, 
Full HD (padrão a partir de 1080p) e High Definition 
(padrão a partir de 720p).

Assim, as camcoders AJ-PX800X800 e AJ-PX270PJ 
foram os destaques entre as câmeras portáteis. “São 
câmeras mais voltadas para produtoras menores, de 
pequeno porte, mas também equipadas com recursos 
como Wi-Fi e qualidade Full HD”, disse Leandro Arri-
vabene, um dos representantes no estande. 

A câmera AJ-PX270PJ, primeira camcorder de mão 
P2 HD com baixa taxa de bits de gravação AVC-ULTRA 
(AVC-LongG e Intra-Frame) e mobilidade sem fio, pesa 
apenas 5 quilos, possui alta sensibilidade “para pro-
dução de imagens impressionantes, mesmo em con-
dições de baixa iluminação”, afirmou Arrivabene.

Outro produto de destaque foi o AV-HS6000, um 
novo switcher de vídeo ao vivo de 2M/E, que traz 
funcionalidades como 32 canais HD e mais 2 entra-
das digitais de vídeo, 16 saídas HD-SDI (conexão 
para áudio e vídeo utilizada no segmento profissio-
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Apresentação mundial da Sony no SET EXPO 2014, a nova 
camcoder PX-WX500 foi um dos destaques da exposição
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A apresentação mundial da nova câmera AJ-PX800 da 
Panasonic é mais uma amostra da importancia do SET 
EXPO 2014 para as grandes marcas internacionais
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nal em estúdios), entre outras funcionalidades que 
permitem uma interface gráfica intuitiva.

Ainda, a Panasonic levou ao SET EXPO 2014 um 
grande número de opções de produtos capazes de 
atender os mais variados tipos de demandas do 
mercado, já que a marca têm pela frente um grande 
desafio, talvez o maior da sua história no país, ser 
patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016, 
onde fornecerá todos equipamentos de captação 
de vídeo do evento. 

Para isso, mostrou line-ups de câmeras maio-
res, voltadas para broadcast. Segundo Arrivabene, 
a nova linha pode fazer parte da parceria que a 
Panasonic está estudando com a organização dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016, “essa nova linha é a que 
pode ser usada nos Jogos Olímpicos caso as nego-
ciações dêem certo”.

Grass Valley
A Grass Valley fez a sua estreia na América Latina 

no SET EXPO 2014, e por isso, para o Leonel Da Luz, VP 
de vendas da marca para América Latina foi um mo-
mento muito importante. “Somos uma empresa com 
mais de 50 anos de história que agora se integrou a 
outra com mais de um século de vida, por isso esta fei-

ra é muito importante. A marca tem um market share 
muito importante na América Latina e aqui mostramos 
a nossos clientes a forma da união”.

Nesse marco, a empresa mostrou as novas funcio-
nalidades das câmeras LDX que agora podem ser in-
tegradas ao sistema de replays K2 Dyno que trabalha 
com o algoritmo de reprodução dinâmico AnySpeed 
que permite reproduzir imagens até 200% da sua ve-
locidade original. 

Os quatro novos modelos LDX com capacidade de 
câmera lenta 3X e 6X, assim a LDX HiSpeed (LDX HS) e 
LDX Compact HiSpeed (LDX Compact HS) são câmeras 
que captam imagens até 3X, enquanto os modelos LDX 
XtremeSpeed (LDX XS) e LDX Compact XtremeSpeed 
(LDX Compact XS) alcançam uma velocidade de 6X.

Junto com estas câmeras, foi apresentado ao 
público brasileiro uma nova plataforma de câmera 
4K Ultra, baseada numa nova geração de sensores 
de 2/3”, respondendo diretamente às necessida-
des de produção de televisão no formato, nomea-
damente para esportes, com suporte de objetivas 
de montagem B4.

Para Da Luz, o mais importante do SET EXPO foi 
“mostrar aos nossos clientes e visitantes as dife-
rentes formas de integração dos produtos da Grass 
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Valley com outras marcas, como por exemplo, a in-
tegração dos switchers”.

JVC
A marca apresentou o ProHD Broadcaster Server, 

um serviço profissional de streaming, um sistema 
que incorpora uma grande variedade de recursos 
de processamento de vídeo, incluindo transco-
dificação em tempo real, time shift, Playout VoD, 
função de gravação e uma matriz de comutação de 
stream. Possui uma interface web amigável simpli-
ficando o gerenciamento na configuração das múl-
tiplas fontes e destinos de fluxo.

Podem ser utilizadas neste sistema as câme-
ras de ombro ProHD GY-HM850; GY-HM890 e a GY
-HM650 quando conjugadas ao serviço de servidor 
de nuvem, a entrega de vídeo da câmera à inter-
net fica disponível digitando uma única direção de 
IP. No Broadcaster um compensador de erro avan-
çado por reconhecimento de conteúdo compen-
sa perdas de pacote em até 30% garantindo uma 
alta qualidade de sinal que poder ser direcionado 
para múltiplos destinos através de uma matriz de 
comutação incorporada no servidor facilitando o 
gerenciamento na distribuição de múltiplos stream 
(MPEG-TS, MP4, HLS, HDS, e MPEG-DASH).

ARRI
Localizada em Munique, Alemanha, a ARRI foi funda-

da em 1917 e é considerada uma das maiores fabrican-
tes de equipamento cinematográfico do mundo. A em-
presa também esteve presente no SET EXPO 2014, no 
pavilhão Bavaria, voltado para empresas germânicas. 

O trabalho da ARRI inclui a fabricação de câmeras, 
refletores para iluminação e ferramentas de pós-pro-
dução digital. Além de câmeras de filme 16mm, 35mm 
e 65mm, a empresa atua no campo da captação digi-
tal, com seu sistema de câmera digital ALEXA. 

Apesar de ter um grande leque de produtos diferen-
tes, na Feira de Negócios da SET, a ARRI manteve o seu 
foco em dois produtos específicos: a câmera AMIRA e 
a série-L de refletores LED. 

“A AMIRA não é uma substituta do nosso carro-
chefe, a ALEXA. Ela foi criada para um propósito 
diferente, para atender a outras necessidades”, 
explicou Robert Breitenstein, gerente de ventas da 
ARRI à Revista da SET. 

A AMIRA é uma câmera versátil no estilo documen-
tário que procura entregar a maior qualidade de ima-
gem e mediante um desenho ergonômico permitir a 
operação por uma só pessoa. Ela é adequada para 
uma grande variedade de tipos de produção, como re-
portagens, produções menores e filmes corporativos. 
A câmera consegue captar imagens em qualidade até 
UHD, afirma Breitenstein.

Quem também aposta em portabilidade é o novo 
refletor LED da série-L. “Ele é totalmente ajustável. 
Você pode adicionar todo o espectro de vermelho, 
verde e azul. É possível ajustar a temperatura da 
cor entre 2.800 Kelvin e 10.000 Kelvin. Além disso, 
o equipamento aposta em eficiência energética, 
tanto por ter baixo consumo de energia quanto por 
trazer a possibilidade de operar a partir de bate-
rias”, disse Breitenstein.

Leader Instruments Corporation
Completando seus 60 anos de existência, a Lea-

der Instruments Corporation também compareceu ao 
SET EXPO 2014. O foco da empresa este ano foram os 
seus monitores de forma de onda, em especial o novo 
LV5490, novo monitor com suporte 4K.

O LV5490 é o primeiro monitor 4K com duas entra-
das 4K, quatro entradas dual link ou oito entradas 
3G/HD/SD-SDI. Quatro desses canais são dedicados 
à entrada, mas os outros quatro podem ser configu-
rados de acordo com a necessidade do utilizador: 
como entradas também ou como saída com função 
de gerador de padrões. 

Para a transmissão da imagem 4K, o LV5490 ofe-
rece duas opções. O método de quadrantes permite 
que a imagem seja transmitida após ser dividida em 
quatro quadrantes, enquanto no método de interca-
lação, dois pixels consecutivos são transmitidos à 
cada uma das subimagens.

Além disso, o monitor conta com outros recursos, 
como diagrama de espaço de cores, medidor de des-
vio de frequência, desenho da tela personalizável e o 
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A câmera digital ARRI ALEXA foi um dos destaques do 
Pavilhão Germânico no SET EXPO 2014
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novo algoritmo de assistente de foco, que permite um 
fácil ajuste do foco para cenas de baixo contraste ou 
pequenos objetos.

Para quem ainda não pretende investir no 4K, o 
LV5770A é considerado pela empresa o novo padrão 
em testes HD. O foco desse aparelho é o bom cus-
to benefício e ele monitora simultaneamente duas 
fontes 3G/HD/SD-SDI, além de exibir imagem, forma 
de onda, vetor e 5-barras. A opção de áudio ainda 
suporta medidas de Loudness, Lip Sync, retardo A/V 
e oferece display de Lissajous.

O estande da Leader ainda contava com outros 
modelos de monitores de sinal, procurando atender 
a diversos tipos de demandas e oferecendo opções 
diferentes para todos seus clientes.

Tektronix
No estande da empresa, o clima era de excita-

ção e alegria. “A Tectronix está com muitas novida-
des nesta feira”, disse Silvino Almeida, gerente de 
Negócios da Tektronix Brasil. O estande contou com 
soluções para qualidade de arquivos, análise de RF 
em ISDB-TB, waveform e gerador portátil, e trouxe 
como exibição mundial os monitores de formas de 
onda WFM8300 e WVR8300 que foram utilizados 
pela Globosat/FIFA na Copa do Mundo para realizar o 
monitoramento e análise do sinal da Unidade Móvel 
4K montada especialmente para realizar as primeiras 
transmissões 4K ao vivo da história.

Asssim, estes monitores de formas de onda (wa-
veforms) foram os responsáveis por testarem a saí-
da das câmeras 4K, assegurando máxima qualidade 

ao telespectador, já que podem executar inúmeras 
medições 4K, incluindo quatro displays de forma de 
onda, imagem, vetor, gamut e diagrama de olho. O 
software atualizável usa uma arquitetura de alto de-
sempenho projetada para suportar os requisitos de 
taxa de transferência de conteúdos 4K.

Na UMUHD da Globosat foram utilizados equipa-
mentos Beta, sendo que no SET EXPO 2014 já foram 
apresentados os dispositivos finais. Os novos equipa-
mentos WFM2300 e WFM8300 foram os destaques da 
feira. Com características diferentes, os dois produtos 
garantem que a Tektronix consiga atender a clientes 
com tipos diferentes de demandas, afirma Almeida. 

O WFM2300, além de waveform, é também um ge-
rador portátil para equipes de externas, conta com 
saída SDI elétrica e óptica, áudio, diagrama de olho, 
jitter automático, teste de cabos e bateria substituível 
com cerca de 4 horas de autonomia. 

Já para centrais técnicas, o WFM8300 traz supor-
te a 4K, 3G, HD e SD-SDI, além de possuir opções 
de AES, Dolby, Closed Caption e áudio analógico. 
“O WFM8300 foi inclusive o modelo usado para 
monitoramento 4K durante a Copa do Mundo deste 
ano”, disse Almeida.

Segundo o executivo, a Tektronix está investindo 
em dar suporte que para seus clientes possam ofe-
recer a maior qualidade de serviço possível, “nós ve-
mos o surgimento de muitas formas de trabalhar com 
conteúdo. Tem a Segunda Tela, o 4K, a portabilidade. 
Você tem que garantir que alguém vai ver seu conteú-
do e vai ver seu conteúdo com qualidade e esse é o 
centro do trabalho da Tektronix”, destacou.

Outro dos grandes destaques da empresa no SET 
EXPO 2014 foi o Sentry, um equipamento analisador 
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José Luís da Costa, gerente de negócios da Dalet e 
Adrien Bouraly, especialista en software da companhia 
francesa acreditam no aumento das vendas no Brasil
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Uma das grandes atrações da exposição foi o 4K e as 
produções feitas durante a Copa do Mundo Brasil 2014 
com esta tecnologia
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de multi-programa, que conta com um algoritmo de 
Qualidade de Experiência (QoE) que captura macro-
blocos, artefatos de compressão, áudio baixo ou ex-
cessivo e trabalha de modo a proporcionar uma redu-
ção no tempo de atendimento de falha. 

“O Sentry não é outra coisa que uma plataforma de 
monitoramento, tanto para a parte de sinais comprimi-
dos quanto para a parte de Over-the-Top (OTT) que te 
permite garantir a qualidade da experiência e a quali-
dade da imagem no seu cliente final”, finaliza Almeida.

Dalet
Trabalhando com gerenciamento de conteúdo Me-

dia Asset Management (MAM), a Dalet mostrou a sua 
plataforma Dalet Galaxy Media Asset Management. 
A solução fornece uma grande gama de ferramentas 
para trabalhar com o conteúdo em todo o processo de 
produção. Nela, os fluxos de trabalho podem ser confi-
guráveis para várias áreas, como jornalismo, esporte, 
preparação de programas, rádio, produção e arquivo. 

A grande vantagem do Dalet Galaxy “é a convergên-
cia de todas as etapas do processo de produção de 
conteúdo em um único sistema e um único cliente. A 
gente tem um fluxo completo de News, desde a inges-
ta até a exibição do conteúdo”, disse José Luís da Cos-
ta, o gerente de negócios da Dalet no SET EXPO 2014. 

Segundo Da Costa, apesar de trabalhar com várias 
áreas da produção de conteúdo, a solução permite a 
personalização de autorizações para grupos de usuá-
rios diferentes, de forma que a convergência e organi-
zação são possíveis juntas. 

Além disso, a nova plataforma conta também com 
um cliente web. “Isso permite uma acessibilidade 
muito grande”, garantiu Corrêa, “um editor-chefe 
pode aprovar uma matéria enquanto viaja para o ex-
terior, por exemplo”. 

E o Dalet Galaxy ainda traz uma característica 
exclusiva: hardware e software funcionam indepen-
dentes, de forma que o usuário pode optar por ou-
tro software e ainda assim usar o hardware da Da-
let. “Dessa forma, nós damos liberdade aos nossos 
clientes”, declarou Corrêa.

Alguns dias mais tarde, a Dalet informou à Re-
vista da SET que a TV Globo adquiriu o Dalet Media 
Life, uma solução baseada na arquitetura do Dalet 
Galaxy Media Asset Management (MAM), isso por-
que a ideia da emissora é implantar um sistema 
onde o fluxo de trabalho das telenovelas produzi-
das seja end-to-end para o qual precisa integrar 
as três plataformas da empresa, a Dalet Brio para 
realizar ingesta de alta densidade, a Dale Dalet Am-
berFin transcodificação de alta qualidade, e a Da-
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O público espera a abertura do SET EXPO 2014 no Hall de entradas do Expo Center Norte em São Paulo.
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let Galaxy para permitir a manipulação de arquivos 
digitais que pretendem ser arquivados (incluindo 
telenovelas) produzidas nos centros do Rio de Ja-
neiro e São Paulo que possui a emissora.

A solução implementada no Projac do Rio de Janei-
ro permitirá que a TV Globo integre a sua arquitetura 
baseada no sistema Sony Professional Services gerin-
do os arquivos de forma mais simples e transparente. 
Assim, Sony escolheu a solução Dalet Media Life que 
inclui um mecanismo especifico de gerenciamento 
de trabalho, o Business Process Management, e fer-
ramentas de produção e preparação multimédia. A 
solução completa inclui também o Dalet Brio para a 
ingesta e reprodução de conteúdos, além do serviço 
de transcodificação Dalet AmberFin.

Megatrax
Reconhecida mundialmente no setor de forneci-

mento de músicas e trilhas sonoras licenciadas para 
produtoras audiovisuais de diversos segmentos, a 
Megatrax esteve também no SET EXPO 2014, mostran-
do seus novos catálogos exclusivos: o Black is Blonde, 
o Zest Music, e o HyperLOCAL.

Voltado para o público jovem, o Black is Blonde tem 
influências de Pop Rock, música eletrônica, Dance e 
Hip-Hop. O catálogo oferece 21 álbuns com trilhas que 
podem ser usadas em spots de publicidade, vídeos 
corporativos, vinhetas de esportes, trilhas para tecno-
logia e videogames e mais. “Summer”, “Speed”, “Vin-
tage Taxi” e “Kiss the Cook” são algumas das compo-
sições do catálogo europeu.

O Zest Music é uma produção mais energética, dis-
tribuída com exclusividade para os Estados Unidos e a 
América Latina pela Megatrax. O catálogo possui mú-
sicas positivas e cativantes e é voltado para chamadas 
televisivas e comerciais.

Já o HyperLOCAL vem trabalhar especificamente 
com noticiários em emissoras de TV e Rádio. As trilhas 
funcionam bem para chamadas e vinhetas, tendo sido 
elaboradas para blocos específicos, como tempo, cri-
me, política e outras opções. 

Além disso, a Megatrax lançou um novo serviço no 
SET EXPO 2014, o Curator’s Club, um clube de fidelida-
de para clientes que oferece personalização de buscas 
de trilhas, adequando para o perfil de cada assinante.

Biquad Tecnologia
A Biquad levou para o SET EXPO 2014, os seus três 

principais produtos do momento: equipamento de 
RDS, um processador digital e um suporte articula-
do para microfone. Segundo Totty Souza, analista de 
Marketing da Biquad Tecnologia, esse é o primeiro 
RDS – equipamento que permite a transmissão de 
mensagens de texto através do rádio – completo na-
cional no mercado, “até então a gente só encontrava 
soluções internacionais com esse tipo de recurso”. 

O processador digital DAPXS é uma evolução do 
produto principal da empresa, o DAP4. “Essa ver-
são traz algumas melhorias como entrada digital 
ARS para conexões via internet. Por exemplo, de 
onde você estiver no planeta, se estiver conectado 
em uma rede, você consegue acessar o IP dele e 
consegue fazer todas as alterações”, explicou Sou-
za. O DAPXS também conta com um display colori-
do que permite que as mesmas alterações sejam 
feitas diretamente nele.
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A aposta da SET foi um êxito, mais de 14 mil visitantes e 
1500 congressistas participaram do SET EXPO 2014
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O SET EXPO 2014 teve mais de 14 mil visitantes únicos 
com uma circulação de mais de 25 mil pessoas nos 
três dias exposição
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Por fim, o TOPARM é o novo suporte articulado para mi-
crofone da Biquad, que agora vem com o recurso “No Ar”, 
um LED que permite que a pessoa utilizando o microfone 
saiba quando o equipamento está ligado. “Ele também é 
todo ajustável e vem em diversas cores”, disse Totty.

“A Biquad também está preparada para sanar dú-
vidas dos clientes a respeito das conversões de AM 
para FM.”, finalizou.

ShowCase
Como em anos anteriores, a ShowCase também es-

teve no SET EXPO 2014. No estande da empresa, qua-
tro novidades estavam em destaque: o remultiplexa-
dor IFN100, o sistema de censura XDA 13, o ShowCase 
Pro ENC27, e o avatar de Libras.

