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Editorial

Continuar crescendo  
como Entidade!

O ano de 2014 foi um ano de muitos desafios e muitas vitórias da SET. 
Concretizamos o sonho do SET EXPO, um evento marco na história da 
Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão porque, pela primeira 
vez no seculo XXI, organizamos de forma autónoma a maior exposição 
e congresso de América Latina do mercado broadcast. Mas isso não 
fica por aqui, já lançamos a edição 2015 do evento no qual redobra-
mos os esforços e as metas. 
A nova edição do SET EXPO, Feira de Equipamentos, Tecnologia e 
Serviços aplicados aos Mercados de Broadcasting, Telecomunicações 
e Mídias Convergentes, será realizada no pavilhão Vermelho do Expo 
Center Norte em São Paulo, e terá um aumento de 40% de área de 
exposição. O Congresso SET 2015 será realizado em cinco dias para dar 
maiores hipóteses aos congressistas e palestrantes de visitar a Feira. 
Apresentamos o SET Fidelidade, o programa de pontos da entidade 
que espera dar benefícios aos nossos parceiros.
O desafio está lançado. Pretendemos continuar crescendo como Socie-
dade, realizar novos estudos na área de broadcast com a criação de 
novos grupos de trabalho dentro da entidade somando um grupo de 
Rádio, um grupo de Novas Mídias, de Inovação, a modificando alguns 
para adaptá-los aos tempos, como o grupo de canalização que agora 
chama-se de Grupo de Espectro e o grupo de melhores práticas de  
TV Digital que agora será o de “melhores práticas de acessibilidade” 
para estar a altura e desafios dos novos tempos, e continuar sendo 
uma referência para os nossos associados.
Nesta edição, a penúltima de 2014, apresentamos a segunda parte da 
cobertura da 26º edição do Congresso SET que discutiu o futuro do 
broadcast brasileiro e mundial. As novas formas de captação 4K e 8K, 
a migração definitiva das emissoras de TV do SD para o HD e as rádios 
de AM para FM; e a cobertura satelital do país nos grandes eventos 
esportivos, e como se prepara o Brasil para elas.
Ainda mostramos a inovação das empresas que participaram no SET 
EXPO 2014 destacando os lançamentos mundiais realizados na feira  
e como as empresas olham para o mercado brasileiro e Latino-ameri-
cano.
Fomos até Amesterdã ver quais as principais novidades da maior ex-
posição da indústria na Europa e que novidades levaram as empresas 
brasileiras ao Pavilhão Brasileiro no IBC 2014. Finalmente, artigos so-
bre Era  Transmídia e gráficos de realidade aumentada na TV atual.

Boa leitura!
Olímpio Franco
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O SET EXPO 2015 
continuará a crescer!

por Fernando Moura

A
próxima edição do SET EXPO 
será ainda maior, terá mais 
área de exposição e espe-
ra receber mais visitantes 

nacionais e internacionais. Na ma-
nhã de sexta-feira, 31 de outubro de 
2014, Olímpio Franco, presidente da 
SET lançou oficialmente o SET EXPO 
2015, “um evento que deu certo e 
que será ainda maior o próximo ano. 
O objetivo da SET e continuar a cres-
cer e dar mais conforto e segurança 
ao expositores, visitantes e congres-
sistas que participem do Congresso 
SET em agosto de 2015”.
Com a presença de representantes 

de mais de 50 empresas nacionais 
e internacionais nas salas Jaçana 1 
e 2 do Centro de Convenções e Ex-
posições Expo Center Norte em São 
Paulo (SP), foi apresentada a próxi-
ma edição da feira, que se transfere 
para o Pavilhão Vermelho do comple-
xo, crescendo em mais de 40% de 
área útil de exposição e relaciona-
mento, permitindo ainda mais con-
forto a visitantes e expositores, além 
de possibilitar que novas empresas 
possam mostrar a enorme base de 

compradores suas novas soluções e 
importantes inovações.
O SET EXPO 2015, Feira de Equipa-

mentos, Tecnologia e Serviços aplica-
dos aos Mercados de Broadcasting, 
Telecomunicações e Mídias Conver-
gentes será realizado de domingo  
23 de agosto até a quinta-feira,  
27 de agosto de 2015. Assim, o con-
gresso decorrerá da manhã de 23 até 
o almoço de, quinta-feira, 27 soman-
do um dia de Congresso, alcançando 
5 dias. A feira será realizada de terça-
feira, 25 de agosto até quinta-feira, 
27 de agosto. 
O diretor de Marketing da SET, Cláu-

dio Younis, disse aos presentes que 
a “edição 2015 do SET EXPO conso-
lida diversas inovações da edição 
de 2014 que foram celebradas pelos 
participantes do evento, tanto expo-
sitores e visitantes da feira quanto 
palestrantes e con-
ferencistas. Supe-
rando todas as 
expectativas o 
evento de 2014 
teve uma visi-
tação de mais 

de 24 mil pessoas e para 2015 pro-
jeta-se uma expectativa de mais de 
25% de crescimento de público”. 
Younis afirma que isto é porque 

o SET EXPO é muito mais que uma 
feira é um Congresso, é um even-
to abrangente da indústria. Em 
2015,“realizaremos em conjunto o II 
Fórum Latino-Americano de Comuni-
cação, os dias 25 e 26 de agosto. 
Haverá workshops educativos de  
23 a 26 de agosto, além de um 
Startups Arena, onde reuniremos as 
empresas de Startup com palestras 
continuas gerando um fluxo novo de 
conteúdo contínuo dentro da feira”.
“Teremos dois dias de Congresso 

que não serão simultâneos a feira 
com grade completa – domingo e se-
gunda-feira. No primeiro dia da feira, 
na terça-feira, só teremos a abertura 

A Sociedade Brasileira  
de Engenharia de Televisão 
apresentou o SET EXPO 2015. 
A nova edição será realizada 
no pavilhão Vermelho do Expo 
Center Norte em São Paulo,  
e terá um aumento  
de 40% de área de exposição. 
O Congresso SET será realizado 
em cinco dias. No evento foi 
apresentado o SET Fidelidade, 
o programa de pontos  
da entidade.

Mais de 50 empresas 
participaram da cerimônia 
de lançamento do SET 
EXPO 2015 no Centro de 
Convenções e Exposições 
Expo Center Norte
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A primeira 
etapa de pré- 
reservas para 

o SET EXPO 
2015 vai até 
14/11/2014
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CARTÃO SET FIDELIDADE

logia, por isso a Sociedade criou 
um grupo de Rádio, um grupo de 
novas mídias, modificou o grupo  
de canalização e modificou o gru- 
po de melhores práticas de TV Digital 

para “melhores práticas de acessibili-
dade” para “estar a altura e desafios 
dos novos tempos”.
Franco disse que teremos novos 

acordos com entidades internacio-

nais, “tivemos a procura de uma as-
sociação mundial de rádios católicas 
que pretendem fazer um congresso 
dentro do nosso evento o que pode 
trazer mais visitantes ao evento”. n

Confirmando o anunciado em de-
zembro de 2013, quando foi lançado 
o SET EXPO 2014 “anunciamos que 
em 2015 definiríamos as posições 
dos estandes a partir de pontos, com 
um programa de pontos e benefícios 
voltado para os parceiros comerciais 
da SET, abrangendo expositores do 
SET EXPO, anunciantes da Revista 
da SET e patrocinadores dos eventos  
da SET”, disse Paulo Galante aos 
executivos presentes na cerimônia 
de lançamento do SET EXPO 2015.
O SET Fidelidade é um programa de pontos e benefí-

cios voltado para os parceiros comerciais da SET, abran-
gendo expositores do SET EXPO, anunciantes da Revista 
da SET e patrocinadores dos eventos da SET.
“Nossos parceiros (expositores, anunciantes e patroci-

nadores) recebem pontos de acordo com sua participa-
ção e fidelidade aos produtos e serviços da SET. Estes 
pontos determinam uma classificação no SET Fidelida-
de, e determinam a prioridade de escolha da localização 
de cada estande no SET EXPO dentro de cada grupo 
formado por áreas de tamanhos similares” afirma.
Paulo Galante explicou a primeira etapa do SET Fide-

lidade dará a possibilidade de ter uma posição melhor. 
Como em 2015 trocaremos de pavilhão, a planta vai mu-
dar e não haverá possibilidade de repetir os espaços. 
Assim, o primeiro item a ser considerado para a posição 
na edição 2015 será o tamanho do estande.

Os pontos serão atribuídos 
da seguinte forma:

Para associados PJ da SET: 
10 pontos 
(Membros com anuidade em dia)
Para expositores do Set Expo:
Ter sido expositor na última edição:
10 pontos
Pontuação adicional a cada 9m2 
(stand+business suites): 1 ponto
Para anunciantes da Revista da SET, 
Pontuação por página veiculada: 
3 pontos

Para Patrocinadores:
a) Eventos: Set e Trinta; Set Congresso, Set Regionais;
b) Ações de merchandising no SET EXPO;
c) Anunciantes do Guia SET EXPO;
d) Outros produtos e serviços da SET.

Condições Gerais do SET Fidelidade:
1)  Os pontos serão computados a partir de Dezem-

bro/2013.
2)  Bonificações não serão consideradas para a conta-

gem de pontos.
3)  Caso a empresa não participe de 2 (duas) edições 

consecutivas do SET EXPO, perderá automaticamen-
te todos seus pontos acumulados.

4)  Os pontos serão atribuídos sempre para a empresa 
que assina o contrato.

5) Os pontos acumulados não são transferíveis.
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Para o diretor de Marketing da SET, 
Cláudio Younis a edição 2014 do SET 
EXPO foi um êxito, agora o objetivo  
e “crescer e melhorar em 2015”

Olímpio Franco, presidente da SET recebeu os responsavéis de mais de 50 empresas 
do setor na cerimônia de lançamento do SET EXPO 2015

Paulo Galante afirma que o SET 
Fidelidade será um incentivo 
para os parceiros da SET
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d) Outros produtos e serviços da SET.