Operando com uma plataforma embarcada de 64 
bits, o ShowCase PRO IFN100 é um implementador de 
funções de dados e remultiplexação disponível para 
os sistemas de transmissão ISDB-T. Já o Avatar para 
Libras possibilita acessibilidade a pessoas com ne-
cessidades especiais. O produto é um novo modelo 
virtual 3D, que reconhece comandos de voz e sinais de 
libras de acordo com a programação.

Já para censura e monitoração, a ShowCase exi-
biu o XDA 13 que conta com armazenamento interno 
e permite a gravação da programação direto do sinal 

BTS. O conteúdo pode ser analisado e pesquisado 
por uma interface gráfica web intuitiva e multiusuá-
rio, sem interromper o processo contínuo de grava-
ção. O programa ainda gera um guia eletrônico de 
programação, sistema de pesquisa e servidor de cli-
pping, a partir das legendas ocultas.

O último destaque do estande era o ShowCase PRO 
ENC27, que permite a comunicação em tempo real du-
rante transmissões ao vivo entre estúdio e equipes de 
externa em campo usando o próprio sinal ISDB-T. O 
produto possui caráter coordenativo, possibilitando 
sugestões de pergunta e direcionamento da entrevis-
ta, instruções de corte e tempo faltante.

Ideal Antenas
A Ideal Antenas é uma empresa em destaque com 

27 anos de mercado que busca inovações que surgem 
nos Estados Unidos e Europa e trazem para o Brasil, 
não importando, mas produzindo nacionalmente. Ela 
foi uma das várias empresas que marcou presença no 
SET EXPO 2014, colocando seus produtos e serviços 
em exposição para os visitantes.

“A grande novidade da Ideal para 2014 e 2015 
são os assuntos focados na migração de frequência 
de AM para FM”, disse Marcelo Zamot, gerente de 
vendas da ideal Antenas. Nessa linha, foi desen-
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O SET EXPO 2014 contou com um espaço exclusivo para as emissoras brasileiras onde os visitantes se encontraram, 
bateram papos e se realizaram importantes reuniões de negócios
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volvido um produto chamado Isoacoplador FM que 
permite operação Simulcast. “É uma solução inte-
ressante porque permite a transmissão de sinal em 
AM e FM, simultaneamente.”

“O produto deve chamar a atenção das emisso-
ras de rádio que estão trabalhando no processo de 
transição de AM para FM”, disse Zamot. O isoaco-
plador possui uma estrutura externa de latão e co-
bre e possui tratamento anti-UV e anticorrosivo para 
preservar seus componentes que é usado para a 
instalação de antenas de FM na própria estrutura da 
torre de AM, e tem por princípio impedir qualquer 
interferência entre os sinais de AM e de FM.

Por outro lado, a Ideal Antenas oferece, agora, 
em seu catálogo de produtos um Kit Gap Filler vol-
tado para atender regiões com áreas de sombra e 
problemas de distribuição de sinal. “É o segundo 
foco nosso, apostando em solução para um mo-
mento importante de transição para sinal digital no 
Brasil. É um kit especial porque tem uma tecnologia 
que facilita o fechamento do enlace voltado ao gap 
filler”, explicou Zamot.

Mas provavelmente o ponto mais interessante 
da participação da Ideal Antenas na Feira de Ne-
gócios é a divulgação de uma nova filosofia de tra-
balho lançada para facilitar e estimular a interiori-
zação do sistema digital terrestre brasileiro. Essa 
nova política consiste em uma reavaliação do custo 
das antenas, envolvendo todo o seu processo de 
fabricação, em todos os setores e departamentos 
da empresa. “Nós pensamos em como baratear 

sem perder nada da qualidade do nosso serviço. 
Pensamos em como fazer isso na produção, no ar-
mazenamento, enfim, em todos os setores”, disse 
Zamot. Com essa nova política, a Ideal volta sua 
atenção para o custo-benefício.

Ateme
“A Ateme é uma companhia francesa que desenvol-

ve toda nossa tecnologia de decodificação de vídeo. 
É tudo feito in house”, disse Claúdio Medeiros, repre-
sentante da empresa no SET EXPO 2014.

Os serviços principais da empresa são os algorit-
mos de compressão de vídeos baseados em software 
e carregados em plataformas tradicionais de computa-
ção. Uma dessas plataformas é o Titan. Apesar de não 
ser exatamente uma novidade da empresa, o Titan é 
atualmente o carro-chefe da Ateme no mercado.

A plataforma é um transmissor e codificador de si-
nal montado em um grande servidor de alta densida-
de. Isso significa que o Titan pode armazenar conteú-
do e suportar uma quantidade grande de canais (são 
360 canais SD ou 90 canais HD). Baseado em platafor-
ma Intel, o servidor conta com suíte e entrada SDI, e 
faz até 48 canais ao vivo em SDI.

“A ideia da Ateme para o Titan é que se tenha toda 
a parte de compressão de vídeo em um só sistema. Ele 
é capaz de guardar os arquivos em formato mezaninos 
e depois buscá-los e prepara-los para a transmissão 
em formatos de múltiplas telas, como smartphones e 
tablets. Além de formatar os arquivos para formatos de 
distribuição em internet, ele também os formata para 
DTH” , afirma Medeiros.
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Silvino Almeida, da Tektronik se mostrou orgulhoso 
por o Brasil estar em foco e exibir em primeira mão 
no mundo os sistemas de monitoramento de sinal 4K 
utilizados na Copa do Mundo
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Rafael Augusto Peressinoto, gerente de vendas da 
ShowCase PRO, acredita no crescimento da procura por 
parte das emissoras do Sistema Gerador de Legendas 
Ocultas, o XON 75
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Segundo o executivo, no Brasil a Ateme já conta 
com um portfólio grande de clientes, incluindo a Rede 
Globo, a Rede Record, e pode dizer que teve vários 
de seus equipamentos envolvidos na transmissão da 
Copa do Mundo FIFA 2014.

SNews
Um dos produtos que já é presença confirmada em 

todas as feiras das quais a SNews participa é o ANews, 
que também esteve como destaque da marca no SET 
EXPO. No entanto, as novidades dessa vez ficaram por 
conta de dois novos playouts da empresa.

O primeiro é o Neo Express, um playout simplifica-
do voltado para emissoras menores. Apesar de ser a 
versão mais simples (e também mais barata), o Neo 
Express tem suporte aos principais formatos em SD, 
HD e, inclusive, 4K e 3D. O aplicativo exibe todos os 
formatos reproduzidos pelo QuickTime Players e aceita 
vídeos em diferentes resoluções, realizando conversão 
automática quando necessário. Além de um timer, a so-
lução possui nove controles de playback que facilitam 
para o usuário preparar mídias, posicionar onde achar 
adequado e reproduzir na velocidade desejada. O soft-

ware também possui uma tela de pré-visualização de 
saída de vídeo capaz de utilizar a tela em fullscreen.

Já a versão mais robusta recebe o nome de Neo 
Player. Este não impõe limites quanto ao número 
de vídeos inseridos na playlist e nem ao número de 
criação. O modo de reprodução é mais completo: 
toca vídeos em looping, modo seamless advance 
sem perda de frames e um vídeo por vez com pausa 
no último frame. 

A solução não é apenas um timer, o Neo Player 
possui também dois timers menores, regressivo e pro-
gressivo do total da playlist. Para a pré-visualização, 
que também pode ser colocada em fullscreen, três 
novas funcionalidades são adicionadas: Refresh, que 
permite capturar o vídeo no ar e colocá-lo no ar; Cut, 
que permite que o vídeo em preview entre no ar; e Sin-
cronizar, que habilita playback e manipulação de rate 
enquanto o vídeo está no ar.

Segundo Eliézer Reis, o representante da SNews no 
estande, ambas as versões rodam em equipamentos 
MAC OS, “somos o único playout no Brasil que é exclu-
sivo para MAC. Ele ainda garante a qualidade da linha 
Neo. É um software com bastante robustez e agilida-
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A tecnologia 8K mostrada no estande da NHK, com imagens captadas no Carnaval do Rio e o Mundial 2014 foram 
uma as principais atrações desta edição
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de, além de ser todo em português e com suporte fácil 
em português”, explicou.

Floripatec
A Floripatec foi outra empresa a marcar presença de 

destaque nos corredores do SET EXPO 2014. A empresa 
é voltada ao desenvolvimento de produtos e softwa-
res, principalmente à linha de broadcasting, para TV e 
emissoras, procurando sempre atender as necessida-
des dos seus clientes e demandas do mercado.

No seu estande, a grande estrela era a Signa, um 
protótipo da futura nova mesa de controle mestre 
HD-SD. “É o nosso grande foco aqui esse ano”, expli-
cou o gerente de contas, Cláudio Raso. 

A Signa é uma switcher híbrido que aceita sinais 
misturados e conta com upscaler e downscaler inte-
grados e frame synchronizer em todas as entradas. 
Ele ainda permite inserção de grafismos em até 28 
camadas independentes, diretamente na mesa. 
Além disso, o dispositivo conta com sistema multi-
viewer integrado e trabalha áudio Loudness. “Essa 
ainda é uma versão preliminar, mas é um projeto 
muito promissor”, disse Raso.

Mas a mesa de controle não foi tudo o que a Flo-
ripatec levou para o estande. Outros três produtos 
interessantes estavam sendo apresentados: Log-
ware, um gravador de programação para auditoria; 
Nasware, um sistema de armazenamento centrali-
zado de alta performance; e o Actus, um sistema de 
gravação de programação multicanal que é capaz 
de fazer rating de audiência, produzindo inclusive 
gráficos navegáveis dos índices de audiência dos 
programas gravados.

Raso ainda destacou que a Floripatec fechou recen-
temente uma parceria com a Plura Broadcast para re-
presenta-los aqui no Brasil o que aumento o leque de 
produtos da empresa. 

RF COM
Sediada em São José dos Campos, a RF COM é uma 

empresa privada de capital 100% nacional especializa-
da na montagem de unidades móveis para broadcast 
e telecomunicações. “Hoje nós trabalhamos desde 
unidades fabricadas em carros pequenos, como vans 
e doblos, até carrocerias mais completas”, afirmou 
Moacir Assis de Faria, o representante da empresa no 
SET EXPO 2014. Através de um leque grande de opções 
oferecidas, a RF COM consegue atender as demandas 
de clientes com tipos diferentes de necessidades. 

Embora a empresa não estivesse expondo nenhum 
equipamento inédito ou exclusivo, o estande trazia 
uma das unidades de carroceria, abertas para que os 
visitantes conhecessem o interior do veículo. O reves-
timento da carroceria é feito de uma material especial 

desenvolvido pela RF COM que é térmico e acústico. 
“Ele também é bem leve, o que ajuda a manter a car-
roceria sem muito peso”, afirmou Faria. 

As unidades mais completas, como a exposta no 
SET EXPO, explicou Faria, “ainda vêm equipadas com 
toda a parte de gerador, acessórios para links de mi-
cro-ondas, nobreaks, hacks e um sistema de nivela-
mento automático no veículo”.

A RF COM é uma empresa referência no mercado 
de unidades móveis para jornalismo e broadcast, com 
unidades espalhadas por todo o país, ela tem como 
principais clientes várias afiliadas da TV Globo, as 
centrais da emissora, além de Record e Band.

Advantech
A Advantech trabalha com soluções para serviços 

DSNG, amplificadores e rádios micro-ondas, apresentan-
do alguns dos seu principais equipamentos no evento.

Um dos destaques era a família de amplificadores de 
sinal, que funcionam tanto para Banda C quando para 
banda KU. Uma linha de rádio micro-ondas de serviço 
ponta-a-ponta para broadcast também deu as caras no 
estande da empresa. Os rádios contam com porta IP e 
porta ASI, além de recurso de sincronismo de 10 MHz.

Mas a verdadeira novidade da empresa era o mo-
dem ASAT, que é parte da solução para serviços DSNG 
da empresa. A tecnologia faz comutação automática 
de uso de banda estatística para determinística e vi-
ce-versa. “É uma comunicação duplex baseada em 
DVBRCS e também em ECPC”, disse Cláudio Frugis, o 
representante da empresa no estande

Frugis explicou que o sistema “tem voz e dados 
sendo transmitidos, e ele faz uma análise estatísti-
ca do uso de banda e quando entra o vídeo, ele faz a 
comutação automática” e o uso de um equipamento 
desses em uma unidade móvel tem várias vantagens. 
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Totty Souza da Biquad afirma que o SET EXPO é muito 
importante para apresentar os novos produtos da 
empresas aos clientes brasileiros.
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A segunda década do século XXI está sendo 
agitada para o Brasil. Sediando eventos in-
ternacionais como a Copa do Mundo FIFA 

2014, o Festival Tomorrowland Brasil e os Jogos 
Olímpicos Rio 2016, o país se coloca em desta-
que nos principais veículos de comunicação do 
mundo inteiro. E com eventos internacionais des-
se porte, vários setores da economia e do turismo 
prometem experimentar um crescimento impor-
tante durante os próximos anos. O mercado de 
broadcast, grande responsável por pessoas de 
todo o país e do mundo poderem acompanhar es-
ses eventos em tempo real, também está sendo 
valorizado, recebendo grande incentivo e cami-
nhando em direção à modernização. 

Um exemplo claro desse crescimento do setor 
aqui no Brasil é a participação de oito importantes 
companhias de tecnologia de broadcast britânicas 
no SET EXPO 2014, organizado pela Sociedade Brasi-
leira de Engenharia em Televisão (SET). Patrocinadas 
pela UK Trade & Industry e trazidas ao país pela Tra-
defair, empresas como a XenData, a TSL Products e a 
RT Software estiveram no pavilhão britânico do SET 
EXPO 2014 mostrando aos visitantes suas soluções 
para diferentes setores da área de broadcast. 

Algumas delas estiveram inclusive envolvidas 
nas transmissões da Copa do Mundo FIFA 2014, 
como a Object Matrix, que forneceu suporte para 
gerenciamento de servidores para a Fox Sports 
Brasil durante a cobertura do evento. E não só, 
mais quatro empresas também compareceram a 
feira da SET: a QSL Distribution, a Calrec Audio, a 
Cobham, e a Peak Communications.

Outro indício dessa valorização do setor na-
cional de broadcast é o anúncio feito pela Wohler 
Technologies durante o mês de agosto de uma 
parceria com o CIS Group do Brasil para revender 
algumas novas tecnologias da empresa, como o 
Cinnafilm Tachyon Wormhole, uma solução de sin-
cronia automatizada baseada em arquivos. 

As novas plataformas da Wohler poderão ser 
usadas por pequenas e grandes emissoras para 
melhorar suas formas de distribuição de conteúdo. 
Segundo Guilherme Silva, CEO e presidente do CIS 
Group, “é possível ver um grande potencial para as 
tecnologias RadiantGrid e Tachyon Wormhole da 
Wohler no mercado brasileiro”. Craig Newbury, vice 
presidente de vendas da Wohler, concorda afirman-
do que “essa parceria nos dá acesso ao mercado 
brasileiro, que é um mercado em crescimento”.

EMPrESaS briTânicaS aPOSTaM nO MErcadO 
brOadcaST braSiLEirO

Se por um lado o carro pode ser mais simples, contan-
do com uma antena menor que trabalhe com banda 
KU, por outro o equipamento não deixa nada a desejar 
em termos de recursos possíveis. 

“A jornalista pode se comunicar com a central usando 
o próprio link de satélite. Ela pode passar ou receber um 
texto da central via internet e ainda pode ser feita a trans-
missão de vídeo através do carro DSNG”, explicou Frugis.

A Leyard teve destaque no SET EXPO com a apresentação de telas gigantes em 4K, mostramos aqui o esquema de 
ligação para as telas 4K montado para a Revista da SET por Augusto Gonçalves, gerente Técnico de Leyard Brasil.
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Como informado na última NAB pelos diretivos 
da Riedel, os escritórios da empresa no país 
continuam a crescer e o suporte ao cliente ago-

ra será realizado desde São Paulo. Isso, porque no SET 
EXPO 2014 a empresa germânica informou a contrata-
ção de Pierre Cordellier como novo gerente de Supor-
te Técnico para Brasil, para aumentar o suporte local 
com maior proximidade com os clientes brasileiros. 

Fabiano Botoni, diretor de vendas internacio-
nais de Riedel, e responsável pelos escritórios da 
empresa alemã no Brasi diz à Revista da SET que 
esta contratação é parte da estrategia da marca no 
país já que “é um mercado em expansão que pode 
crescer e muito. Nossa ideia é estar mais perto dos 
clientes e avançar em novos projetos”.

Pierre Cordellier, é francês e esta radicado em 
São Paulo há alguns anos, é engenheiro em sis-
temas de Imagem e Som pela Universidade de 
Valenciennes e do Hainaut-Cambrésis (UVHC) na 
França. Chega a Riedel depois de desempenhar 
funções como responsável pelo áudio das unida-
des móveis da NEP Casablanca no Brasil; da Live 
HD Production & Facilities em Abu Dhabi, Emira-
dos Árabes Unidos; e de outras empresas na Euro-
pa, especialmente na França.

O destaque da marca no SET EXPO 2014 foi a 
apresentação na América Latina da nova versão do 
MediorNet 2.0 que introduz compatibilidade com o 
protocolo Studer A-Link, permitindo que um sistema 

MediorNet Modular possa agir como uma matriz de 
áudio descentralizada de grande dimensão, com 
interfaces totalmente redundantes. Entre muitos 
outros melhoramentos, o suporte MediorNet 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 en-
tretanto expandidas com a introdução do novo ro-
teador de fibra MediorNet MetroN Core Router, conti-
do numa simples unidade de 2U, mas que permitira 
alargar a abordagem de rede para a distribuição de 
sinais, oferecendo uma capacidade de 640-Gbytes 
em tempo real, distribuída sobre 64 portas Ethernet 
10G. Este novo módulo permitirá responder a aplica-
ções ainda mais exigentes sem preocupações com 
as limitações de largura de banda.

riEdEL cOnTinua a crEScEr nO braSiL
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Fabiano Botoni e Pierre Cordillier, no estande da 
Riedel no SET EXPO 2014

A tecnologia do modem ASAT não só foi uma novi-
dade apresentada na SET EXPO 2014, como também 
foi o lançamento da Advantech no mercado.

Leyard
A Leyard ocupou uma posição de privilégio no SET 

EXPO 2014: ela era a única expositora fabricante de 
painéis de LED. A empresa não decepcionou, levando 
dois painéis que chamavam a atenção de todo mundo 
que passava perto do estante.

O painel maior tinha cerca de 320 polegadas e ocu-
pava quase todo o fundo do estande. Segundo Orlan-
do Custódio, CEO da Leyard, a intenção era justamen-
te mostrar como as telas LED servem para aplicações 
backdropping e cenários, oferecendo altíssima reso-
lução. As telas maiores para uso outdoor são de 8mm.