Condições Gerais do SET Fidelidade:
1)  Os pontos serão computados a partir de Dezem-

bro/2013.
2)  Bonificações não serão consideradas para a conta-

gem de pontos.
3)  Caso a empresa não participe de 2 (duas) edições 

consecutivas do SET EXPO, perderá automaticamen-
te todos seus pontos acumulados.

4)  Os pontos serão atribuídos sempre para a empresa 
que assina o contrato.

5) Os pontos acumulados não são transferíveis.
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Para o diretor de Marketing da SET, 
Cláudio Younis a edição 2014 do SET 
EXPO foi um êxito, agora o objetivo  
e “crescer e melhorar em 2015”

Olímpio Franco, presidente da SET recebeu os responsavéis de mais de 50 empresas 
do setor na cerimônia de lançamento do SET EXPO 2015

Paulo Galante afirma que o SET 
Fidelidade será um incentivo 
para os parceiros da SET
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SET EXPO 2014 cada 
vez mais internacional

por Fernando Moura e Lucas Esteves

Esta edição do SET EXPO mostrou ao mundo que o evento  
está entre os principais do mundo. Um reflexo claro dessa  
tendência foram os lançamentos mundiais realizados nela, o número  
de visitantes e a categoria profissional destes, e os negócios  
que nela se desenvolveram. Na segunda parte desta reportagem 
mostramos alguns dos mais de 300 expositores que participaram  
do evento realizado em São Paulo.

©
 Fo

to
: R

ed
aç

ão



Out/Nov 2014  |  REVISTA DA SET   15

O 
SET EXPO 2014, Feira de 
Equipamentos, Tecnologia 
e Serviços aplicados aos 
Mercados de Broadcasting, 

Telecomunicações e Mídias Conver-
gentes realizado em um espaço de 
10 mil metros do Pavilhão Azul do 
Centro de Convenções e Exposições 
Expo Center Norte em São Paulo (SP) 
de 24 a 27 de agosto passado con-
tou com mais de 14 mil visitantes 
únicos, uma circulação de mais de  
25 mil pessoas nos três dias exposi-
ção e se afirmou como o maior even-
to do género na América do Sul. Para 
a edição de 2015 se prevê um cresci-
mento de até 40% na área de expo-
sição e a chegada a capital paulista 
de um número maior de expositores, 
empresas e visitantes.

IF Telecom
Em um momento em que o merca-

do broadcasting brasileiro passa por 
uma fase de interiorização da emis-
são e transição para sinais digitais, a 
IF Telecom, empresa do interior pau-
lista levou ao SET EXPO 2014 uma 
nova linha de antenas que focam 
alinhar alta performance com baixo 
custo.
Segundo José Roberto Elias, gerente 

comercial da empresa, “nós estamos 
trazendo a qualidade de 70 anos de 
tecnologia na área desenvolvida no 

exterior e nacionalizando esses pro-
dutos. Nós conseguimos que as ta-
xas aplicadas ficassem em um nível 
atrativo e viabilizassem a TV Digital 
em cidades de pequeno porte e para 
emissoras com menor possibilidade 
de investimento”. 
O que possibilita o trabalho da IF 

Telecom com foco em eficiência eco-
nômica é a parceria com a empresa 
norte-americana Dieletric, que trouxe 
o conhecimento tecnológico existen-
te no exterior para o Brasil.
Parceria estratégica assinada a al-

guns meses que pretende reforçar 
a presença da Dielectric no Brasil e 
aproveitar a conjuntura que tem pela 
frente o switch-off analógico e a mi-
gração da radio AM para FM com a 
fabricação de antenas na fabrica da 
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O SET EXPO 2014 
contou com a presença 

de 24 mil visitantes 
em seus três dias 

de exposição



a prática ainda não é muito comum, 
mas em um cenário de switch-off 
analógico para daqui a dois anos exi-
gindo que as emissoras pensem em 
soluções viáveis para a implantação 
bem-sucedida das transmissões em 
sinal digital, a filosofia e os produtos 
da RFS pode surgir como uma saí-
da eficiente e económica”, afirma o 
executivo.

Phase
O estande da Phase no SET EXPO 

2014 mostrava aos visitantes da fei-
ra as várias marcas distribuídas pela 
empresa no Brasil, que para o diretor 
regional da Phase, Guilherme Castelo 
Branco, se associaram com um foco 
específico: “mostrar que somos uma 
empresa que sempre inova e está 
sempre em desenvolvimento”.
Com destaque para Evertz, a grande 

novidade foi o SDVN (Software De-
fined Video Network) um sistema de 
infraestrutura que funciona totalmen-

te em IP. “O que todos fazem é pegar 
a matriz de vídeo e colocar uma placa 
de IP. Nós temos essa visão diferente 
de trabalhar com 100% IP, sem pre-
cisar de nenhum cabo SDI, nenhum 
cabo axial”, explicou Castelo Branco. 
O sistema, no entanto, é capaz de 
fazer conversão de SDI para IP, para 
o caso de ser preciso interfacear com 
produtos que trabalham só em SDI.
Em termos de recursos, essa matriz 