Por outro lado, foi a LED TV de 1.9 que chamou a 
atenção das pessoas que passavam lá. Com 144 pole-

gadas, o painel tinha qualidade superior em nível de 
contraste, brilho e escalas de cinza reais, proporcio-
nando imagens que chamavam a atenção dos visitan-
tes. “Agora nós já podemos competir com projetores. 
A LED TV ainda conta com uma alta taxa de refresh, 
que permite que as imagens sejam exibidas continua-
mente sem cintilação”, explicou Custódio.

Uma característica que a Leyard afirma tentar 
levar para todos os seus produtos é a eficiência 
energética. A empresa ainda prometeu algumas 
novidades para o futuro, como telas 1.6 em 4K e 
8K que serão lançadas em breve.

Sobre a participação na feira, Custódio avaliou que 
ao SET EXPO é uma ótima oportunidade para levar 
seus produtos ao público e que pretende continuar 
participando das próximas versões do evento: “es-
tamos muito satisfeitos com a feira e queremos estar 
aqui de novo no ano que vem com uma tela 8K”.
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Uma das principais novidades da Roos Video 
no SET EXPO 2014 foi que a sua equipa de 
vendas e suporte ganhou mais um represen-

tante. A empresa anunciou no evento a incorporação 
de Alberto Santana como gerente regional de vendas 
para o Brasil. Assim a empresa contará com mais um 
escritório em São Caetano, São Paulo, que se soma 
aos escritórios da empresa no Rio de Janeiro.

Em entrevista à Revista da SET, Santa afirmou que 
o “objetivo principal da Ross Video ao montar esta 
estrutura no Brasil é de ter um time dedicado aos 
clientes brasileiros, dando suporte ao parque já ins-
talado e expandindo a atuação no mercado com so-
luções que atendam as necessidades dos clientes”.

Para Santana, o mercado brasileiro está em cres-
cimento, mas esse crescimento teve um impasse 
com a realização da Copa do Mundo. “Acredito que 
o mercado brasileiro terá uma movimentação maior 
após o SET Expo e este movimento deve se esten-
der nos próximos anos com a digitalização das pe-
quenas e médias emissoras, além da busca pela 
eficiência operacional, de tecnologias que atendam 
as multiplataformas, mobilidade e interatividade”.

O executivo afirmou que a marca possui “soluções 
para atender diversos públicos, mas nem todos ain-
da conhecem nosso portfólio. Isso se deve ao cres-
cimento que a empresa teve nos últimos dois anos, 
ao adquirir algumas empresas do mercado. Minha 
intenção é levar aos nossos clientes estas soluções 
de modo a atender estas necessidades e consequen-
temente aumentar o número de vendas no Brasil”.

Revista da SET: As oficinas de Ross Video estão no 
Rio de Janeiro, o Alberto viajará para lá ou traba-

lhará de São Paulo, se é assim, vai dividir o país? 
Alguma estratégia especial nesse sentido?
Alberto Santana: O Leonardo Teixeira Leitão será 
o responsável pelo pré e pós venda e estará lo-
calizado no Rio de Janeiro em nosso laboratório 
técnico com equipamentos de demonstração 
e peças de reposição em casos de manutenção 
técnica. Isso se faz necessário, pois a Ross esta 
com um perfil de vender soluções e para isso pre-
cisamos ter uma estrutura de demonstração. Eu 
ficarei nos escritórios que estamos montando em 
São Caetano, no ABC paulista.

Quanto as localidades diferentes de atuação, 
entre eu e o Leonardo, foram dispostas de maneira 
estratégica para somarmos forças nas principais 
regiões do país. Todos nós, incluindo os parcei-
ros de negócios, trabalharemos como uma equipe 
e com muita sinergia, otimizando recursos para 
atender as necessidades dos nossos clientes de 
maneira eficiente e eficaz. Com esta maneira de 
atuar e os excelentes produtos que possuímos a 
um bom custo beneficio, teremos bons resultados.

Revista da SET: Quais os principais produtos apre-
sentados no SET EXPO?
Alberto Santana: Demonstramos um workflow com-
pleto utilizando sistema robótico PTZ com tracking 
para estúdio virtual, switcher integrado com Gerador 
de caracter, grafismo, servidor de playout e tudo con-
trolado via touch panel, social media management 
integrado com grafismo, estúdio virtual trackeado 
e realidade aumentada, automação da produção, 
Master Control, matrizes, modulares e software de 
Newsroom system integrado com teleprompter.

rOSS VidEO auMEnTa Sua PrESEnça nO braSiL
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Santana, novo gerente regional de vendas para o Brasil da Ross Video no estande da marca e a Opic Telecom 
durante o SET Expo 2014
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O diretor regional da Avid para América Latina, 
Ariel Sardiñas, conversou com a Revista da SET no 
SET EXPO 2014 para explicar um pouco melhor do 
que se trata a nova e enigmática visão da empresa.

Durante a NAB 2014, a Avid reservou para si 
o primeiro dia de atividades, ainda antes 
de começar as tradicionais conferências de 

imprensa. Na ocasião, a empresa norte americana 
organizou um grande evento para os jornalistas e 
profissionais do mercado onde seu CEO, Luois Her-
nandez apresentou a todos o Avid Everywhere.

Alardeado como um novo conceito e visão de 
futuro da marca, para quem esteve presente no 
evento tudo soou mais como uma obra de ficção 
científica. A série de conceitos de fluxos de traba-
lho colaborativo, computação em nuvem e venda 
de ativos de mídia parecia incrível, mas anos-
luz de se tornar realidade para o profissional do 
broadcast brasileiro.

Conforme os meses foram passando, pode-se 
observar a evolução de produtos e chegaram os 
primeiros cases de instalação das novas platafor-
ma funcionando, o Avid Everywhere tomou uma 
forma mais real. Foi o momento então de nos ques-
tionar se de fato havíamos entendido do que se 
tratava esta nova visão.

Aproveitando a presença dos principais execu-
tivos da marca no Brasil para o SET EXPO 2014, a 
Revista da SET conversou com o diretor regional da 
América Latina Ariel Sardiñas. Durante a conversa, 
o executivo frisou o empenho da Avid em construir 
a nova visão e nos explicou um pouco melhor do 
que se trata o conceito.

Revista da SET: O que de fato a visão Avid Everywhe-
re altera no dia-a-dia de quem trabalha com mídia?
Ariel Sardiñas: Em termos bem gerais, Avid Every-
where não é um produto, mas sim uma visão da 
empresa. E esta visão surgiu com o propósito de 
unificar a Avid com um propósito único, mas tam-
bém para que o mercado nos visse como um todo, 
e tivesse certeza para onde estávamos indo. Em 
sua forma mais simples, é uma forma de poder 
unir os criadores de conteúdo com sua audiência. 
Nós queremos ser a plataforma que vai gerenciar 
este vínculo entre a criação e o consumo.

Esta visão não se dá somente por conceitos abs-
tratos, mas tem uma base, que são os produtos que 

temos e todos já conhecem. Agora veja, para poder 
habilitar esta visão estamos desenvolvendo o Media 
Central Platform, que não é um produto que nasce 
hoje e termina amanhã, mas sim uma evolução de 
nossa tecnologia, baseada em quatro pilares fun-
damentais. Nestes pilares estamos cada vez mais 
introduzindo novas ferramentas, desde a criação de 
conteúdo, até a distribuição e a monetização.

Estamos abordando uma ampla linha tecnoló-
gica, desde a criação, até MAM, armazenamento 
etc., mas não pretendemos fazer isso sozinhos. 
Um dos pilares da Media Central Platform é o Co-
nectivity Tool Kit, que é um sistema para facilitar a 
integração de produto de terceiros, para além de 
APIs e SDKs, para que eles possam nos ajudar a 
levar esta visão à algo tangível ao mercado. 

Esta etapa, de integração com terceiros, virá na 
segunda geração do Avid Everywhere, que também 
integrará o Avid Marketplace público e privado. 
Estes “mercados” é algo que estamos implemen-
tando para poder maximizar o sistema de colabo-
ração, não somente entre Avid e seus parceiros, 
mas entre a Avid e outros clientes e produtores de 
conteúdo independentes.

Revista da SET: Poderíamos dizer que o Conecti-
vity Tool Kit é algo que vai permitir transformar o 
Media Central Platform em algo como o Android 

O quE é aVid EVErywhErE
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Um espaço bastante interessante na Feira 
de Negócios do SET EXPO 2014 foi estan-
de das Startups. A iniciativa foi criada no 

ano passado sob a ideia de que as startups exer-
cem um papel importante no surgimento de no-
vas tecnologias, mas só nessa edição do evento 
conseguiu reunir mais empresas e chamar de 
fato a atenção do público que percorreu a feira.

Dessa vez, foi criado um concurso de startups. 
Organizado pela SET, pela Escola de Negócios do 
SEBRAE-SP e Grupo EraTransmídia, com apoio da 
Microsoft, o certame teve os trabalhos avaliados 
pelo comitê formado por membros das três or-
ganizações. A primeira etapa do concurso teve 

mais de 40 inscrições, assim as empresas dispu-
taram em uma seleção feita junto ao Sebrae para 
escolher as 18 melhores propostas. 

“Faz parte da missão do SEBRAE promover 
a competitividade dos pequenos negócios e 
fomentar o empreendedorismo”, assinala José 
Marques Pereira Júnior, consultor de Atendi-
mento/Startup, da Escola de Negócios SEBRAE
-SP. Mas essa missão ganha importância par-
ticular, observa, no caso do concurso do SET 
EXPO, não apenas “pela relevância econômica 
do mercado de new midia/broadcasting, mas 
também por ele ser o meio que `conecta´ as 
pessoas e a sociedade”.

STarTuPS

ou iOS (sistemas operacionais de smarthone), 
que oferecem ferramentas para que desenvolve-
dores criem aplicações?
Ariel Sardiñas: Sim, este é um modelo que esta-
mos emulando com nossa plataforma. O Conec-
tivity Tool Kit vai permitir aos desenvolvedores 
de aplicações trabalhar sobre nossa plataforma, 
permitindo que o Media Central Plataform se 
converta no “sistema operacional” da indústria 
de televisão e que os aplicativos sejam próprios 
da Avid e de Terceiros. 

Os Public e Private Marketplace surgem então 
para unir este entorno, esta comunidade pro-
fissional. Seguindo sua analogia, poderíamos 
compará-los aos desenvolvedores de Apps para 
celular, ou seja, vai permitir que as pessoas 
possam desenvolver aplicações de filtro ou de 
efeitos sonoros, por exemplo, e possam comer-
cializar isso em um mercado público, da mesma 
forma que hoje alguém compra um App e sabe 
que vai funcionar em seu celular.

No mercado privado a ideia é poder habilitar 
fluxos de trabalho colaborativos entre agências de 
publicidade e produtoras, por exemplo, entre um 
canal de televisão e um parceiro, de forma protegi-
da e confiável. É uma visão bastante audaciosa e 
o tempo dirá se dará certo. Nosso CEO está empe-
nhado que isso seja uma realidade.

Revista da SET: Quando falamos de “Marketplace”, 
estamos falando de uma grande quantidade de 

servidores em nuvem para hospedar todas estas 
aplicações. Como a Avid pretende lidar com isso?
Ariel Sardiñas: A postura da Avid é de não di-
zer ao cliente como ele deve implementar sua 
visão de futuro. O que queremos é oferecer a 
possibilidade que seja tanto em uma nuvem 
privada, como pública, ou híbrida. Isso vai de-
pender muito do que o cliente aspira. Da mesma 
forma que queremos oferecer uma filosofia de 
licença muito diferente do que temos hoje, que 
é permanente. O que queremos é implementar, 
sobretudo na América Latina, é poder utilizar 
licenças flutuantes, por exemplo, ou por assi-
natura, onde uma universidade poderia valer-se 
de uma licença flutuante, dependendo da quan-
tidade de estudantes, por exemplo.

Revista da SET: Ou seja, partir para o já conhecido 
conceito de SOA (Software as a Service)?
Ariel Sardiñas: Exatamente. E isso é o cerne da 
coisa. O próprio Media Central é uma Service 
Oriented Platform (Plataforma Orientada à Ser-
viço), para poder habilitar seu fluxo de trabalho. 
Esta é a visão da companhia. É claro que ain-
da continuamos trabalhando em desenvolver 
nossos produtos, como Media Composer, Pro 
Tools, Isis, mas com o tempo, nossa plataforma 
central, o Media Central, será onde acontecerá 
todo o trabalho pesado (processamentos), todo 
o back-end, e as aplicações ficarão muito mais 
leves, portanto, web-enabled.
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As selecionadas ganharam um curso de 50 
horas do Sebrae sobre empreendedorismo, e 
tiveram a oportunidade de apresentar seus tra-
balhos na Área de Inovação e Startups SET EXPO 
2014, além de participar de duas sessões do 
congresso abertas ao público, “Como criar sua 
startup no mercado de televisão”, moderada 
por Rodrigo Arnaut, e “Demo Day Startups SET”, 
moderada por Lindália Reis, na qual ocorreu o 
pitching entre as dez startups finalistas. O ven-
cedor do concurso escolhido nesta última ses-
são teve como prêmio a utilização de créditos 
na plataforma Microsoft Azure, no programa Bi-
zSpark Plus, da Microsoft, no valor equivalente 
a US$ 60.000. (Veja reportagem abaixo)

Sensorbox 
Uma das startups mais visitadas do SET 

EXPO 2014, foi a Sensorbox, uma empresa 
100% nacional que trabalha com um produto 
feito completamente in house, que leva o mes-
mo nome da empresa.

O Sensorbox é um sistema de monitoramento 
bastante completo para instalações profissio-
nais que é composto por hardware e uma plata-
forma web. Entre as principais funções do dispo-
sitivo estão a medição de tensão elétrica, nível 
de tensão das baterias do sistema de nobreak, 
temperatura e umidade do ambiente, fatores de 
eficiência energética e até alarme de segurança. 

Segundo os seus criadores, a grande vanta-
gem do Sensorbox é que a parte de hardware é 
plug and play, o que garante fácil instalação, e 
a parte de plataforma web carrega a mesma sim-
plicidade: não precisa ser instalada e pode ser 
acessada de smartphones e tablets também. A 
empresa trabalha com contratos de locação e o 
sistema é considerado como uma solução de bai-
xo custo para essas demandas de monitoração. 

Stayfilm 
Outra empresa do estande das startups foi o 

Stayfilm, uma plataforma online que possibili-
ta que qualquer pessoa transforme suas fotos 
e vídeos de redes sociais ou do computador em 
vídeos de efeitos e qualidade cinematográficos 
em apenas dois minutos. 

O Stayfilm já tem mais de 100 mil usuários 
e tem algumas parcerias em negociação, infor-
maram à Revista da SET, os seus criadores. Se 
para o usuário comum ele é quase como uma 
rede social de filmes pessoais, para outras em-

presas a plataforma pode funcionar como uma 
forma de divulgação. 

Daniel Almeida, gerente de desenvolvimento 
estratégico da Stayfilm explicou que os patro-
cínios podem funcionar de várias formas, po-
dem ser colocados em algumas áreas do sítio 
ou sendo um canal de distribuição para esses 
patrocinadores. Ainda há uma terceira opção 
que consiste na personalização de modelos de 
criação de filme na plataforma. Por exemplo, se 
um programa de televisão quiser parceria com a 
plataforma de vídeos, é possível que o usuário 
comum crie filmes em um estilo exclusivo que 
traz a identidade visual do programa. O Stayfilm 
está disponível em: www.stayfilm.com

SemSenha 
Não diretamente ligada com o setor broad-

cast, mas ainda assim oferecendo um serviço 
interessante e atual, a SemSenha.com foi outra 
presença marcante no estande das startups na 
Feira de Negócios SET EXPO 2014.

“O serviço é voltado para estabelecimentos 
que ofereçam Wi-Fi para seus clientes, desde 
uma pequena cafeteria até um estádio”, disse 
Alexander Leal, um dos envolvidos no projeto. 
A ideia permite fazer publicidade oferecendo 
Wi-Fi de qualidade e acesso fácil, o que deve 
ajudar os estabelecimentos que usam o serviço 
a atrair mais clientes.

O funcionamento acontece em três etapas: 
primeiro o usuário visualiza publicidade ao se 
conectar à rede Wi-Fi, como promoções e even-
tos; depois de um breve cadastro com apenas 
nome e e-mail é solicitado (apenas no primei-
ro acesso) e a internet é liberada; por fim, ao 
iniciar a navegação, o usuário é direcionado 
para um endereço vinculado à publicidade exi-
bida anteriormente, podendo ser um sítio de 
internet, uma fanpage ou até, por exemplo, um 
perfil no Foursquare, por exemplo. Além disso, 
ainda há um sistema de gerenciamento onde o 
proprietário tem total controle sobre a sua rede 
WiFi e o uso dos clientes. 

O SemSenha.com já está chegando a 100 
clientes pagantes e estão presentes em 8 es-
tados brasileiros. Segundo Leal, a participação 
no SET EXPO 2014 foi essencial para promover 
o serviço, “realmente foi muito gratificante par-
ticipar de uma feira desse porte e vivenciar os 
esforços da SET para inserir cada vez mais as 
inovações das startups no mercado brasileiro”.
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Dois jovens de São Paulo, criadores de uma 
plataforma voltada para a apresentação de 
artistas via internet foram os ganhadores do 

concurso de StartUps promovido durante a 26ª edi-
ção do congresso da SET, organizado pela Socieda-
de Brasileira de Engenharia de Televisão (SET).

A premiação foi realizada na sala 15 no final da 
tarde e início da noite da terça-feira, 26 de agosto. 
Jurados convidados pela organização com a coorde-
nação de Lindalia Reis (SET/ Universidade Estácio de 
Sá) e Rodrigo Arnault (SET/Era Transmídia/TV Globo), 
avaliaram dez propostas de investimento viáveis eco-
nomicamente e praticáveis no mercado da inovação. 

Aplicativos para telefone, soluções empresariais 
de monitoramento de atividade corporativa, pla-
taformas para web e diversas outras ideias foram 
defendidas pelos representantes das StartUps du-
rante cinco minutos. Depois desse tempo eles ain-
da responderam aos questionamentos dos jurados. 

Foram avaliados a inovação, a aplicação prá-
tica, a viabilidade de mercado e diversos outros 
quesitos peculiares por parte do corpo de jurado 
composto por profissionais da engenharia, investi-
dores e donos de StartUps bem-sucedidas. 

A apresentação que mais chamou a atenção dos ju-
rados foi a do jovem Daniel Arcoverde da Startup Farm 
que levou para o palco da SET seu projeto “Showme”. 
Durante cinco minutos o rapaz falava de forma acele-
rada sobre o projeto para conseguir explicar de todas 
as funcionalidades, estatísticas de funcionamento e 
retorno financeiro da plataforma recém-criada. O servi-
ço online consiste em uma plataforma que oferece a ar-
tistas um canal para a promoção de shows via internet. 