também oferece um leque de opções 
bem completo para o cliente, afirma 
o executivo. É possível rotear, fazer 
multiviewer, trabalhar com playout, 
sistema de replay e transcode. “Virou 
IP, nunca mais vira SDI. Você pode 
trabalhar com sistema IP e interface 
de 10 Gb de internet. O roteador do 
sistema funciona como um switcher 
IP otimizado para vídeo que conse-
gue evitar tanto a latência quanto as 
perdas de pacote”.
Além disso, Branco garante que as 

diferenças de uma matriz convencio-

nal não tornam o sistema mais com-
plexo: “O sistema de controle é fora 
da caixa e extremamente amigável e 
nós ofereceremos também, além do 
equipamento e do software, instala-
ção personalizada”. 
O sistema da Evertz está pronto 

para a migração para o 4K e já foi 
adquirido por algumas emissoras 
brasileiras, entre elas, a ESPN Bra-
sil, que já uso duas dessas matrizes, 
com 2.300 portas de 10 Gb de in-
ternet.

TSL
A TSL Products, que apresentou 

seus produtos no Pavilhão Britânico, 
segundo Sérgio Bourguignon, dire-
tor de negócios da empresa, a TSL 
trabalha com produtos em 5 linhas 
que atendem a diferentes demandas 
do setor de broadcast: linhas de ge-
renciamento de energia, sistemas de 
controle, monitoração de áudio no 
ambiente digital, produção e proces-

SET EXPO - II Parte

16   REVISTA DA SET  |  Out/Nov 2014

IF Telecom localizada em Valinhos, 
São Paulo.
Elias afirma que “a lógica de pro-

dução local desses equipamentos é 
a medida chave para permitir que os 
preços praticados pela empresa se-
jam menores”. No SET EXPO 2014 a 
empresa, como tinha prometido em 
reportagem realizada pela Revista da 
SET na edição nº 142, apresentou os 
painéis elípticos do modelo TUM pro-
duzidos em Valinhos. “Essa família 
de antenas trazida pela multinacional 
americana vem a complementar o 
portfólio de produtos já conhecidos 
pela alta qualidade e preços incom-
paravelmente atrativos que a IF Tele-
com produz há anos no Brasil”, disse.
A antena omnidireccional é leve e 

compacta, pode transmitir sinais digi-
tais em polarização elíptica em 360º. 
“Transmite girando. As ondas saem 
em todas as direções. Com isso, a 
recepção independe da orientação da 
antena”, conta Elias. A antena omnidi-
recional é aplicável em grandes cen-
tros ou locais que precisem levar sinal 
de qualidade para apartamentos, por 
exemplo. A capacidade de recepção 
deve ser aumentada em até 30%, ga-
rantindo confiabilidade aos sinais.
Além das antenas típicas da empre-

sa, estava em exposição uma nova 
linha nacional de filtros utilizados 
em transmissores. “A possibilidade 

dos fabricantes de recorrer a um 
produto nacional ao invés de preci-
sar importar deve também acarretar 
um barateamento no custo desses 
transmissores, trazendo incentivo às 
emissoras”, comentou Elias.
A IF Telecom ainda garante que 

continua investindo em produção 
nacional, uma política que a permite 
oferecer produtos de alta qualidade 
por custo mais baixo, e que está ex-
pandindo suas intalações.

RFS
A RFS chegou ao SET EXPO 2014 

com o foco voltado para suas solu-
ções em filtros e combinadores UHF 
da família Peak Power+ que traba-
lham com menor perda de inserção e 
maior resistência a picos de potência 
entre equipamentos similares; em 
uma aplicação banda larga na faixa 
de 470 - 860 MHz para canais de 6, 
7 & 8 MHz.
Estes são projetados para todos 

os tipos de máscaras sem alteração 
de hardware: ISDB-T, DVB-T, DVB-T2, 
ATSC pela sua facilidade de ajustes 
dos filtros sem a necessidade de um 
especialista (RFS BCATTM software); 
e serviços de suporte local através 
da RFS Brasil para OEMs e clientes 
da América latina.
“Esse ano estamos promovendo a 

linha de filtros e combinadores, lan-

çada globalmente. Elas proporcio-
nam flexibilidade para as empresas 
porque funcionam em banda larga e 
podem ser configuradas em qualquer 
canal da banda de UHF”, explicou 
Renato França, diretor de vendas da 
RFS. 
Em um momento em que, segundo 

França, as emissoras brasileiras ain-
da vivem uma indecisão com relação 
ao processo de transição para sinal 
digital e quais canais ocuparão, “as 
vantagens da linha da RFS podem 
ser de muita importância”.
A empresa apresentou, ainda, uma 

família completa de antenas e linhas 
de transmissão em banda larga que 
permitem o ajuste posterior de ca-
nais. Assim, “é possível que as emis-
soras invistam nos sistemas e equi-
pamentos mesmo sem ter a decisão 
final”.
França destaca que a RFS procura 

seguir uma filosofia de trabalho que 
apoia o compartilhamento de infraes-
trutura pelas emissoras, o que refle-
te na qualidade dos seus produtos.  
“A RFS sempre entendeu que o com-
partilhamento é um caminho viável 
especialmente em termos de redu-
ção de investimento. Aqui no Brasil, 