De qualquer lugar, o cantor, a banda ou qual-
quer outro artista se conecta na internet, liga a 

webcam e transmite o show aos participantes da 
rede. Atualmente, o artista cadastrado pode fazer 
shows de 15 minutos a uma hora, com 20 minutos 
de bis. O número de ingressos virtuais pode ser li-
mitado ou ilimitado. Pode-se escolher se terão um 
preço fixo ou se o esquema será de “pague quanto 
puder”, que agrada a bandas menores.

Nesse caso, a ideia é incentivar os fãs a comprar 
as “moedas” do Netshow.me (que custam R$ 0,50 
cada) e remunerar os artistas para receber recom-
pensas, o que lembra sítios de financiamento cole-
tivo. Ao final do show, o artista recebe um relatório 
com o total faturado, a bilheteria e quem assistiu 
à apresentação, que não é armazenada pelo site. 

No entanto, o pagamento é facultativo, o in-
ternauta que não quiser pagar pode entrar na 
transmissão compartilhando o link do evento nas 
redes sociais, é o que os profissionais do setor 
chamam de moeda social. “Recentemente tivemos 
dois shows da banda Fresno, em um deles, eles 
estavam no Canadá, transmitiram o show de lá. 
O artista pode usar outras estruturas para captar 
imagem, áudio, nós oferecemos a plataforma e o 
modelo de retorno financeiro para ele”. 

Com a moeda social, a atração que está sendo 
exibida ganha novos espectadores e consequen-
temente atrai outros, outros e, além de tráfego, a 
participação gera receita de publicidade e incen-
tiva a colaboração dos admiradores através das 
moedas adquiridas online.

O projeto já está na rede e pode ser acessado 
em www.netshow.me. Além disso, o modelo de 
negócio apresentado por Arcoverde é bastante só-
lido e já tem trazido retornos suficientes para que 
a plataforma seja otimizada. Para gerenciar o fluxo 
no tráfego de dados eles contam com um servidor 
alocado nos Estados Unidos. 

Como prêmio, o jovem e seu sócio, Rafael Bel-
monte, ganharam US$ 60 mil na plataforma da Mi-
crosoft Zure, que é uma plataforma especial para 
execução de aplicativos e serviços, baseada nos 
conceitos da computação em nuvem. É um serviço 
totalmente hospedado e controlado pela Micro-
soft, o que difere das versões do Windows lança-
das até hoje. Qualquer desenvolvedor cadastrado 
pode enviar seus aplicativos para o Azure e rodá
-los diretamente através do serviço, que confere 
escalabilidade e economia de licenciamento.

JOVEnS VEncEM O cOncurSO dE STarTuPS E ganhaM 
uS$ 60 MiL Para inVESTiMEnTOS
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Os sócios da Startup Farm (criadora da plataforma), 
Rafael Belmonte e Daniel Arcoverde, recebem o prêmio 
do presidente da SET, Olímpio Franco



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.



54   Revista da SET  |  Setembro/Outubro 2014

Congresso SET 2014

©
 F

ot
o:

 R
ed

a
çã

o

O Congresso contou com 44 sessões e 220 pa-
lestrantes distribuídos em 4 auditórios simul-
tâneos, no primeiro andar do Pavilhão Azul do 

Centro de Convenções e Exposições Expo Center Norte 
em São Paulo de 24 a 27 de agosto de 2014. O evento 
reuniu um grupo seleto de mais de 1.500 profissionais 
que discutiram as questões mais relevantes do setor 
intensamente durante os 4 dias do Congresso.

Participaram do evento especialistas do Brasil, 
Estados Unidos, Japão, Europa e América Latina, 
que debateram os principais aspectos da produção, 
transmissão e distribuição em TV, além de temas re-
lacionados a vídeo, cinema, rádio e internet. Entre os 

temas destacados está o switch-off da TV analógica, 
as interações entre TV e Internet, os desenvolvimentos 
tecnológicos da Copa do Mundo, e muitíssimos outros 
temas de atualidade da indústria.

Assim, em um ano que pode ser fundamental 
para o futuro da TV aberta brasileira devido ao lei-
lão da banda de 700 MHz, a cerimônia de abertura 
da 26º edição do Congresso da SET teve pontos al-
tos para a radiodifusão brasileira com a assinatura 
de migração de 8 emissoras de rádio AM para FM 
do Rio Grande do Norte que vão passar a operar na 
faixa convencional de FM, de 88 a 108 MHz e uma 
nova portaria que muda algumas das regras da TV 

Switch-off da TV 
analógica debatido 
nos mínimos detalhes
A 26º edição do Congresso SET foi um sucesso, não só de 
público, mas também pela qualidade das palestras e os 
conferencistas que chegaram dos quatro cantos do mundo. O 
Congresso SET debateu temas importantíssimos para o mercado 
broadcast brasileiro e latino-americano que tentaremos refletir 
em uma matéria realizada por um grupo de 5 jornalistas que 
participaram de todas as palestras desta edição. Na primeira 
parte desta reportagem nos debruçaremos sobre o apagão 
analógico, um dos temas centrais. Por Fernando Moura e Francisco Machado Filho*

Congresso SET 2014
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Digital no país, entre elas passa a ser dispensada a 
outorga para os gap fillers.

Com um auditório cheio, Olímpio José Franco, 
presidente da Sociedade Brasileira de Engenha-
ria de Televisão (SET) afirmou aos presentes que o 
momento era muito importante para entidade por-
que “trabalhamos muito, foi e é um desafio organi-
zar. Assumimos a organização da feira e o fizemos 
muito bem” porque segundo ele, “para nós da SET 
é um momento especial organizar este evento em 
um momento em que radiodifusão brasileira passa 
por tantas mudanças”

Franco afirmou que o desligamento analógico trará 
muitos desafios já que “as redes de emissoras foram 
montadas ao longo de 45 anos e não é fácil fazê-lo em 
menos de 10 anos”.

O presidente da entidade disse aos presentes que 
o ano foi duro pelo trabalho e porque esta foi a primei-
ra vez que a SET organizou além do Congresso a feira, 
“é foi um êxito, atingimos nossos objetivos” e “o SET 
EXPO 2015 já tem perspectivas de crescimento de 35% 
para a sua segunda edição”.

A breve presença do Ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo teve uma serie de atos significativos. 
Assinou 8 processos de migração de rádio de AM para 
FM no Rio Grande do Norte e afirmou que esse é um 
dos grandes passos dados pela radiodifusão brasilei-
ra. “Hoje tivemos a grata satisfação de assinar 8 pro-
cessos de migração para o Estado do Rio Grande do 
Norte e seguiremos com outros Estados”.

Paulo Bernardo afirmou na cerimônia de abertura a 
importância da entidade e do setor de rádio e televisão 
para nosso país, “temos procurado demostrar que para 

nós é importante o desenvolvimento do setor de radio-
difusão como acesso a cultura” e, para ele, é um “setor 
com grande presença económica no país”.

“Esta é uma das medidas que o Ministério das 
Comunicações vem tomando para identificar oportu-
nidades de desenvolvimento, eliminar gargalos e in-
centivar a democratização e a massificação da radio-
difusão”, disse o ministro Paulo Bernardo.

O momento mais significativo foi a assinatura da 
portaria que muda algumas regras da TV Digital. “Com 
as portarias de TV Digital, vamos simplificar, acelerar e 
atender as emissoras, autorizando mais rapidamente 
a instalação de retransmissoras para a utilização de 
canal de tecnologia digital”

A principal mudança é que as emissoras não pre-
cisam mais esperar a autorização do ministério para 
reforçar o sinal em zonas de sombra ou interferência. 
Elas ficam liberadas para instalar estações retrans-
missoras auxiliares para cobrir estas áreas, desde 
que o processo seja feito dentro do seu contorno de 
serviço e na localidade para onde tenham outorga. A 
única necessidade é apresentar um projeto técnico à 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A portaria também determina que o MiniCom vai 
poder conceder outorga de estação retransmissora 
auxiliar nos casos em que, por algum motivo técni-
co, a emissora precise usar outro canal para reforçar 
seu sinal. Isso pode acontecer, por exemplo, no caso 
em que a instalação de estação reforçadora cause in-
terferências no sinal da localidade vizinha. Antes, o 
ministério concedia uma nova outorga, que precisava 
ser assinada pelo ministro. Agora, o trâmite será mais 
curto. A outorga será concedida pela Diretoria de Ou-
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Com sala cheia, abertura da 26º edição do Congresso SET trouxe grandes novidades para o setor
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torgas, desde que a emissora comprove tecnicamente 
à Anatel que a utilização do mesmo canal não garante 
a cobertura adequada.

A terceira mudança anunciada por Bernardo no 
Congresso da SET é o chamado “reuso de canais” que 
tem como principal objetivo resolver os casos em que 
um canal é considerado “morto” por sofrer interferên-
cia de duas localidades vizinhas.

Nesses casos, se uma emissora tem outorga para 
duas localidades e há um canal disponível em um 
município que fica entre essas localidades, nenhuma 
outra emissora consegue utilizar este canal sem so-
frer interferências. Por isso, o ministério vai autorizar 
o reuso deste canal pela emissora que já possui as 
outorgas para as localidades vizinhas.

Na sua alocução, o presidente da Associa-
ção Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), Daniel Slaviero afirmou, referindo-se a as-
sinatura da migração das rádios do Rio Grande do 
Norte que “a portaria e a migração das rádios são 
de relevância significativa. Depois da assinatura do 
decreto que autorizou a migração do rádio AM, em 
novembro do ano passado, o Ministério das Comu-
nicações concretiza hoje um antigo sonho dos ra-
diodifusores e uma das bandeiras mais importantes 
da associação”, declarou.

As rádios AM do Rio Grande do Norte migrarão 
para o dial convencional de Frequência Modulada. 
Só haverá expansão na faixa de FM pelos canais 5 e 
6 de televisão nas regiões onde não houver espaço 
no espectro para transferência de todas as emisso-
ras que solicitaram a mudança.

O próximo passo a ser dado pelas emissoras habili-
tadas será o pagamento pela adaptação da outorga. O 
valor será a diferença entre os preços mínimos de uma 
concessão de FM e de uma outorga de AM, calculados 
com base nas classes e nas condições econômicas 
das rádios, além da localidade de operação.

Outra das alocuções importantes realizadas na 
cerimônia de abertura foi a de Roberto Franco, presi-
dente do Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema 
Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD) que 
afirmou que a radiodifusão passa por “um momento 
crítico, o momento do desligamento total do analógi-
co. Estamos em um momento que a única certeza é 
a mudança, e estamos nessa situação não como país 
que utiliza e produz tecnologia, mas como um país 
que aprimora a tecnologia” afirmou.

Para ele, o Brasil é “um dos países que uniu tec-
nologia e arte, por isso estamos na linha da frente TV 
mundial” e assim, como “conhecimento não se divi-
de, se compartilha” o Congresso da SET é o momento 
de compartilhar o conhecimento e evoluir ainda mais.

Finalmente, Rodrigo Neves, presidente da Asso-
ciação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de 
São Paulo (AESP), comemorou a realização conjunta 
do 1º Fórum AESP / SET de Comunicação, com o in-
tuito de discutir importantes temas do segmento. Na 
cerimônia de abertura, Neves afirmou que “a migra-
ção da AM para FM nos canais 5 e 6 é importante”, 
mas “precisamos ter uma pauta comum, discutir o 
setor, nós e a SET” afirmando que a união fará com 
que “juntos sejamos mais fortes”.

A cerimônia de abertura contou, também, com a 
presença da Secretaria de Comunicação Eletrônica 
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Olímpio José Franco, presidente da SET afirmou que o 
SET EXPO 2015 já tem perspectivas de crescimento de 
35% para a sua segunda edição.
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Ministro Paulo Bernardo assina portaria que muda 
algumas regras da TV Digital no Congresso SET 2014
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do Ministério das Comunicações, Patrícia Ávila; o 
presidente da Anatel, João Batista Rezende; Ale-
xandre Jobim, presidente da AIR; Luiz Cláudio Cos-
ta, presidente da Associação Brasileira de Rádio e 
Televisão (Abratel); Nelson Faria, vice-presidente 
da SET; Oscar Simões, presidente da Associação 
Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), e 
muitas outras autoridades.

Switch-off da TV analógica. TV vai precisar de filtro 
para receber sinal digital sem interferência do 4G

Diversos painéis abordaram o apagão analógico 
e a ocupação da faixa de 700 MHz pelo sinal de 4G. 
O Congresso deste ano aprofundou temas polêmicos 
sobre a convivência entre o LTE/4G e a TV digital e 
a melhor forma de proceder o switch-off brasileiro. 
Como informado na edição anterior, o desligamento 
é um dos temas mais importantes da história da TV 
brasileira. O desligamento do sinal analógico está 
programado para começar em abril de 2016 e termi-
nar em novembro de 2018.

Assim, várias palestras realizadas no segundo e 
terceiro dia do Congresso foram dedicadas ao pro-
cesso. Uma das primeiras e principais palestras do 
Congresso SET apresentou os testes, solicitados 
pela SET e realizados pela Universidade Macken-
zie, que apontaram os riscos reais da interferência 
da rede de internet 4G no sinal da TV Digital, e con-
cluiu que sem um filtro é impossível existir harmo-
nia entre os dois sinais.

São incontestáveis, segundo os especialistas 
da engenharia da TV, que a transmissão do sinal 
4G (LTE) pela faixa de 700MHz vai interferir em ca-
nais da transmissão do sinal DTV. A única solução 
para o problema, seria a instalação de filtros, tanto 
nos transmissores, quanto nos receptores do sinal 
de TV Digital. Além dos custos com os decodifica-

dores, os filtros também pesam na discussão para 
incluir os aparelhos no orçamento de digitalização 
do sinal da TV. 

A palestra “Normas & Regulamentações 700 
MHz: os testes de interferência, o regulamento de 
convivência, o edital de licitação”, moderada por 
Paulo Ricardo Balduino (SET/ ABERT) trouxe impor-
tantes atores da transição da transmissão da TV 
analógica para a Digital.

Gunnar Bedicks (SET/Universidade Mackenzie) 
contou que ao longo de nove meses em conjunto com 
a SET, ele e sua equipe realizaram testes de transmis-
são para apontar possíveis interferências do sinal LTE 
no sinal da TVD. 

Bedicks contou que fez também testes de campo 
com a Anatel. Para o teste foi escolhido um conjunto 
de receptores e outro de conversores de sinal de TV. 
Os modelos foram fabricados entre os anos de 2007 
e 2013. “Isso foi feito para se aproximar ao máximo 
do que o mercado dispôs para o consumidor e esses 
aparelhos são os mesmos que estão nas casas das 
pessoas. Nós estamos falando em aproximadamente 
20 a 30 milhões de receptores instalados”.

Segundo o pesquisador, foram testados diversos 
tipos de recepção, desde as antenas colaborativas 
(prédios e condomínios), como antenas externas e até 
mesmo as antenas internas das residências. Os testes 
levaram em conta apenas a possibilidade de interfe-
rência da faixa de canal entre 14 e 21 da televisão digi-
tal, já considerando a liberação dos canais de 52 a 69 
para o utilização da tecnologia 4G.

“O primeiro problema que constatamos é que fica 
claro que em algum momento, o sinal do 4G, que está 
mais acima, apaga o sinal da TV, que está abaixo” des-
tacou Bedicks. Ele ainda acrescentou que para solucio-
nar esse problema a questão é bem complexa, já que 
requer instalação de bons filtros. Uma vez que mal ins-
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Um grupo seleto de mais de 1.500 profissionais 
discutiram as questões mais relevantes do setor 
intensamente durante um período de 4 dias
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Ana Eliza Faria e Silva (SET/TV Globo), apresentou testes 
que demonstram interferência do sinal 4G na TV
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CONVERSOR DE MÍDIA DIGITAL

TS 8300 
CONVERSOR DE MÍDIA DIGITAL
Plataforma única - Múltiplas opções

Até 4 receptores de DVB-S / S2 / C / DVB-T / T2 / ISDB-T
Até 96 PIDs decryptados com 4 módulos CA 
Entrada IP / Multicast IP Saída Streaming
Multiplexer Interno de 9 entradas (IP, RF, ASI) a 5 saídas (ASI, IP).

A plataforma perfeita para receber, 
decodificar e criar seus novos conteúdos.

Solução para TV Digital terrestre ou via satélite.

Entradas RF ISDB-T 174 a 806 Mhz/ SAT DVB-S2 950 a 2150 Mhz
Remux Lite RMA (compressor) / RMX (decompressor) - Opcional
Operação FEED único SAT com saída áudio e vídeo analógicos
CAM Acesso condicional com suporte BISS
Saída IP 100/1000 Base-T Gigabit.
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A plataforma perfeita para receber, 
decodificar e criar seus novos conteúdos.

Solução para TV Digital terrestre ou via satélite.

Entradas RF ISDB-T 174 a 806 Mhz/ SAT DVB-S2 950 a 2150 Mhz
Remux Lite RMA (compressor) / RMX (decompressor) - Opcional
Operação FEED único SAT com saída áudio e vídeo analógicos
CAM Acesso condicional com suporte BISS
Saída IP 100/1000 Base-T Gigabit.
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talado, o filtro na ponta da cadeia de transmissão pode 
enfraquecer a potência enquanto que o filtro na outra 
ponta, na casa do telespectador, pode desaparecer com 
alguns canais. “Isso acontece porque os canais de cima 
ficam muito próximos do up-link do 4G”.

De acordo com Ana Eliza Faria e Silva (SET/ TV Glo-
bo), através de uma análise de impactos de interfe-
rências nas transmissões foi possível verificar que as 
emissoras que ocupam os canais acima do 38 certa-
mente terão problemas sérios, se as interferências 
não forem consideradas. “Eu peco por acreditar que 
estamos no mundo perfeito, onde as pessoas tem 
antenas e receptores ideais, mas infelizmente não é 
assim que acontece” destacou.

Mesmo com o uso do filtro, Ana Eliza disse que as 
interferências podem ocorrer em todos os canais. “To-
dos os canais de TV operando em UHF podem sofrer 
interferência do LTE.Com as antenas externas a sus-
ceptibilidade do sinal está condicionada às bases e 
antenas de telefone, provocando uma queda na re-
cepção do sinal da TV” afirma. 

“E isso não significa que vai cair somente quando 
você entrar na internet ou atender chamada, pode cair 
a qualquer momento já que o 4G está sendo usado o 
tempo todo em segundo plano”. A palestrante finali-
zou a sua participação ressaltando que a colocação 
de filtros é imprescindível a fim de tornar essa convi-
vência LTE com as transmissões de TV possível, mas 
não totalmente livre das interferências.

Uma das questões de preocupação dos radiodifu-
sores sobre a questão da mudança de faixa é com 
relação aos custos desse processo. Segundo Ivan 
Miranda (SET/RPCTV) é preciso estar atento aos im-
pactos dessa mudança na TV aberta, aos riscos da 
interferência e lembrou que as emissoras já estão 
oneradas com a transição para o sinal digital. “Além 

disso, o leilão dessa nova faixa pode inviabilizar a 
recepção portátil (One Seg)”.

Para Miranda, “as áreas com potencial recepção 
de antena interna precisarão ser protegidas preven-
tivamente, sob risco de severo impacto na audiência 
por falta de confiabilidade na recepção. O sintoma so-
mente se manifestará quando o ambiente contar com 
um celular 4G (700 MHz), ou seja, pode ocorrer alguns 
anos após a implantação do LTE”

Sendo que a “celeridade e efetividade das inter-
venções solicitadas ao Gired serão fundamentais para 
assegurar a recepção isenta de interferências junto a 
população, preservando assim as audiências da TV 
Aberta” tendo claro que “TV Aberta e Banda Larga Mó-
vel devem coexistir e contribuir para a inclusão social 
da população, porém espectro de UHF é o único canal 
da televisão aberta e gratuita”, afirma Miranda.

Como informou Agostinho Linhares de Souza Filho 
(Anatel) foi feito um planejamento para a elaboração 
do edital que vai levar a faixa do 4G para leilão. “Os 
testes feitos pela Anatel tinham o objetivo de identi-
ficar condições críticas de coexistência entre os siste-
mas e opções de técnicas de mitigação. Para a avalia-
ção dessas situações, os trabalhos foram realizados 
em laboratório e também em campo. Os sinais de tes-
te foram ISDB-T e também em LTE” explicou.

O representante da emissora referência para o mun-
do na transmissão digital, M. Fujimoto (NHK) lembrou 
que o Japão passou por esse procedimento em 2009 
quando os conselhos de telecomunicações emitiram 
relatórios sobre a mudança de faixa do sinal da televi-
são naquele país. “No Japão já houve o desligamento 
da televisão analógica. Então o Japão introduziu diver-
sos tipos de sistemas wireless nas bandas desocupa-
das” comentou ao apontar um melhor aproveitamento 
da faixa de transmissão.
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Apesar de mercados diferentes, Américas, Europa e Ásia 
têm em comum a indefinição do que virá a ser o sistema 
broadcast no futuro 
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Patrícia Brito de Ávila – Secretária dos Serviços 
de Comunicação, fala sobre as prioridades para a 
digitalização da TV 
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Telefonia vs emissoras
Telefonia defende integração dos serviços, mas 

emissoras apontam interferência do 4G no sinal DTV. 
Enquanto de um lado as empresas de telefonia bus-
cam maior espaço no espectro, do outro as emissoras 
reclamam de interferência no sinal da DTV e falta de 
linhas de financiamento na radiodifusão.

A palestra “Normas & Regulamentações 700 MHz - 
Oportunidades de Compartilhamento da Banda Larga 
e da Televisão”, moderada por Fernando Ferreira (SET/ 
REDE BAND) abriu o segundo dia de palestras na 26ª 
edição do Congresso SET.

A interferência que pode ocorrer entre a banda utili-
zada pelo sinal da TV Digital e a futura internet banda 
larga 4G no Brasil esteve no centro das discussões. De 
um lado um dos principais representantes de telefo-
nia no Brasil, António Carlos Valente Silva, presidente 
da Telefônica Vivo Brasil, defendeu a integração dos 
serviços de telefonia e TV, e ressaltou que o novo mo-
delo de distribuição poderá possibilitar um comparti-
lhamento de infraestrutura. 

Do outro lado, Walter Vieira Ceneviva, vice-presi-
dente da Rede Bandeirantes, apontou experimentos 
já realizados, que comprovaram que o uso da banda 
de 700MHz pela telefonia móvel vai interferir no sinal 
da TV Digital. “A melhor experiência do consumidor 
pode estar ameaçada caso esses problemas não se-
jam resolvidos de maneira completa” destacou.

Segundo ele, a Anatel admite a possibilidade de 
interferência, uma vez que por isso criou as normas 
de mitigação, “chama mitigação, atenuação do pro-
blema porque não há hipótese de eliminação. Temos 
em torno de 60 milhões de aparelhos de TV que não 
estão preparados pra conviver com esse sinal 4G, o 
que iremos fazer com eles?”. O vice-presidente lem-
brou ainda que faltará espaço no espectro para a im-

plantação do 4K no Brasil e ainda reclamou da falta de 
incentivo nas linhas de financiamento voltadas para 
os radiodifusores.

Antonio Carlos Valente Silva não comentou a in-
terferência, mas ressaltou os resultados que para 
a telefonia são positivos na transmissão de dados. 
Lembrou que no ano da Copa do Mundo, o país ba-
teu recordes de tráfego de dados. “Foi a Copa das 
selfies, a Copa da imagem, e isso deixou claro para 
onde estamos caminhando. É fato que sempre ire-
mos precisar de mais espectro, de aumentar a capa-
cidade de fornecimento de dados, então essa é uma 
questão que sempre teremos” destacou.

Patrícia Brito de Ávila, secretária de Serviços de Co-
municação Eletrônica do MiniCom destacou os princi-
pais requisitos que devem ser preenchidos para que o 
sinal de televisão analógico seja definitivamente desli-
gado no Brasil. “Dentre os critérios estabelecidos está 
o de que 93% da população em geral tenha acesso ao 
sinal da TV Digital. Esse monitoramento vai ser feito com 
base em pesquisa anual realizada pelo IBGE” explicou.

Além disso, Patrícia lembrou que o governo vai for-
necer um decodificador para que famílias cadastradas 
no programa Bolsa Família tenham acesso ao sinal 
digital. O vice-presidente do Grupo Bandeirantes, 
Walter Vieira Ceneviva, pontuou que há também uma 
população que não faz parte do programa Bolsa Famí-
lia, e que também precisará fazer aquisições de novos 
decodificadores de sinal, “isso representa gasto para 
essa parcela da sociedade”.

O vice-presidente da Samsung, Benjamin Sicsu, res-
saltou que a distribuição de decodificadores para que a 
população capte o sinal digital não vai proporcionar ao 
espectador uma experiência completa que pode ser ofe-
recida com a qualidade da DTV. “O que vai mudar essa 
experiência é o equipamento que ele assiste”, enfatizou. 
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Prioridades do apagão analógico debatidas no 
Congresso SET 2014

©
 F

ot
o:

 R
ed

a
çã

o

O evento reuniu especialistas dos Estados Unidos, Japão, 
Europa e América Latina
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Devido a publicação do edital para o leilão dos 
canais de 52 a 69, correspondente à faixa de 4G, as 
discussões percorreram esse assunto por várias ve-
zes. Jarbas José Valente, vice-presidente da ANATEL, 
fez uma apresentação de alguns pontos do edital de 
leilão da faixa de 700MHz. 

Segundo Valente, todos os passos dados pelo go-
verno para o fornecimento da concessão estiveram 
em pauta de importantes pesquisas desenvolvidas 
pela agência reguladora. “É uma quantidade muito 
significativa de aparelhos. Em torno de 400 radiodi-
fusores, 1080 canais, 14 milhões de set-top-boxes, e 
mais uns 13 milhões de filtros a serem instalados nas 
casas brasileiras” argumentou.

Operacionalizar o desligamento
Na palestra “Switch-off analógico: como operaciona-

lizar o desligamento”, realizada na segunda-feira, 25 de 
agosto, questões técnicas e de aplicabilidade da transi-
ção do sinal analógico para o digital foram levantadas.

Marconi Thomaz de Souza Maya, da Superinten-
dência de Outorga e Recursos à Prestação da ANATEL, 
apresentou de uma forma bem sistemática, ponto a 
ponto, o decreto e as portarias do Ministério das Co-
municações que regulamentam esse processo.

Falou também sobre alguns pontos do edital de li-
citação para autorização de uso da faixa de 700 MHz, 
em especial, sobre as obrigações da Entidade Admi-
nistradora do Processo de Redistribuição e Digita-
lização dos Canais de TV e RTV (EAD) e do Grupo de 
Implantação do Processo de Redistribuição e Digitali-
zação de Canais de TV e RTV (GIRED), previstos no edi-
tal. Segundo Marconi Maya, a EAD será responsável 
pela operacionalização de todo o processo, desde a 
redistribuição de canais de TV e RTV no espectro até a 

publicidade para informar a população, e o GIRED será 
responsável pela fiscalização das atividades da EAD.

Por fim, o representante da Anatel apresentou os 
números do Sistema de Controle de Radiodifusão 
(SRD). Segundo os dados de 21 de agosto de 2014, 
6.617 canais digitais estão distribuídos pelo Plano Bá-
sico de Distribuição de Televisão Digital (PBTVD). Des-
tes, 3.456 já estão aptos a transmitir em sinal digital 
e dependem apenas delas mesmas para começarem 
a transmitir. “O restante deve nos procurar para que 
vejamos, caso a caso, o que deve ser feito para regu-
larizar a situação”, explica Maya.

David Britto, Coordenador do Módulo de Mercado 
do Fórum SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital Ter-
restre), trouxe a visão do Fórum sobre a publicação do 
edital, com críticas e sugestões para possíveis melho-
rias. Enfatizou o papel do Fórum SBTVD como regula-
dor do processo de desligamento do sinal analógico 
nas mais diversas formas. Para realizar a análise, o 
Fórum estabeleceu algumas premissas básicas essen-
ciais para a transição de sinal analógico para o digital 
de forma eficiente e levantou alguns pontos que, se-
gundo eles, o edital não abordou.

Para Britto é fundamental que se realize uma cam-
panha de conscientização da população brasileira e 
que exista uma regulamentação clara, financiamen-
to e um espectro livre de interferências que “garanta 
operações de 4G/LTE que não privem a população da 
TV Digital – aberta e gratuita”.

Diante de toda a discussão sobre a situação do 
leilão da faixa de 700 MHz e da transição para DTV, 
Maurício Magalhães, da Agência Tudo, apresentou, 
de uma forma incisiva e preocupante, o panorama de 
como o processo de divulgação deveria acontecer em 
um país de dimensões continentais como o Brasil. 

Para ele, “é impossível essa história dar certo, por-
que esse assunto não está completamente claro para 
nenhuma empresa hoje”. Os termos são muito difíceis 
e complexos e é necessário um esforço grande para 
fazer com que tudo dê certo. “É necessário educar 
toda a população para o que está por vir. As empresas 
deveriam envolver muitas outras empresas e começar 
logo esse processo, e num projeto mais completo de 
comunicação em geral e não só de publicidade, como 
é previsto no edital”, alerta Magalhães.

Para fechar a discussão, o CMO do IBOPE Media, 
Antonio Wanderley, trouxe a discussão de métricas 
para a aferição de informação absorvida pela popu-
lação e também ressaltou a importância da popula-
ção ter conhecimento sobre o que está acontecendo: 
“Nós podemos falar de toda tecnologia, mas se não 
convencermos a população do papel dela nesse pro-
cesso, de ela agir para realizar essa mudança, não 
haverá nenhum resultado.”
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Para Antonio Wanderley, CMO do IBOPE Media é 
fundamental “convencermos a população do papel dela 
nesse processo, de ela agir para realizar essa mudança, 
do contrário não haverá nenhum resultado”.
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Planejamento do desligamento
No terceiro dia do Congresso SET 2014, o painel 

“Switch-off: a realidade do desligamento analógi-
co – do planejamento e perspectiva até a recepção”, 
apresentou um panorama geral e abrangente sobre o 
desligamento da TV analógica no país.

Na sessão com mais congressistas presentes 
na sala, a discussão girou em torno do processo 
de Switch-Off analógico do sinal de TV. Separada 
em tópicos principais, a palestra teve um caráter 
de painel, com perguntas e respostas dos partici-
pantes, diferente da maioria das realizadas nesta 
edição do Congresso SET.

“Hoje nós podemos falar que o switch-off é uma 
realidade, existe todo um cronograma e planeja-
mento sobre o assunto, e aí está a importância de 
se discutir esse tema”, apontou a mediadora do 
painel, Valderez Donzelli (SET/ADTHEC). Assim, para 
contextualizar a discussão, instigados por Valderez, 
os participantes discutiram a experiência de migra-
ção para a televisão digital no cenário internacional.

Marconi Thomaz de Souza Maya, representante da 
ANATEL, e André Felipe Seixas Trindade, representan-
te da ABRATEL, apresentaram experiências no exterior 
que não foram bem-sucedidas e que foram considera-
das para o switch-off brasileiro. Para Maya, “a quanti-
dade de países fazendo a migração para a televisão 
digital mostra como esse padrão veio para ficar”.

Trindade explicou que “alguns países fizeram des-
ligamento on-shot, ou seja, de uma vez só, o que 
complicou muito a indústria, porque não conseguiam 
atender toda a demanda e, consequentemente havia 
muita especulação sobre a venda dos set-top-box”.

“Em Portugal, o desligamento total foi em 2012 e 
o que aconteceu foi que a população não conhecia a 
data do apagão por falta de divulgação e de uma co-
municação eficaz. O que acabou acontecendo foi que 
30% da população não estava preparada para receber 
sinal de televisão digital”, complementou Pimentel.

Gilvanni Moleta, da Fundação Padre Anchieta/TV 
Cultura, acredita que “a TV Digital, hoje, para as pes-
soas, está muito relacionada a TV Paga, a cabo ou por 
satélite” e isso faz com que as pessoas não tenham 
consciência das possibilidades que a TV Digital pode 
oferecer, como a interatividade.

Levando em conta tal preocupação, a discussão se 
encaminhou para como fazer a divulgação, visando 
evitar tais problemas. Geraldo Cardoso de Mello, da TV 
Alterosa, sintetizou o que foi discutido: “Acredito que 
essa comunicação deve ser feita de forma diferente 
para públicos diferentes. Nós temos que ter informa-
ções para o público usuário, para os técnicos e uma 
informação direcionada também às prefeituras para 
que elas saibam como agir diante desse cenário. Acho 

que essa é uma forma de viabilizar a comunicação e 
de que forma isso chegará a população.”

O debate seguiu para a tramitação dos processos 
de legalização do sinal de TV Digital para as emissoras. 
Maya lembrou da palestra do dia anterior, onde havia 
apresentado os dados sobre emissoras regularizadas e 
lembrou: “Sobre as operadoras que não estão aptas para 
operar em sinal digital ainda, as operadoras devem en-
trar em contato com a ANATEL para que cada uma, indivi-
dualmente, em conjunto, vejamos o que deve ser feito”.

Mello lembrou que “aquelas entidades que ainda 
não fizeram o requerimento de licenciamento, que fa-
çam logo para que lá na frente possam ter direito ao res-
sarcimento”, previsto na licitação da faixa de 700 MHz.

Com a possibilidade de participação da plateia, foi 
levantado o questionamento sobre o processo de fis-
calização realizado pela ANATEL que interditou diver-
sas emissoras, principalmente em Minas Gerais, por 
conta de aspectos irregulares na utilização da radio-
frequência e sobre o prazo de 9 meses para se regula-
rizarem, considerado um prazo curto pelos presentes. 
“A partir do momento que a lei tipifica como crime a 
utilização irregular de frequência para telecomunica-
ções, o agente administrativo regulador tem obrigação 
de agir quando há uma denúncia desse tipo”, lembra 
Maya que também se manteve aberto para discussão 
posterior sobre esses prazos e os processos.

Do ponto de vista do planejamento, Valderez afirmou 
que “para acontecer o desligamento analógico, é neces-
sário que o digital esteja consolidado” e abriu a discus-
são para como todo o processo de transição para a TV 
Digital foi planejado e replanejado, do desligamento do 
sinal analógico e liberação da faixa de radiofrequência, 
para a realocação e transmissão em sinal digital.
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João Monteiro de Barros Neto, da Rede Vida, con-
tou aos presentes que “o processo de replanejamento 
foi muito rico porque nós, engenheiros, broadcasters, 
nós sentamos em uma mesa e discutimos em conjun-
to a cadeia de liberação das faixas de radiofrequência 
para liberação do sistema digital”.

Diante da fala de Barros Neto, Valderez lembrou 
que “é necessário ter uma cadeia, mas que nem sem-
pre há todo o comprometimento necessário”. Se al-
guém no meio da cadeia falha, “acontece um vácuo 
onde não há um plano B, ou seja, se não acontecer o 
planejado, não há como o projeto ter sucesso. Temos 
que trabalhar todos de mãos dadas para alcançar o 
objetivo em comum”, explica Barros Neto.

Do ponto de vista da indústria. Vanessa Lima e Oli-
veira, da Pro Television, levantou alguns pontos de 
desafios que o setor pode enfrentar diante do cenário 
do switch-off analógico e se focou, em especial, em 
dois pontos principais que “podem ter complicações 
a longo prazo” e “podem ser impossíveis de regulari-
zar após o switch-off: A eficiência elétrica e a possível 
reutilização do parque analógico já instalado”.

Quanto a eficiência elétrica, é importante entender 
que os equipamentos digitais consomem muita mais 
energia que o sistema analógico e que isso, a longo 
prazo, pode comprometer o modelo de negócio das 
empresas. Neste ponto, Vanessa afirmou que a refri-
geração de um sistema digital também requer muita 
energia, já que precisa de funcionamento de ar condi-
cionado 24 horas por dia. 

“Hoje a nossa legislação foca muito em aspectos 
técnicos, como a frequência de banda, mas há uma 
lacuna aí que é a da eficiência elétrica dos transmis-
sores, que pode impactar na lucratividade das empre-
sas”, afirma Vanessa.

Para ela, “depois que o equipamento é homologa-
do não se pode mais fazer nenhuma alteração”. Desta 

forma, toda vez que houver alguma tecnologia nova, 
mais eficaz, é necessário refazer todo o processo ho-
mologatório, o que acaba encarecendo muito todo o 
processo. Por isso, Vanessa considera importante ha-
ver uma flexibilidade na legislação, para esses casos.

Quanto a reutilização do parque analógico, Vanes-
sa lembra que não há flexibilidade na legislação que 
permita a reutilização dos transmissores analógicos, 
com devidas alterações, como um equipamento re-
serva ao digital, caso aconteça algum problema na 
transmissão principal.

E se todo o parque analógico precisar ser inutilizado 
e todos os televisores e equipamentos analógicos pa-
rarem de funcionar, o que fazer com todo o lixo eletrô-
nico que será produzido nesse tempo? Essa foi a linha 
de pensamento trazida para a discussão por Henrique 
Mende, da ABINEE (Associação Brasileira de Indústria 
Elétrica e Eletrônica), que também falou sobre a logís-
tica reversa no processo de switch-off baseado na Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

“O que eu percebi diante de tudo o que falaram 
aqui é que o switch-off criará uma onda de lixo ele-
trônico que precisa ser algo discutido. Estamos deba-
tendo muitos pontos interligados que podem afetar o 
setor de broadcasting. A PNRS prevê que o responsá-
vel pela reciclagem desse material são os fabricantes, 
mas que a entrega para os fabricantes deve ser feita 
por comerciantes e distribuidores. Como muitos des-
ses produtos eletrônicos podem ser considerados de 
uso perigoso, isso encarece muito a conta de trans-
porte, e pode impactar diretamente no faturamento 
das empresas”, explica Mende.