Renato França, diretor Comercial  
Broadcast América Latina da RFS,  
afirma que a escolha do SET EXPO  
tem a ver com a “visibilidade de nossa 
empresa e soluções oferecidas  
ao mercado de broadcast junto  
aos principais clientes brasileiros  
e da América do Sul” 
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José Elias, diretor 
Comercial da IF  
Telecom afirma  
que para instalar 
redes SFN  é preciso  
escolher antenas 
levando em  
consideração a 
cobertura desejada 
e aspectos de ISI 
estabelecendo  
regiões fora  
de áreas  
de interesse  
eventualmente 
podem ficar com 
recepção além  
da banda  
de guarda
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soluções viáveis para a implantação 
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infraestrutura que funciona totalmen-

te em IP. “O que todos fazem é pegar 
a matriz de vídeo e colocar uma placa 
de IP. Nós temos essa visão diferente 
de trabalhar com 100% IP, sem pre-
cisar de nenhum cabo SDI, nenhum 
cabo axial”, explicou Castelo Branco. 
O sistema, no entanto, é capaz de 
fazer conversão de SDI para IP, para 
o caso de ser preciso interfacear com 
produtos que trabalham só em SDI.
Em termos de recursos, essa matriz 

também oferece um leque de opções 
bem completo para o cliente, afirma 
o executivo. É possível rotear, fazer 
multiviewer, trabalhar com playout, 
sistema de replay e transcode. “Virou 
IP, nunca mais vira SDI. Você pode 
trabalhar com sistema IP e interface 
de 10 Gb de internet. O roteador do 
sistema funciona como um switcher 
IP otimizado para vídeo que conse-
gue evitar tanto a latência quanto as 
perdas de pacote”.
Além disso, Branco garante que as 

diferenças de uma matriz convencio-

nal não tornam o sistema mais com-
plexo: “O sistema de controle é fora 
da caixa e extremamente amigável e 
nós ofereceremos também, além do 
equipamento e do software, instala-
ção personalizada”. 
O sistema da Evertz está pronto 

para a migração para o 4K e já foi 
adquirido por algumas emissoras 
brasileiras, entre elas, a ESPN Bra-
sil, que já uso duas dessas matrizes, 
com 2.300 portas de 10 Gb de in-
ternet.

TSL
A TSL Products, que apresentou 

seus produtos no Pavilhão Britânico, 
segundo Sérgio Bourguignon, dire-
tor de negócios da empresa, a TSL 
trabalha com produtos em 5 linhas 
que atendem a diferentes demandas 
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controle, monitoração de áudio no 
ambiente digital, produção e proces-
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samento de áudio 5.1 e soluções de 
áudio e vídeo sobre IP.
Atualmente, os produtos em des-

taque da empresa são os seguintes, 
da linha de monitoração de áudio, 
os monitores PAM2 e PAM PiCo tou-
ch. O PAM2 é uma atualização da 
já existente linha de medidores de 
Loudness da marca. Ele conta com 
conexão SDI para tela externa, mo-
nitoração de áudio de vídeos (HD/
SDI) com exibição simultânea de até  
16 canais, indicação de Loudness 
multi-padrão com histograma, função 
exclusiva “Scroll to hear” e decodifi-
cação opcional Dolby de HD/SDI ou 
AES.
Já o PAM PiCo touch é novidade 

na empresa. Trata-se de um medidor 
de áudio e Loudness touchscreen de  
7 polegadas com multi-touch que 
permite que as emissoras testem se 
seus sinais de áudio são compatí-
veis com as mais recentes normas.  
“É como se fosse um tablet capaz de 
fazer o serviço de monitoramento do 
sinal de áudio. O aparelho também 
possui uma saída HDMI para mo-
nitor externo. O usuário pode tam-
bém ligar um mouse USB no PiCo e 
controlar a tela com um clique como 
uma alternativa para a operação tou-
chscreen. A unidade também possui 
uma porta Ethernet e uma saída de 
fone de ouvido que possibilita que 
o operador ouça o que está sendo 
medido”, afirma Bourguignon.
A TSL, no entanto, também tem 

força com seus produtos de produ-
ção de áudio, afirma o responsável 
da empresa. Nessa linha, o destaque 
fica com os microfones Soundfield, 
que contam com LED indicador de 
ganho, sistema limitador para evitar 
sobrecarga digital e os recursos End 
Fire e Invert, que mantêm a perspec-
tiva 3D em som Surround e stereo 
quando o microfone está na horizon-
tal ou suspenso de cima para baixo, 
respectivamente.