O debate avançou para a produção do conteúdo. 
Gilvanni Moleta acredita que as emissoras não têm 
mais dificuldade em produzir conteúdo para TV Digi-
tal, o grande problema que as emissoras tem hoje é a 
convivência entre os dois sistemas e que o switch-off 
vem de uma forma impositiva.

Valter Bonasio, da Escola de Televisão, comple-
mentou a discussão lembrando que, na formação aca-
dêmica, a área técnica está muito mais desenvolvida 
do que a área operacional. E isso causa um distancia-
mento entre quem produz o conteúdo e quem faz com 
que este conteúdo chegue até as pessoas. “Nunca an-
tes houve tanto a necessidade de aproximação entre 
a engenharia da televisão com a sua área criativa, de 
produção de conteúdo. A área de criação está sempre 
limitado ao que sabe que pode fazer, se ela não sabe 
o que é possível fazer, ela não fará”, explica.

José Carlos Aronchi, do SEBRAE, fechou a discussão 
do painel falando sobre os novos modelos de negócio 
que a TV digital oferece e como há uma falta de capaci-
tação para lidar com esses novos modelos. “O proble-
ma das emissoras é que elas têm que investir primeiro 
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Emerson Weirich (SET/EBC) ficou no Japão por dois meses 
acompanhando o projeto de interiorização da TV Digital 
feito pela NHK
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para depois pensar nos modelos de negócio que irá 
aplicar. Acredito que a primeira capacitação deve ser 
nesse sentido, sobre as possibilidades de modelo de 
negócio que a TV Digital pode criar”, explica.

“Os currículos de formação, tanto de engenheiros 
como de cursos de produtores, tem que investir nessa 
veia empreendedora, para que os profissionais tenham 
uma visão sobre os modelos de negócio”, completa.

Interiorização da TV Digital
O Congresso SET 2014 mostrou que as emissoras 

do interior do país correm contra o tempo para evitar 
apagão premeditado. Mesmo depois de cinco anos de 
início do processo de digitalização dos canais brasi-
leiros, a interiorização da TV Digital parece um desafio 
maior do que antes previsto.

Desde que foi anunciado o desligamento do sinal 
analógico, as grandes emissoras, afiliadas e peque-
nas retransmissoras correm contra o tempo para cum-
prir o prazo estabelecido pelo Ministério das Comuni-
cações, e assim evitar um apagão premeditado. 

A dificuldade de interiorização da TV Digital no 
Brasil e os custos para a implantação do sinal terres-
tre, estiveram no centro das discussões do Congres-
so SET. Especialistas da academia e do mercado se 
únem para encontrar saídas viáveis economicamente 
e tecnicamente eficientes na hora de instalar os equi-
pamentos necessários para atender a transição do 
sinal analógico para o digital. 

Em Minas Gerais, várias alternativas de baixo custo 
foram adotadas pela afiliada da Rede Globo, a TV Inte-
gração. Segundo Joelson Alves Barbosa, que atua há 22 
anos na emissora, os principais desafios estão relacio-
nados com a diversidade do território da retransmissora 
que abrange o Triângulo Mineiro e parte do sul do Estado. 

“A nossa região é muito quente, e fornecer refrige-
ração para manter os equipamentos na temperatura 
certa deu bastante trabalho”, contou ao apontar para 
uma projeção que exibia contêineres construídos ao 
lado das antenas. O material usado por eles foi de bai-
xo custo e correspondente à realidade do local.

O processo de interiorização DTV também re-
quereu mudanças na estrutura para o jornalismo 
local. “Criamos infraestrutura pro jornalismo pra 
oferecer uma proximidade maior com a comunida-
de”, destacou Barbosa. 

Sobre os melhores modelos, mais eficientes tanto 
na transmissão como também no consumo de ener-
gia e ainda viável economicamente, Vanessa Olivei-
ra (SET/ Pro Television) apresentou os cuidados que 
o profissional deve ter na hora de escolher os equi-
pamentos. “No passado, escolher uma boa antena, 
com uma boa potência, era boa parte do trabalho, 
agora não, a escolha dos parâmetros pode implicar 
em abrir mão de outros”, constatou ela ao apontar 
que para cada parâmetro existente na transmissão 
analógica são mais quatro novos parâmetros a se-
rem analisados na transmissão digital.

Outro dos temas tratados por Vanessa foi o Fator 
de Crista, Picos, Clipper, CCDF ou PAP. O que aconte-
ce esporadicamente quando o sinal no domínio do 
tempo atinge valores de alta amplitude que levam o 
amplificador a saturação, produzindo mais intermo-
dulação e degradando a MER.

A redução do Fator de Crista adapta o sinal para 
melhor “trafegar” pelo amplificador, permitindo 
que o mesmo opere muito próximo da saturação, 
mas sem atingi-la porque é exatamente na satura-
ção que o amplificador possui a máxima eficiência 
eléctrica, disse Vanessa. 
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O desenvolvimento de tecnologias como o 4K e 8K congregaram centenas de congressistas nas salas do Expo Center Norte.



Setembro/Outubro 2014  |  Revista da SET   73

Artel Video Systems is a leading global provider of broadcast-quality 

networks. A pioneer in the industry Artel’s DigiLink media transport 
platform is known worldwide for its reliability, innovative integrated 

www.artel.com

Recipient of the 2014 Emmy® 
Award for Technology 

and Engineering for work 
on Standardization and 

Productization of JPEG 2000 
(J2K) Interoperability.

Come visit us at SET Expo
Broadmedia booth H08-H10

+1 978-263-5775

• 3G-HD-SD
• ASI
• Ethernet
• JPEG 2000 Compression 

• IP Networks
• Direct Fiber
• Optical Backbones

Simplifying Media Transport™



74   Revista da SET  |  Setembro/Outubro 2014

Congresso SET 2014

“Basicamente o que é feito é modificar o formato 
do ruído dentro da banda do canal (o ruído dentro da 
banda é o que melhora ou piora a MER) de tal forma 
a ser mais plano e não tão curvo – “tira a sujeira de 
debaixo do tapete”, finaliza.

O engenheiro eletrônico Sok Won Lee (Rede Massa), 
que trabalha desde de 1981 no setor, disse ter ficado ad-
mirado com o processo de digitalização da Rede Globo 
e suas retransmissoras, mas destacou que grande parte 
das emissoras não conseguiu acompanhar a implemen-
tação por falta de recursos financeiros. Lee apresentou 
outras alternativas que também considera viáveis e de 
baixo custo para que as retransmissoras consigam cum-
prir o calendário do desligamento do sinal analógico. 

Enquanto no Brasil o trabalho é intenso na interio-
rização do sinal, no Japão esse processo já aconte-
ceu. Emerson Weirich (SET/ EBC) passou dois meses 
lá estudando o processo de interiorização da DTV dos 
japoneses. Baseado no sistema implantado pela NHK 
(emissora pública japonesa), Weirich apresentou um 
estudo desenvolvido sobre a emissora de TV, do mo-
delo de distribuição e grade de programação. 

Uma curiosidade apresentada por ele foi com rela-
ção à recepção do sinal, onde cada televisor tem um 
cartão de liberação do sinal. “Lá o morador precisa pa-
gar uma taxa para ter acesso ao sinal de televisão, tan-
to à TV pública quanto à televisão comercial” contou. 

Weirich apresentou ainda a infraestrutura utilizada 
pela NHK na distribuição do sinal. “Temos realidades 
bastante diferentes no Brasil, extensões territoriais 
bem maiores, mas acredito que podemos aprender 
com o modelo e pensar em novas medidas exclusivas 
pra realidade brasileira” pontuou. 

Durante a apresentação, o pesquisador da EBC 
mostrou o planejamento da NHK para a transição do 
sinal analógico para digital. De acordo com ele, além 
da publicidade sobre a mudança do sinal, os anún-
cios na própria TV começaram a ser veiculados três 
anos antes do desligamento, e avisos foram inseridos 
na transmissão. “Cem emissoras fizeram o switch-off 
ao mesmo tempo, o que demonstra a eficiência do 
planejamento na digitalização” finalizou.
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David Britto, Coordenador do Módulo de Mercado do Fórum SBTVD afirmou que é fundamental que se realize uma 
campanha de conscientização da população brasileira e que exista uma regulamentação clara, financiamento e um 
espectro livre de interferências antes de realizar o apagão analógico.
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As novas diretrizes do MiniCom para retransmissoras 
Representantes da Anatel, Ministério das Comunica-

ções, das empresas de engenharia da comunicação e 
das emissoras de TV debateram sobre as normas e solu-
ções para a melhoria na transmissão no painel “Normas 
& Regulamentações: Atualização de regulamentações” 
mediada por Tereza Mondino (SET / TM Consultoria).

Para atualizar os profissionais sobre as novas nor-
mas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Comu-
nicação, Denise Menezes de Oliveira, da secretaria 
de Serviços de Comunicação Eletrônica, e Diretoria 
de Outorga de Serviços de Comunicação Eletrônica 
fez um resumo sobre as novas portarias assinadas no 
dia anterior durante a abertura do Congresso da SET. 
Denise falou sobre as possibilidades de instalação de 
antenas retransmissoras, abordado na portaria.

Ela ressaltou que a instalação dessas novas ante-
nas não estará sujeita a processo seletivo, e que se as 
emissoras tiverem interesse devem enviar um requeri-
mento ao Ministério. “Uma das obrigações dos canais 
é a cobertura de 90% da área urbana com o sinal de 
transmissão, e para isso já eliminamos um dos pro-
cessos de burocracia, basta enviar o requerimento, 
lembrando que a antena retransmissora vai apenas 
repetir o sinal da matriz” destacou.

Hélio Godóy de Avellar da Superintendência Outor-
ga e Recursos à Prestação da ANATEL abordou como 
foi feito o replanejamento dos canais para a liberação 
da faixa de 700MHz. “Foram publicadas 21 consultas 
públicas, falta apenas mais uma e foi preciso alterar 
1.195 canais digitais e 178 canais analógicos”, ainda 

segundo ele, foram feitas 4.242 inclusões de novos 
canais e foi necessário o desligamento de 485 canais 
que atingiu diretamente 1096 municípios. Os traba-
lhos estão sendo feitos desde 2012 e em um mapa 
apresentado no painel Avellar comparou o antes e o 
depois da redistribuição e replanejamento dos canais. 

O gerente de operações de esportes e jornalismo da 
Rede Globo, Carlos Lobo falou sobre a infraestrutura no 
Rio de Janeiro para a transmissão e recepção de link, e 
reclamou do espectro disponível para a radiodifusão, 
alegando que o tamanho é muito pequeno para o volume 
de trabalho da televisão que prioriza informação ao vivo. 

Segundo Lobo, mesmo com uma engenharia plane-
jada, e com estudos profundos sobre a disposição da 
antena, é comum ocorrer interferência de eletrônicos 
no sinal da emissora. “Faltam faixas de frequência, e 
nós temos muita demanda, já que precisamos fazer 
diversas coberturas com links de diversos pontos da 
cidade do helicóptero e futebol” reclamou. 

O gerente de espectro da Anatel, Alex Azevedo, es-
teve presente no painel e ouviu todas as reivindica-
ções dos engenheiros das emissoras. De acordo com 
ele, haverá mudanças no que se refere às reclama-
ções e que o debate foi bastante esclarecedor para os 
estudos do departamento.

O futuro do ISDB-T 
A palestra “Transmissão e distribuição. Visões atual 

e futura do ISDB – TV”, moderada por Olímpio Fran-
co (Presidente da SET) trouxe ao Congresso cases de 
implantações do ISDB-T, novos entrantes e potências 
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A palestra “switch-off: a realidade do desligamento analógico – do planejamento e perspectiva até a recepção” teve 
11 convidados e despertou muito interesse da plateia.
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adoptantes e a visão de um padrão mais avançado 
para os próximos anos pela NHK, ARIB e MIC do Japão

A primeira palestrante foi da representante do Go-
verno Japonês através do MIC, Reiko Kondo que expli-
cou como foi realizada a promoção Internacional do 
ISDB-T por parte do governo nipónico.

Para Reiko, “o mais importante do sistema é a sua 
possibilidade de crescimento” e avanço, não só no Ja-
pão senão dentro dos países que adotaram o padrão e 
os que poderão vir a adota-lo. “Inicialmente, o padrão 
ISDB-T foi desenvolvido no Japão e, posteriormente 
adaptado às condições do Brasil e, em seguida, foi 
introduzido em outros países da América Latina. Mais 
recentemente, o padrão ISDB-T foi também adotado 
em países da Ásia e África, como nas Filipinas, Sri 
Lanka, Maldivas e Botswana. Atualmente, dezassete 
países já adotaram esse padrão” explicou. 

No Japão, afirma, “as parcerias público – privadas 
entre o Ministério do Interior e das Comunicações 
(MIC), o Digital Broadcasting Experts Group (DiBEG) e 
a ARIB (Association of Radio Industries and Business) 
promovem e disseminam o padrão ISDB-T no mundo e 
apoiam os países que também estão adotando”.

Ana Eliza Faria e Silva (SET/TV Globo/Fórum ISDB
-T) mostrou os índices de cobertura de TV Digital com 

“mais de 70% do território nacional” com uma ten-
dência de incremento do sistema e com cada vez mais 
televisores capazes de receber o sinal ISDB-T no país.

“Hoje estamos focados em melhorar o sistema e 
trabalhar em uma nova reformulação do sistema onde 
possamos melhorar e contribuir para manter viva, 
atractiva e solida a TV Digital. Hoje somos um grupo 
de apoio ao switch-off analógico que é o grande desa-
fio da Fórum nos próximos anos ”, afirmou Ana Eliza.
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Em parceria com a SET, a NABSHOW realizou 
pela primeira vez no contexto do Congresso 
SET uma série de palestras com convidados 

internacionais mostrando as principais inovações 
do mercado broadcast mundial

No primeiro dia de Congresso (24 de agosto de 
2014) a coordenação da NABSHOW organizou uma 
sessão visando apresentar ao mercado brasileiro 
tópicos representativos que foram debatidos na 
última NABSHOW 2014.

O NAB Show Collaborative foi moderado por Sa-
lena Willians e teve como principais palestrantes no 
domingo, Tom Mc Carthy, da Clearleap vai mostrou 
um estudo de caso sobre o que vem descobrindo em 
sua busca por novos mercados. A abordagem tratou 
das linguagens e barreiras culturais, preferências de 
conteúdo, características de infraestrutura, obstácu-
los técnicos e legais que são aspectos que diferen-
ciam as oportunidades para a televisão na América 
Latina, nos Estados Unidos e Canadá e Europa.

Aldo Campisi, SVP Latam da Chyron Hego na 
sua palestra “o futuro dos gráficos no esporte”, 
afirmou que na atualidade os sistemas gráficos 
da empresa são utilizados por milhares de broad-
casters em todo o mundo. Entre eles as redes ABC, 
FOX, CBS, ESPN, Turner Entertainment, The Golf 
Channel, Home Shopping, BBC, Sky Sports, Ko-
rean Broadcasting e Germany´s BR. Assim, a sua 
apresentação forneceu uma visão analítica sobre 
produtos e tecnologias e o impacto esperado com 
o desenvolvimento de novos recursos.

Polo Aristoy, SPV Latam de Direct TV mostrou 
como a empresa está redefinindo a indústria de ví-

deo entretenimento, com a distribuição de conteú-
do através de múltiplos dispositivos, de telefones 
a laptops, ou mesmo para automóveis e aviões. A 
Direct TV é a primeira provedora dos Estados Unidos 
e América Latina (Sky no Brasil) com, talvez, a me-
lhor tecnologia para distribuição e visualização de 
vídeo de alta qualidade em diferentes dispositivos.

Finalmente, Mark Ramberg da Amazon Media 
Entertainment, explicou o funcionamento dos ser-
viços em nuvem que possibilitam que empresas 
de media e entretenimento enfrentem os desafios 
e a complexidade de oferecer conteúdo aos consu-
midores a qualquer momento, em qualquer lugar e 
em qualquer dispositivo.

Mark Ramberg de Amazon Web Services afirmou 
que o futuro está no “conceito de gravidade do 
conteúdo é o que vai mudar o paradigma” porque 
se bem a nuvem está cada dia mais usada, está 
claro que é preciso ir com o conteúdo.

Para ele, hoje a nuvem é necessária para todas 
as empresas, há algum tempo ela era uma vanta-
gem competitiva, hoje é uma necessidade.

Tom Mccarthy da Clearleap, explicou como aten-
der a demanda de recursos na nuvem. “A penetração 
é cada dia maior, e como esta mudança as emissoras 
de TV e a recepção dos telespectadores”. Para ele é 
fundamental alavancar a nuvem e as suas arquitec-
turas permitirá que se estabeleçam conteúdos a ní-
vel global minimizando os custos de infraestrutura e 
assim as pessoas possam usufruir de diferentes pla-
taformas. A nuvem é essencial para pensar em multi-
telas sem elas não há como fazer isso”

Outro dos temas foi a Copa do Mundo e a expe-
riência trazida por ela. Tom Mccarthy afirmou que 
durante a Copa a quantidade de tráfico foi enorme 
“e excedeu qualquer outro momento da história” 
porque teve oportunidades.

Na Copa mostramos que os resultados foram incrí-
veis e mostramos que é possível avançar em multipla-
taformas, situação que Apo reafirmou, por “exemplo, 
não esperávamos que no Brasil houvesse um tráfico 
tão alto de tecnologia. Temos muita sofisticação na 
região e achamos que é possível ainda melhorar”.

O Brasil e o México estão a frente da tecnologia, 
afirma Campisi, “nos interessa desenvolver produ-
tos e soluções para a região”. Hoje já é importante 
desenvolver produtos para América Latina porque 
“ela está crescendo e gerando conteúdos próprios 
e a distribuição na região que tem crescido muito”.

NAB Show CollABorATivE No CoNgrESSo SET
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De ezq à direita: Tom Mccarthy (Clearleap), Aldo 
Campisi (Chyron Hego); Polo Aristoy (Direct TV) e 
Salena Willians (Nab Show)
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Masahiko Fujimoto (ARIB) fez um relato das ativida-
des da Association of Radio Industries and Business 
no Japão explicou que com a Copa do Mundo começou 
a utilização de broadcasting via satélite no japão com 
tecnologia 4K e já esta estabelecido que o próximo 
passou será que isso aconteça com 8K em 2016

“Precisamos determinar padrões para a tecnologia 
UHDTV, por isso temos trabalhado na codificação do 
distribuição, mas precisamos determinar os padrões 
de contribuição de sinal. Hoje existem dois sistemas 
de transporte de sinal, o TLV-MMT e o MPEG2 TS. Pen-
sando que no futuro terá de ser adotado assumindo o 
que façam outros países”.

Fujimoto ainda falou sobre a realização de uma in-
tegração dos padrões de broadcast e broadband para 
poder oferecer serviços híbridos de TV Digital tanto 
para Broadcast como para broadband. “Precisamos 
definir um sistema que trabalhe tanto por espectro 
como por Internet e trabalhe de forma híbrida”.

A seguir, na palestra “Implementação da TV Digital 
e do Projeto EWBS no Peru”, Katsumasa Hirose (JICA) 
explicou o que foi possível fazer no no passado 11 de 
Março de 2011, quando aconteceu o terremoto que 
assolou a região leste do Japão causando enormes 

danos e fez com que a importância de um sistema 
mundial de prevenção de desastres fosse percebida. 
Durante o terremoto, o alerta de tsunami foi dispara-
do. Este alerta é parte do sistema EWBS (Emergency 
Warning Broadcasting System) e pertence ao Sistema 
de Transmissão Digital Terrestre ISDB-T, e teve um 
papel extremamente importante na evacuação das 
áreas de risco e na prevenção de acidentes no siste-
ma de transporte público. 

Hirose explicou que dentro do cenário, a JICA - Ja-
pan International Cooperation Agency, também rea-
lizou pesquisas e coletou dados sobre os riscos de 
grandes terremotos e tsunami nos países da Ásia e do 
Pacífico. Em seguida, o Peru requisitou ao Japão que 
também desenvolvesse este sistema de prevenção a 
desastres dentro do seu país.

O projeto já esta em operação e foi implementado 
pela EWBS no “sistema DTT no Peru com excelentes 
funcionalidades”.

Continuará….

*Com António Araujo, lucas Esteves, e gustavo 
Zuccherato da Unesp/Bauru
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Demanda inflacionada nos Estados Unidos, 
congestionamento no Japão, indefinições 
na Europa. Todos aguardam a conferência 

da UIT em 2015 em relação ao uso do espectro 
para a televisão terrestre.

A palestra “Transmissão e distribuição – SPEC-
TRUM: panorama mundial”, moderada por Ana Eliza 
Faria e Silva (SET/TV GLOBO) quem iniciou a sessão 
lembrando de um importante acontecimento que 
irá ocorrer em 2015 e que impactará todo o merca-
do de radiodifusão mundial: a conferência da UIT. 

A demanda por espectro para oferta de banda 
larga móvel tem levado a indústria Broadcast e 
as Telecom a disputarem a já congestionada faixa 
destinada aos serviços de radiodifusão. Esta deci-
são da UIT é muito importante, pois poderá afetar 
até mesmo os serviços de satélite da Banda-C 

Masahiko Fujimoto, Vice diretor geral da ARIB 
(Association of radio industries e businesses) enti-
dade responsável pelos relatórios e padrões técni-
cos no Japão demostrou sua preocupação no atual 
momento da radiodifusão do Japão no que diz res-
peito às demandas do espectro.

Fujimoto apresentou uma extensa gama de dados 
que comprovam a situação delicada de seu país. A 
faixa de 470-698 possui hoje 1200 transmissores e 
o espectro está congestionado, esta faixa está des-
tinada a TV terrestre e pode ser destinada ao serviço 
móvel, em especial as faixas de baixa frequência. A 
Faixa 698-710 também está aloca para DTTB. 

Para a associação essa banda é necessária para 
DTTB, principalmente no fornecimento do serviço 
On-seg, de fato para o representante da ARIB, um 
acontecimento ocorrido durante o Tsunami de 2011 
que salvou 40 mil vidas durante o desastre. Policiais 
que estavam acompanhando as informações pelo 
sistema On-seg retiraram os passageiros das com-
posições dos trens de uma estação antes que as on-

das chegasses. O sistema terrestre em países com 
essas características é essencial para a população. 

Logo após, Roland Beutler (EBU) apresentou 
um panorama histórico do que está se passando 
na Europa, a partir de 2006 tratando dos dividen-
dos digitais e a visão dos radiodifusores sobre 
as demandas do espectro em território europeu. 
Bleutler chamou a atenção para que as discussões 
iniciais não contemplaram a oferta de 4G na faixa 
destinada a TV terrestre, porque naquele tempo o 
sistema ainda não estava disponível, o que gerou 
novas normas posteriores. Atualmente, muitos 
países que já adotaram a faixa de 8MHz com ca-
nais alocados para a TV terrestre entre em conflito 
com a oferta do LTE. A EBU espera a conferência 
em 2015 e não sabe o que virá. 

Tim Farrar, analisou os dados que serviram de 
base para as tomadas de decisão nos Estados 
Unidos. Dados inflacionados, segundo Farrar, que 
estão permitindo que as empresas de Telecom jus-
tifiquem a necessidade cada vez maior de faixas, 
o que resultou na tentativa de uso compartilhado 
pelos dois setores que afirmou ser impossível de 
ser operado. Mesma opinião de Bleuter e Paulo 
Balduino (SET/Abert), que tratou do cenário brasi-
leiro. Balduino lembrou que o plano de comparti-
lhamento é na verdade uma armadilha, pois cada 
vez mais as empresas de Telecom vão pressionan-
do a radiodifusão até que acabe por vez com o uso 
pelo setor. “Essa decisão dos Estados Unidos e Ca-
nada na verdade se trata de uma readequação do 
uso da faixa. Uma política pública e já anunciada 
específica do caso americano”, afirmou Balduino.

Ao final da sessão a moderadora Ana Eliza, afir-
mou que de tudo que foi dito o setor “precisa se 
envolver mais e estar mais ativo nessas discus-
sões que envolve o espectro, pois decisões impor-
tantes serão tomadas em apenas 1 ano. 

DiSPUTA Por ESPECTro é UM ProBlEMA gloBAl
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Em concorrida sessão público presente pode conhecer a realidade de outros mercados na disputa por espectro
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A Revista da SET em parceria com alunos da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie rea-
lizaram durante o Congresso SET 2014, uma 
serie de trabalhos de investigação com futu-

ros engenheiros que participaram das seções e pales-
tras e visitaram o SET EXPO 2014 com o objetivo de 
desenvolver pequenos papers de investigação sobre 

diversos temas de interesse das emissoras de TV e o 
mercado broadcast brasileiro. 

Em duas edições publicaremos os trabalhos de-
senvolvidos por estes alunos que tem como principal 
intuito mostrar novas miradas sobre o fenômeno da 
TV no Brasil e possíveis soluções aos problemas pelos 
quais o setor passa na atualidade.

O novo olhar da engenharia 
de TV brasileira

A rede SFN é uma solução para o uso inteligen-
te do espectro de frequência, pois trata-se de 
um sistema de transmissão em que as esta-
ções de transmissão dessa rede operam to-

das na mesma frequência. 
As estações de transmissão pertencentes à rede de-

vem, obrigatoriamente, transmitir com desvios de fre-
quência inferior a 1 Hz (sincronismo de referência), exa-
tamente o mesmo conteúdo (estrutura de quadros OFDM 
idêntica) e iniciando as transmissões a partir da torre 
exatamente no mesmo instante (sincronismo de tempo). 

Este conteúdo gerado no estúdio da emissora 
é compartilhado com os demais transmissores da 
rede SFN via micro-ondas ou fibra óptica. No estúdio 
um equipamento denominado “adaptador de SFN” 
insere a informação correspondente ao exato ponto 
e momento em que as transmissões por todas as tor-
res devem se iniciar.

Segundo a área de cobertura de transmissão des-
tas torres haverá pontos de recepção em que os si-
nais transmitidos por duas torres distintas chegarão 
simultaneamente à antena do receptor de TV Digital. 
Neste caso, o atraso máximo entre estes sinais não 
pode ultrapassar o limite definido pelo intervalo de 
guarda, que varia de acordo com os parâmetros de 
modulação utilizados. 

A norma ABNT NBR 15601 estabelece estes valo-
res. Como exemplo, se o intervalo de guarda utiliza-
do for de 1/16 no modo 3, o máximo atraso permiti-

do é de 63 µs. A imagem a seguir ilustra um Modelo 
de propagação SFN:

A ilustração a seguir mostra um aparelho televisor 
recebendo o sinal de duas estações de transmissão:

Neste caso, a diferença das distâncias entre cada es-
tação e o ponto de recepção deve ser menor ou igual a 
18,9 Km, pois este é o ponto correspondente ao atraso de 
63 µs. Este cálculo é feito multiplicando-se o limite do in-
tervalo de guarda pela velocidade de propagação da luz.

Para que a operação em SFN seja realizada com su-
cesso, o sincronismo da frequência e do tempo de trans-
missão dos transmissores da rede SFN é essencial. Se-

Rede de frequência 
única (Single Frequency 
Network – SFN)

Por George Maranhão
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gundo o guia de operação ABNT NBR 15608-1, existem 
três métodos de sincronismo: sincronização de referên-
cia, sincronização completa, e sincronização escrava.

No Brasil, as redes SFN são sincronizadas pelo 
método de sincronização de referência que consiste 
em sincronizar o estúdio e as estações transmissoras 
por meio de um GPS, utilizando o sinal de 1pps para 
a sincronização de tempo e o sinal de 10 MHz para a 
sincronização de frequência. 

Usando o sinal de 1 pps o adaptador de SFN insere a 
informação de atraso de transmissão chamado “sts” e 
a informação do “atraso máximo”. Os moduladores de 
cada estação recebem esta informação e inserem atra-
sos de forma que os quadros OFDM nas saídas dos trans-
missores de cada estação fiquem alinhados, fazendo 
com que o sinal seja transmitido no mesmo momento. A 
ilustração a seguir exemplifica este procedimento.

Já no Japão, o método de sincronismo utilizado é 
a sincronização completa. A diferença entre esses 
métodos é que este é independente do sinal de GPS. 

Qualquer um dos moduladores da rede pode gerar o 
sinal de referência, desde que este sinal seja transmi-
tido para as outras estações por meio de um enlace, 
sendo assim a referência do sistema.

Na sincronização escrava o clock de referência vem 
do MUX ou REMUX do estúdio. Este sinal de clock é 
recuperado em cada estação transmissora.

*George Maranhão é estagiário do Laboratório de 
TV Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
e aluno de graduação da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie, atualmente cursando a 10ª etapa do 
curso de engenharia eletrônica. 
Contato:
george.oliveira@mackenzie.br
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O advento da televisão digital terrestre junta-
mente com os avanços na parte de codifica-
ção de áudio/vídeo permitiu a transmissão 
de conteúdo de áudio e vídeo e dados com 

maior qualidade. Além disso, o que antes com o si-
nal analógico de 6 MHz de banda permitia apenas um 
conteúdo televisivo, agora, dependendo da qualidade 
do codificador de áudio/vídeo e da taxa de bits dispo-
nível, pode ser transmitido mais do que um conteú-
do de áudio/vídeo em um mesmo canal digital. Para 
isso, cada um dos sinais de áudio/vídeo comprimidos 
devem ser multiplexados e, no caso do Sistema Brasi-
leiro de Televisão Digital (SBTVD), transmitidos na sua 
respectiva camada segmentada no espectro.

O SBTVD Integrated Services Digital Broadcasting – 
Terrestrial versão B (ISDB-TB) é composto basicamen-
te pelos seguintes blocos: codificação, multiplexação, 
modulação e amplificação. Na codificação, os sinais 
de áudio/vídeo e dados são comprimidos conforme 
especificado nas normas ABNT15602 e encapsulados 
no formato de pacotes Transport Stream (TS). 

Todos os TS com os sinais de áudio/vídeo e dados 
codificados são combinados pelo multiplexador ISDB-
TB, gerando um feixe único de bits conhecido como 
Broadcast Transport Stream (BTS). Este sinal contém 
todas as informações de transmissão, como também 
tem carimbado em cada pacote a camada de cada um 
dos pacotes do BTS.

O modulador ao receber esse fluxo de bits, modula 
conforme os parâmetros configurados no multiplexador 
e distribui todos os pacotes de cada camada aos seg-
mentos relacionados a essa camada. O sinal modulado 
é então amplificado, filtrado conforme as especificações 
da máscara e transmitido dentro de seu respectivo canal.

A configuração individual dos parâmetros de trans-
missão de cada camada tornou o ISDB-TB flexível, 
permitindo a transmissão simultânea em um mesmo 
canal de serviços para dispositivos fixos, móveis e por-
táteis. O ISDB-TB é baseado na modulação Band Seg-
mented Transmission – Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing (BST-OFDM), que divide o canal em 13 
segmentos de aproximadamente 428 KHz cada. Estes 
13 segmentos são distribuídos em até 3 camadas co-
nhecidas como camadas A, B e C. Se configuradas para 
terem proteção desigual contra erros, será possível ter 
serviços fixos, móveis e portáteis em um mesmo canal. 

No entanto, fica a critério da emissora quais serviços 
deseja oferecer, sendo comum a transmissão simultâ-

nea de serviço portátil e fixo, ou seja, duas camadas. 
Conforme é definido nas normas ARIB STD-B31 (Japão) 
e ABNT NBR15601 (Brasil), o segmento 0 do canal é o 
central, enquanto o primeiro da esquerda e o último 
á direita são os segmentos 11 e 12, respectivamente. 

A camada A sempre deve existir, podendo carregar o 
serviço portátil one-seg se for configurada para apenas 
um segmento e se o flag partial reception do multiple-
xador ISDB-TB for habilitado. Neste caso, o segmento 
central é o do one-seg e, dependendo se tiver duas ou 
três camadas, os segmentos restantes são distribuí-
dos na ordem para cada uma das camadas. Por exem-
plo, se a configuração for um segmento para a camada 
A, três para a camada B e nove para a camada C, então 
os segmentos 1 a 3 são da camada B (serviço móvel) 
e os segmentos 4 a 12 são da camada C (serviço fixo). 
Deste modo, os serviços móveis são multiplexados 
na camada B e transmitidos nos segmentos 1 a 3, en-
quanto os serviços fixos, que podem ter, por exemplo, 
vídeo em HDTV e SDTV, são multiplexados na camada C 
e transmitidos nos segmentos 4 a 12.
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*Gustavo de Melo Valeira é engenheiro e pesqui-
sador do Laboratório de TV Digital da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
Contato:
gustavo.valeira@mackenzie.br

Multiplexação e 
segmentação do ISDB-TB

Por Gustavo de Melo Valeira
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Para que o Long Term Evolution (LTE), tam-
bém chamado de 4G, possa operar na 
faixa de 700 MHz, alguns canais digitais 
de televisão deverão ser realocados. En-

tretanto, devido à escassez do espectro de radio-
frequência, será necessário que os transmissores 
analógicos de TV sejam desligados. Assim, será 
possível migrar os canais de televisão compreen-
didos na faixa de 698 a 806 MHz (canais 52 ao 
69) para faixas de frequência onde antes estavam 
localizados canais analógicos. A faixa Very High 
Frequency (VHF) alta do espectro também será uti-
lizada por alguns canais digitais. 

Após o desligamento dos transmissores analógi-
cos e a migração dos canais digitais para outras fre-
quências, o LTE e a TV Digital operarão em faixas de 
frequência distintas, porém coexistindo. O LTE irá 
operar nas faixas de frequência de 708 a 748 MHz 
(uplink) e 763 a 803 MHz (downlink). As faixas de 
703 a 708 MHz e 758 a 763 MHz serão destinadas 
ao Serviço Limitado Privado (SLP). A tabela abaixo 
mostra a atribuição das faixas de radiofrequência.

Mesmo com uma banda de guarda de 5 MHz 
após o canal 51 da televisão, haverá interferência 
do LTE sobre os canais de TV Digital. A interferência 
é uma realidade e já foi comprovada por diversos 
testes realizados. 

No painel “700 MHz: os testes de interferência, o 
regulamento de convivência e o edital de licitação”, 
do Congresso SET 2014, Gunnar Bedicks, pesquisa-
dor chefe do Laboratório de TV Digital da Univer-
sidade Mackenzie, apresentou os testes realizados 
no laboratório e os cenários em que pode haver 
interferências. Foram realizados testes de interfe-
rência de sinais de downlink e uplink. Os sinais de 
downlink prejudicam mais os receptores com ante-
nas externas, mas isso depende da distância entre 
as antenas e da potência do sinal LTE. O pior cená-
rio é uma estação rádio base operando em alta po-

tência, próxima à uma antena externa. Já os sinais 
de uplink causam mais problemas em receptores 
com antenas internas, pois estes são sinais prove-
nientes de terminais móveis.

No painel “Silicon Tuners: O estado da arte e 
tendências futuras”, Julio Omi, engenheiro do La-
boratório de TV Digital da Universidade Mackenzie, 
forneceu mais detalhes sobre os testes, como con-
figurações utilizadas nos equipamentos e medi-
ções realizadas para verificar se os equipamentos 
estavam de acordo com as normas e recomenda-
ções necessárias. Os resultados dos testes apon-
taram a necessidade de um filtro passa baixa na 
entrada dos receptores de TV digital. Os filtros 
devem eliminar frequências a partir do canal 52, 
assim impedindo que os sinais de LTE entrem no 
receptor. Entretanto, em alguns casos apenas a uti-
lização de um filtro não é o suficiente. Logo, outras 
medidas também devem ser tomadas. No mesmo 
painel foram mostradas as novas tecnologias utili-
zadas em sintonizadores para combater interferên-
cias da melhor forma possível. Com a evolução da 
tecnologia será possível, cada vez mais, melhorar a 
recepção dos sinais.

Portanto, o mais importante é que as empresas de 
telecomunicação e de radiodifusão trabalhem em con-
junto para que ambos os serviços convivam de forma 
harmoniosa, assim não prejudicando os consumidores. 

Fonte: Resolução nº 625, de 11 de novembro de 2013

*Thiago Sapia é aluno de graduação do curso de 
Engenharia Elétrica na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie
Contato: thiagosapia@ieee.org

Interferências no sinal 
de TV Digital

Por Thiago Sapia
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A transmissão 8K é uma tecnologia muito pro-
missora, trazendo consigo detalhes nunca an-
tes vistos em uma transmissão de TV Digital, 
mas também com muitos desafios a serem 

vencidos. A Copa do Mundo realizada no Brasil este 
ano foi um evento para ser lembrado por engenheiros 
de telecomunicações no mundo inteiro. Lembrado, pois 
nele foi feito um dos principais testes de transmissão 
8K já realizado, o que nos proporcionou um vislumbre 
do que será o futuro da televisão nos próximos anos.