Xendata
O foco da Xendata esse ano no SET 

EXPO 2014 foi nas soluções de ar-
mazenamento de conteúdo. A linha 

de equipamentos de armazenamento 
digital XenData SX-10 traz tanto so-
luções com biblioteca robótica para 
LTO como os drives manuais, ofere-
cendo assim opções que focam no 
custo-benefício do cliente, afirma 
Luis Estrada, gerente de negócios da 
XenData.
O novo sistema garante a preserva-

ção de conteúdo por até 30 anos, ga-
rante o executivo, além de ser usado 
com um software eficiente e prático 
que permite que as configurações de 
armazenamento sejam determinadas 
pelo usuário administrador. “O sis-
tema de busca de arquivos também 
aposta em simplicidade, apresentan-
do os arquivos em uma simples es-
trutura de pasta, funcionando tanto 
no Windows quanto em Mac”. 
Os modelos SX-10 estão disponí-

veis em diversos tipos de licenças 
diferentes, contando com opções de 
bibliotecas de fitas LTO que vão de 
25 à 90 slots, podendo armazenar 
entre cerca de 30 e 108 Tb de con-
teúdo, dependendo da configuração.  
“O sistema aposta muito em efi- 

ciência econômica. Tem várias formas 
de armazenamento quando você tra-
balha com TI ou outras coisas, mas 
essa é a solução quando trabalha 
com vídeo”, declarou Luis Estrada.

EiTV
O estande da EiTV apresentava vá-

rios produtos interessantes para os 
visitantes do SET EXPO 2014. Alguns 
serviços já existentes da empresa, 
como o EiTV Playout, a solução Clo-
sed Caption e o EiTV Middleware, já 
ofereciam uma gama interessante 
de serviços. No entanto, a empresa 
também aproveitou a oportunidade 
para realizar o lançamento de alguns 
produtos.
O novo Remux Datacaster da em-

presa, desenvolvido em parceria com 
a canadense UBS, coloca em um 
mesmo aparelho soluções de mux e 
remux e datacast. “Além de ser um 
produto mais compacto e que tem 
todas as funções, o custo dele é 
mais vantajoso para as emissoras”, 
afirmou Rodrigo Cascão Araújo, res-
ponsável da empresa.

Alicia Ring e Luis Estrada de Xendata apresentaram no SET EXPO o SXL-5000,  
arquivamento LTO escalonável de alta performance, desenhado para aplicativos  
de vídeo.
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 O equipamento trabalha fazendo 
EPG, Closed Caption, gera tabelas de 
DSI-SI, tem mux com receptor GPS e 
saída ASI. Ele também conta com in-
serção de Ginga através de software 
complementar que vem com o apa-
relho.
Outro destaque interessante da 

empresa é o EiTV OTT Solution, 
um novo encoder dual-service. Em 
outras palavras, o mesmo encoder 
pode fazer dois serviços diferentes 
(HD-One-seg, HD-HD, SD-SD ou da 
forma como o utilizador preferir). 
Segundo Araújo, “é uma solução na 
qual se juntar uma unidade desse 
encoder e uma unidade do Datacas-
ter, o usuário terá o headend inteiro 
da emissora”. 
Em um momento chave da transição 

para o sinal digital no Brasil, a EiTV, 
disse Araújo a reportagem da Revista 
da SET, “busca ajudar as emissoras 
nesse processo, oferecendo opções 
que investem no custo-benefício. Por 
isso apresentamos o EiTV smartbox, 
um set-top box e conversor digital 

híbrido. Além de sintonizar canais di-
gitais de TV aberta em alta definição, 
o smartbox possui suporte a interati-
vidade que lhe dá acesso a diversos 
aplicativos interativos transmitidos 
pelas emissoras”. 
Na prática, além de trabalhar com 

o Ginga, ele transforma a TV conven-
cional em uma Smart TV, possibilitan-
do rodar aplicativos e vídeos on-line.  
“Já disponível para ser comercializa-
do, o EiTV smartbox vêm em versões 
com e sem Wi-Fi”.
Por fim, a última grande novida-

de da empresa é uma nova plata-
forma de publicação de vídeos na 
internet. “É como se fosse um You-

Tube corporativo onde o cliente tem 
controle total”, conta Araújo. A pla-
taforma, que se baseia em armaze-
namento em nuvem, converte auto-
maticamente o conteúdo publicado  
para diversos formatos que permi-
tem visualização em computadores, 
smartphones e tablets. O sistema é 
totalmente customizável e entrega 
conteúdo HD e pode fazer strea-
ming ao vivo.

Lumatek
A Lumatek, solução em iluminação 

para gravação com os mais variados 
fins, como TV, cinema ou fotografia 
trouxe ao SET EXPO 2014 sua nova 
linha de painéis LED da linha The Li-
ght, uma parceria de distribuição dos 
produtos da companhia espanhola 
para Brasil realizada durante 2014.
Da nova linha TheLight, o destaque 

do diretor Comercial da The Light, 
Toni Hernandez passa pelos painéis 
Velvet 1 e Velvet 2. O primeiro é a 
versão mais portátil. Além de pesar 
apenas 3,2 kg, as medidas do pai-

Nova Grass Valley 
fez sua estreia na América Latina 

com 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), 
câmeras que captam 

imagens até 3X
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nel são de 370 mm de comprimento 
por 308 mm de altura, enquanto a 
versão maior pesa 6 kg e tem 670 
mm por 308 mm. Ambas as versões 
possuem temperatura da cor ajustá-
vel de 3000k até 6000k e têm ângulo 
de irradiação de 100º. Além disso, os 
dois Velvet têm expectativa de vida 
do LED de mais de 50 mil horas, e 
sistema de refrigeração sem ruído.
Outra característica interessante é 

que ambos são operados e configura-
dos no próprio aparelho, em um dis-
play digital e com botões resistentes 
a choques que permitem o controle 
de temperatura de cor e intensidade 
de forma suave e sem oscilação. No 
entanto, o maior diferencial dessa li-
nha é o certificado IP54, garantindo 
que os equipamentos sejam a prova 
de chuva.
Para Hernandez, a maior virtude 

destes painéis é “a sua capacidade 
de variação de temperatura de cor, 
combinada com a obtenção de um 
elevado índice de reprodução cro-
mática CRI, junto com a elevada efi- 
ciência alumínica e a máxima versa-
tilidade em todos os produtos que é 
resultado da conjunção da investiga-
ção em engenharia e a experiência 
acumulada no âmbito de gravações 
em todo o mundo onde se utilizam 
nossos produtos”.
A empresa, segundo Hernandez, 

ainda deve incorporar à linha os mo-

delos Velvet 4 (com duas vezes mais 
comprimento que o Velvet 2) e o Vel-
vet 2x2, com o painel quadrado.

UCAN
Trabalhando não só com vendas, 

mas também com locação de equi-
pamentos, a UCAN é uma empresa 
especializada em transmissão digital 
de áudio e vídeo, fornecendo solu-
ções baseadas nas tecnologias da 
empresa israelense LIVEU. Ela tam-
bém esteve na Feira de Negócios, 
SET EXPO 2014, apresentando seus 
produtos e serviços para os visitan-
tes.
“Quando nós trouxemos a tecno-

logia da LIVEU para o Brasil, nós 
quebramos com todos os paradig-
mas possíveis de telecomunicações 
naquele momento, focando basica-
mente em transmissão de conteúdo 
jornalístico factual”, explicou Eldad 
Eitelberg. 
O foco da empresa no momento é 

o LU500. O equipamento, segundo 
Eitelberg, vem para suprir a necessi-
dade das emissoras e dos programas 
jornalísticos de uma unidade móvel 

de broadcast para links e externas. 
O LU500 coloca em uma mochila 
um equipamento que possui na sua 
versão mais atual 8 modens celula-
res que fazem uma combinação de  
3 operadoras. 
“A intenção da LIVEU não é substi-

tuir banda ou trabalhar com redun-
dância, mas soma-la, permitindo a 
transmissão de um sinal de áudio e 
vídeo com qualidade broadcast, de-
pendendo, é claro, da qualidade e 
disponibilidade dos sinais das emis-
soras”, afirma.
A UCAN aposta em toda a qualida-

de de equipamento fornecida pela 
LIVEU, sendo a representante exclu-
siva da empresa israelense no Brasil.  
“A LIVEU é uma empresa que apos-
ta em renovação e inovação. Israel 
têm visto surgir novos engenheiros 
desenvolvendo soluções para essa 
área. A tecnologia é empurrada pelas 
novas gerações”, declarou Eitelberg. 
Ele ainda ressalta que a ideia da 

UCAN é focar na locação de equipa-
mentos, viabilizando que as empre-
sas façam o uso de acordo com sua 
necessidade. De fato, durante a últi-

O diretor Comercial de The Light, 
Toni Hernandez  afirma que o futuro 
está na iluminação LED
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Lucas, Morais,  
da UCAN,  
distribuidora  
oficial da LiveU 
no Brasil,  
afirmou que 
durante a última 
Copa do Mundo 
Brasil 2014 
foram utilizadas 
200 mochilas  
da LiveU  
mostrando  
a importância  
de este tipo  
de equipamento 
para produção 
ao vivo
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nel são de 370 mm de comprimento 
por 308 mm de altura, enquanto a 
versão maior pesa 6 kg e tem 670 
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do LED de mais de 50 mil horas, e 
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de temperatura de cor e intensidade 
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jornalísticos de uma unidade móvel 
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res que fazem uma combinação de  
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“A intenção da LIVEU não é substi-

tuir banda ou trabalhar com redun-
dância, mas soma-la, permitindo a 
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vídeo com qualidade broadcast, de-
pendendo, é claro, da qualidade e 
disponibilidade dos sinais das emis-
soras”, afirma.
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LIVEU, sendo a representante exclu-
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ta em renovação e inovação. Israel 
têm visto surgir novos engenheiros 
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área. A tecnologia é empurrada pelas 
novas gerações”, declarou Eitelberg. 
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ma Copa do Mundo 
realizada no Brasil 
foram utilizadas 
mais de 200 mochi-
las da LiveU para a 
cobertura do Mundial.