Em 1995 começaram, na emissora japonesa NHK, as 
primeiras pesquisas da tecnologia que viria a ser chama-
da de “Super Hi-Vision”, mais conhecida por nós como 
“8K”. Ao longo de quase duas décadas grandes avanços 
foram feitos, culminando nos testes de transmissão das 
Olimpíadas de Londres em 2012, e da Copa do Mundo do 
Brasil 2014, além dos testes bem- sucedidos de transmis-
são via ondas terrestres, realizados em Janeiro deste ano.

Mais do que resolução, a transmissão em 8K pro-
porciona uma escala de cores muito superior do que 
as vistas atualmente, deixando as imagens muito 
mais vivas. Porém, por ter uma resolução maior, o 
olho humano consegue perceber melhor as imperfei-
ções da transmissão, portanto é necessária uma taxa 
de quadros por segundo muito maior que a de uma 
HDTV comum. 

E isso é um grande problema. A taxa de bits se tor-
na altíssima, tanto pelo aumento do número de qua-
dros por segundo, quanto pelo aumento da resolução, 
além de outros fatores. Assim sendo, uma transmissão 
8K com os padrões de compressão atuais demandaria 
uma banda muito maior para a transmissão desses 
dados, o que inviabilizaria sua transmissão por ondas 
terrestres. Por isso, foi necessária a criação de um novo 
padrão de compressão, o HEVC, que promete ser muito 
mais eficiente que o H.264 utilizado atualmente, pos-
sibilitando assim, a transmissão terrestre deste sinal.

Nos testes de campo realizados pela NHK, foi utiliza-
da uma modulação de 4096-QAM, polarização dupla, 
que suporta uma taxa de transmissão muito mais alta 
que a modulação 64-QAM polarização única, comu-
mente utilizada. Isto implica que o sinal é muito mais 
propício a ruídos, e isto pode se tornar um grande pro-
blema, uma vez que na transmissão digital não existe 
recepção parcial: ou você recebe o sinal, ou não recebe.

Também, a transmissão em 8K trará desafios na pro-
dução de conteúdo, uma vez que cada programa gravado 

terá centenas de gigabytes – ou até mesmo alguns tera-
bytes de tamanho. Isso sem contar os programas ao vivo, 
que terão um fluxo de informação muito alto. As emis-
soras terão que se modernizar e adquirir equipamentos 
com processamento mais rápido e maior capacidade de 
armazenamento se quiserem fazer parte deste futuro.

Obviamente, isso não será feito da noite para o dia, 
uma vez que antes de chegar no 8K ainda passaremos 
pelo 4K. Portanto, as emissoras terão tempo para se 
preparar. Também, não há a necessidade de apressar 
esta modernização, uma vez que televisores são ca-
ros, e as diferenças entre uma imagem em 4K e 8K, por 
exemplo, só são perceptíveis em telas maiores que 60 
polegadas. Portanto, de nada serve as emissoras trans-
mitirem seus programas em 8K se os telespectadores 
não possuem uma TV 8K. E para os consumidores, não 
adianta comprar um televisor 8K, se em suas casas não 
for possível comprar uma TV maior que 60 polegadas.

Tudo isto deve ser levado em conta, mas muitos apos-
tam que esta tecnologia irá se consolidar. OS japoneses 
da NHK planejam transmitir as Olimpíadas de Tóquio 
em 2020 em 8K, e já estão trabalhando para tornar isto 
uma realidade. Claro, esta tecnologia está apenas dando 
seus primeiros passos, mas com certeza, todos os de-
safios encontrados serão vencidos nos próximos anos. 

*Guilherme Rossi Ganzaroli é estudante do 8º se-
mestre (4º ano) de Engenharia Eletrônica na Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, e estagiário no 
Laboratório de TV Digital da Universidade.
Contato:
g.rossiganza@gmail.com

Os principais desafios 
da transmissão 8K

Por Guilherme Rossi Ganzaroli
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Devido ao aumento no uso de redes moveis 
nos últimos anos, cada vez mais os servi-
ços de rede sem fio tem demandado mais 
banda de espectro, isso vem provocando 

uma redução na banda disponível para a radiodi-
fusão terrestre em todo o mundo. Está escassez de 
banda, aliada ao alto custo do espectro tem impul-
sionado os radiodifusores a buscar novas soluções 
para maximizar o uso do espectro sem reduzir a 
qualidade do serviço.

Neste cenário, a migração do sistema de trans-
missão de TV analógico para o Digital contribuiu 
significativamente na melhoria da eficiência de uti-
lização do espectro, reduzindo a necessidade de 
“buracos” de frequência exigidos na transmissão 
analógica para reduzir as interferências geradas 
pelos canais adjacentes.  Contudo, um dos gran-
des problemas do setor é a recepção do sinal de TV 
terrestre, a interferência de co-canal, não pôde ser 
resolvida com está mudança.

Devido a estás circunstâncias, tem-se estuda-
do novos sistemas de transmissão que pretendem  
melhorar a utilização do espectro, bem como au-
mentar a robustez contra ruídos e contra interfe-
rências de co-canal. Com está proposta surge o 
sistema Cloud Transmission (Transmissão em Nu-
vem), capaz de aumentar em 3 a 4 vezes a eficiên-
cia espectral e blindar o sistema contra distorções 
de multipercurso.

Para isso, o sistema Cloud Transmission parte do 
princípio da diminuição da taxa de transmissão em 
virtude do aumento da robustez do sinal, desta for-
ma o sistema trabalha com SNR (Signal Noise Ratio 
- relação sinal ruído) negativo para sinais transmi-
tidos em QPSK, propiciando também um grande au-
mento na área de cobertura do sinal.

Visando alcançar grandes taxas de transmissão, 
o sistema utiliza a multiplexação por divisão de 
camadas, que consiste da divisão do sinal trans-
mitido em camadas com mesma frequência de 
transmissão, mesma banda e sincronizadas, sendo 
unicamente separadas pelo nível de potência entre 
as camadas. Devido a está diferença de potência, 
geralmente de -5 dB, o sinal  presente na camada 

de maior potência é decodificado considerando 
os demais sinais das camadas de menor potência 
como ruído, em seguida o sinal desta camada é 
subtraído do sinal recebido para que seja realizado 
o processo de decodificação do sinal da camada 
inferior, e assim sucessivamente até decodificar o 
sinal de todas as camadas.

Em virtude da necessidade de decodificação 
de sinais com SNR negativo na camada superior, 
entre -2 dB e -3 dB, utiliza-se codificações com 
baixa taxa de dados, em geral a mais utilizada 
é a modulação QPSK que alcança taxas de 2,4 à 
3,0 Mbps para 6 Mhz de tamanho de banda, por 
isso está camada é utilizada para transmissão de 
conteúdo para dispositivos moveis, que requerem 
menor taxa de transmissão de dados. Já nas cama-
das inferiores é utilizado modulações com maior 
taxa de dados, tendo a possibilidade da inserção 
de um segundo stream digital, como por exemplo, 
um sinal DVB-T2. Desta forma podem-se ter diver-
sos sistemas coexistindo nas diversas camadas do 
Cloud Transmission, facilitando a transição entre 
sistemas à medida que eles evoluem.

Conforme estudos recentes, o ganho de desem-
penho com a utilização do Cloud Transmission é 
de 3 a 4 vezes o dos padrões atuais de TV digital, 
além de possibilitar a mitigação de áreas de som-
bras com a utilização de redes SFN. Por enquanto 
o sistema tem sido estudado somente em caráter 
experimental por instituições de pesquisa e univer-
sidades, porém há grande possibilidade que venha 
a ser utilizado no padrão ATSC 3.0.

*Luiz Fernando da Silva é engenheiro de teleco-
municações pela Universidade Mackenzie (2012) e 
pesquisador do laboratório de TV Digital do Mac-
kenzie. Desenvolve pesquisa na área de novos sis-
temas de telecomunicação.
Contato:
71412743@mackenzista.com.br 

Cloud Transmission: 
Um Novo Sistema de 
Transmissão Terrestre

Por Luiz Silva
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Antes de mais nada precisamos deixar claro uma 
coisa: a criatividade está para a subjetividade 
assim como a inovação está para a objetividade. 
No geral, a criatividade está nos olhos de quem 

vê, já a inovação, não necessariamente. Fazendo um 
paralelo com a lógica, que é estudada por duas ciências 
distintas: a matemática e a filosofia, podemos perceber 
que enquanto uma se prova perfeitamente dentro de um 
universo matemático, é impossível alçar novos caminhos 
sem recorrer a vertente filosófica. O mesmo acontece na 
contramão pois, sem a estrutura da primeira a segunda 
jamais se construiria. É quase paradoxal. Apesar de se-
rem complementares em sua essência, são distintas.

Isso se dá entre os dois tópicos deste texto. Criati-
vidade, por definição, é algo complexo. Há quem de-
fenda ser a memória RAM da evolução biológica, Dos-
toivesky dizia que a necessidade de criar nem sempre 
coincide com as possibilidades de criação. Já Antônio 
Damásio diz que criar consiste não em fazer combina-
ções inúteis, mas em efetuar aquelas que são úteis. 
Uma coisa é fato. Criar tem a ver com escolher, pois 
sem a escolha ela nunca saíra da sua cabeça.

Inovação por sua vez está mais ligada à ideia de aper-
feiçoamento, em ganhar eficiência, melhorar algo. É um 

conceito amplamente trabalhado e sem sombra de dúvi-
das orientada para resultados mais práticos e sensíveis 
ao senso comum. Inovar não é inventar. Saber disso nos 
afasta da angústia de ter que criar algo original e pionei-
ro dentro de nossos estudos e nossas profissões. Como 
diria Lavoisier: “Tudo se transforma. Nada se cria”, ou 
seja, tudo de alguma forma sempre será referencial. 

Ser o primeiro não é necessariamente uma vantagem, 
a não ser que você esteja correndo os cem metros rasos. 
Tiro para cima, explosão e acabou. Temos aí Benjamin 
Franklin, Google, Facebook e um milhão de outros exem-
plos que foram frutos do aperfeiçoamento, principalmen-
te por ter concorrentes lado a lado. O mercado está mais 
para uma maratona e isso só faz sentido quando seu 
intuito é dizer que pensou primeiro e isso não funciona 
para o mercado em geral. Só funciona na publicidade.

Criatividade e inovação na publicidade
O papel da agência sempre estará ligado à criativi-

dade e inovação, mas com o compromisso claro de dar 
resultados para seus clientes e para si mesma. Por isso, 
seu modelo de negócios é direcionado para trabalhar 
com as mídias estabelecidas. Afinal, os valores para 
utilização destes espaços são bem altos e por conta de 

Criatividade e inovação
Das poucas certezas que temos, é de que a publicidade de 
amanhã certamente não será a de hoje. Não há dúvidas de que 
o mercado busca se aperfeiçoar, mas infelizmente o faz num 
ritmo inferior a outros setores. Por Icaro de Abreu* 



Setembro/Outubro 2014  |  Revista da SET  95

uma lei, os veículos são obrigados a repassar vinte por-
cento deste valor, pagos pelo anunciante para a agência. 

Embora haja muita gente bem intencionada e fazen-
do bastante coisa para mudar, existe um grande espaço 
inexplorado. Tudo ainda é um grande concurso cultural 
e quando de fato há algo fora da caixa, à mensagem que 
querem passar para o público está mais para: - Olha só 
como o mundo seria melhor se esta marca fizesse isso. 
Não é legal? Tomara que a empresa para qual demos 
essa ideia também acredite nisso. Digo isso, pois ser 
inovador é caro e para uma agência ser reconhecida 
como criativa e inovadora precisa de apenas um prêmio 
pela sua capacidade de dizer que pensou primeiro, não 
é por resultados e nem pela sua realização. 

Como disse Bill Murray, nossos celulares têm dois 
milhões de vezes mais capacidade que o computador 
da Apolo 11 e enquanto este levou o homem à lua, nós 
arremessamos passarinhos em casas de porcos. É 
mais ou menos assim que funciona. Lá dentro existem 
pessoas brilhantes, com ideias mirabolantes, com ca-
pacidade de mudar o mundo, mas onde o maior de-
safio do seu dia é escrever slogans de sabão em pó.

O público quer participar, mas os criativos não sa-
bem ainda o que é possível. Em geral, a publicidade se 

auto referencia e a base para um anúncio de amanhã, é 
o anúncio que foi feito ontem. As ideias começam sur-
gir a partir de mecanismos de busca do próprio merca-
do publicitário, depois boards do Pinterest onde seus 
alimentadores são designers e publicitários e quando 
isso não dá certo, daí sim começa-se a paleontologia 
digital e a escavação de fósseis de livros oldschool.

Ter uma ideia boa requer tempo para pesquisa, 
requer tempo para se atualizar, para aprender tudo 
àquilo que não tem a ver com slogan de sabão em 
pó. A criação é sempre referenciada e não precisa 
estar a par do que está sendo feito o tempo todo. 
Isso é angustiante demais e útil de menos, utilidade 
que de fato nunca são premiadas nestes festivais ao 
redor do mundo.

Grandes empresas possuem departamentos es-
pecializados no desenvolvimento de produtos, onde 
estudam a viabilidade, prototipam, escalam a produ-
ção e elaboram a melhor forma de transformar estes 
produtos em algo viável. Estas ideias tem se tornado 
novos modelos de negócio e isso ao invés de se tornar 
uma grande oportunidade para as empresas, por fim 
se transformam em um grande problema, resumindo, 
são problemas e não soluções que são apresentadas.
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Das poucas certezas que temos, é de que a publici-
dade de amanhã certamente não será a de hoje. Não há 
dúvidas de que o mercado busca se aperfeiçoar, mas infe-
lizmente o faz num ritmo inferior a outros setores. O futu-
ro da criatividade da publicidade não está no modelo de 
agências que conhecemos hoje, principalmente no Brasil.

Transmidia e as janelas de imersão 
Outra coisa importante de deixar claro é o conceito 

de transmídia. Henry Jenkins diz que se trata de uma 
narrativa que percorre diversas mídias. Visto pela 
perspectiva dos publicitários, isso não passa de uma 
campanha integrada, 360º, onde o mesmo discur-
so é comunicado de forma igual em todos os meios. 
Porém, o ponto central de diferenciação é o fato de 
que em cada meio a história é contada de uma forma 
diferente e que se possível, seja interativa, na qual o 
público possa de alguma forma participar.

Na publicidade, ainda é muito comum ouvir gente 
dizendo se uma ideia é “online”ou “offline”. Eu en-
tendo como sendo “on” aquilo que é transmídia / in-
terativo e aquilo que é “off” como sendo mídia / não 
interativo. Mas qual é mais criativa? De verdade, não 
existe melhor, são diferentes e devem de exploradas 
de acordo com as necessidades e possibilidades do 
produto em questão. Sinceramente, como afirmar que 
Laranja Mecânica do Kubrick é melhor que o filme La-
birinto, dos estudantes da UNESP? O que é inovador, 
muitas vezes não é necessariamente melhor.

Esta história me lembra do famoso caso de que quan-
do apareceu a fotografia, grande parte das pessoas 
anunciaram o fim da pintura. Com o aparecimento do 
cinema, o mesmo aconteceu com a fotografia. Hoje ve-
mos o mesmo em relação às estratégias transmidiáticas 
e a indústria gráfica. Ninguém vai parar de imprimir nem 
de fazer conteúdos que não sejam interativos. O que fica 
claro é a reacomodação dos setores. Esta visão apoca-
líptica sobre a extinção serve apenas como publicidade.

Quando pensamos em transmídia, o ponto está muito 
mais ligado ao como fazer do que necessariamente o que 
fazer. O roteiro colaborativo, com participação da audiên-
cia é algo bem antigo. Me desculpem os religiosos, mas 
na minha opinião, o exemplo mais bem criativo, inovador 
e bem sucedido disso é a Bíblia. O livro dos livros é sem 
dúvida um dos melhores exemplos para falar sobre en-
gajamento. Ele é construído a partir de ótimas histórias 
que de alguma forma se conectam com o inconsciente da 
gente. E nenhuma ideia funciona sem uma boa história, 
sem um grande mito. É aí que as pessoas se reconhecem, 
onde faz sentido. Inovar é melhorar, aperfeiçoar, superar 
e quando superação é o tema, nenhum mito explica isso 
melhor que Daniel San. Estamos falando do mito do he-
rói, aquele que desde a Grécia, tem um lugarzinho de 
destaque no imaginário coletivo. É aí que a história da 

inovação se desdobra. Um caminho que remete ao mar 
de espinhos antes das rosas e onde faz sentido sofrer, 
passar por um mar de pizzas, chefes assírios e ônibus lo-
tados para se chegar ao objetivo.

O próximo capítulo de criatividade e inovação
A última revolução é a dos costumes, sinalizou 

George Orwell em sua obra. A audiência já entendeu 
que pode ser ouvida, engajamento é uma palavra mais 
utilizada na contemporaneidade do que amor e rotei-
ristas ao redor do mundo já começaram a rabiscar de 
alguma forma narrativas que permitam este tipo es-
truturação. O que de melhor existe em relação a nar-
rativas interativas são sem dúvidas os jogos de vídeo 
game. Só neles você tem uma experiência completa de 
interatividade, onde de fato influencia o protagonista, 
ao ponto do personagem ser você. Roteiristas de ga-
mes são o que há de melhor no quesito interatividade.

Agências especulam sobre o futuro e contratam 
parceiros para materializar o que precisam contar, 
portanto, se o interesse for inovação e criatividade, o 
mercado de start-ups é sem dúvida o mais fértil. Cres-
ce a cada dia e estão pensando coisas úteis e traba-
lhando para fazer acontecer. Agências vão fazer um 
filme sobre como seria bom se isso existisse apenas. 
Se você tiver uma ideia boa que seja realmente útil, 
estruture-a e busque na internet por investidor anjo.

Me parece fazer sentido que em um futuro próximo, 
agências se tornarem empresas que ajudam na cons-
trução de modelos de negócios, uma empresa de con-
sultores em inovação, criatividade, sociologia e claro, 
comunicação. Elas definiriam as melhores mídias, os 
fundos de capital anjo e que estes por sua vez finan-
ciariam a operação tendo na compra desta empresa. É 
só dizer que elas terão vinte por cento da start-up que 
me parece possível acontecer.

Projetos criativos e inovadores são como um filho. 
Se não houver dedicação ele morre; você não pode de-
sistir. Apesar de uma ideia ser reconhecida pela cria-
tividade, ela só vai realmente dar certo por causa da 
teimosia. Uma grande ideia, ao contrário do que todos 
pensam, tem tudo para não dar certo e lembre-se de 
Scott-Heron quando decidir buscar informações sobre 
estas mudanças: “a revolução não será televisionada”.

Colaboração: Rodrigo Arnaut e Daiana Sigiliano 

Icaro de Abreu: Há mais de 
quinze anos atuando no 
mercado publicitário, é só-
cio da Lorem, empresa de 
cultural content.
Contato: @icarodeabreu
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