Eutelsat
Outra empresa que participou 

do SET EXPO 2014 foi a Eutelsat, 
companhia operadora satelital líder 
na Europa e entre as três maiores 
operadoras do mundo. A Eutelsat foi 
criada em 1977 como uma organi-
zação intergovernamental de países 
europeus. A filial brasileira tem como 
objetivo atender os clientes Latino
-Americanos e suprir suas necessida-
des de comunicação com os recursos 
satelitais.
Na feira, a Eutelsat estava promo-

vendo seus novos satélites a serem 
colocados em orbita a serviço dos pa-
íses da América Latina. No ano que 
vem chega o Eutelsat 8 West B, por 
exemplo, que trabalhará com banda 
KU (para DTH) e banda C (para vídeo).
Em 2016, outro satélite da empre-

sa deve chegar: o Eutelsat 65A, que 

terá como missão 
trabalhar com três 
tipos de banda. 
Além das bandas 
C e KU, esse satéli-

te suportará também 
banda KA, voltada para 

banda larga.
A Eutelsat ainda adquiriu uma 

nova órbita para funcionar no Brasil 
(a posição 69,45). Segundo Rodrigo 
Campos, diretor geral da Eutelsat, 
“os esforços da empresa no Brasil 
crescem porque a demanda de ser-
viços dos três tipos de banda – KU, 
Ka e C - também está aumentando. 
Um dos fatores seria a transmissão 
de grandes eventos que têm sede 
no Brasil, como a Copa do Mundo 
FIFA 2014 e as Olimpíadas do Rio, em 
2016”. 
Além disso, afirma o executivo, o 

setor de televisão por assinatura no 
país tem crescido, junto a quantida-
de de canais que funcionam em qua-
lidade HD e UHD. “Tudo isso gera 
muita demanda de banda, então nós 
próximos anos nós veremos o au-
mento na necessidade desse serviço 

e continuaremos trabalhando para 
poder suprir essas necessidades”, 
declarou Rodrigo Campos.

Eurotel
Nova no Brasil, a Eurotel também se 

apresentou com um estande na Feira 
de Negócios SET EXPO 2014. “Como 
a empresa é nova aqui, é muito im-
portante mostrar para o mercado 
que estamos aqui e que somos uma 
opção”, disse Paloma Soares, enge-
nheira da empresa.
Eurotel está apostando em dois 

tipos de equipamentos diferentes, 
mas trabalhando com tecnologia 
digital em todos eles. O primeiro é 
uma linha de transmissores de rádio 
FM até 40 kW com sistema de resfria-
mento por ar. “Os transmissores FM 
apostam em parâmetros técnicos de 
alta qualidade e em uma relação de 
área de alcance com custo-benefício 
para atender as demandas dos seus 
clientes”, afirma Paloma.
O segundo setor é o de transmissão 

de sinal para TV. “A Eurotel vem tra-
balhando com um transmissor de TV 
analógica com refrigeração a líquido 
que permite um maior desempenho 
do equipamento. A grande vantagem 
é que o transmissor é dual-mode e 
pode trabalhar transmitindo em sinal 
digital também. Esse deve ser um 
grande atrativo para as emissoras 
menores, que atuam em cidades de 
interior onde as soluções para dis-
tribuição de sinal digital ainda estão 
sendo estudadas e testadas. O equi-
pamento deve ajudar essas emisso-
ras na transição para o sinal digital”.
Soares avaliou que a participação 

na feira foi muito satisfatória e que 
é importante ter espaço para mostrar 
que a Eurotel é uma nova opção de 
solução para essas demandas.

NTT
Em parceria com a Tecnovideo, a 

NTT esteve presente no SET EXPO 
2014. Leo Castro, engenheiro da em-
presa afirmou que juntos a um ou-
tro setor da NTT, um grupo chamado 
NTT IT, o estante demonstrou um sis-
tema de streaming de 4K. “A solução 

As exibições 
de gravações em 8K

 feitas pela NHK durante 
a última Copa do Mundo 
foram uma das grandes 

atrações do 
SET EXPO 2014
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Ericsson no SET EXPO 

Nesta primeira apresentação destaque para os en-
coders AVP 4000, já utilizados pela Telefónica Vivo no 
país para a realização de testes para demonstrar a ca-
pacidade de fornecer a experiência 4K. O AVP 4000 é 
alimentado pelo primeiro chip de vídeo profissional da 
empresa e permitindo maior velocidade e eficiência na 
implantação de novos serviços de vídeo que atendam 
a demanda do consumidor.

Ao abordar todos os aplicativos, codecs, resoluções e 
perfis, a plataforma AVP facilita a integração, expansão, 
formação, reparo e melhorias, reduzindo consideravel-
mente o custo total de propriedade. Ela oferece alto 
desempenho e maior capacidade na indústria em uma 
única plataforma para todas as aplicações, a partir de 
definição padrão para HD 1080p50/60, 3DTV e UHDTV, 
e todos os codecs, incluindo MPEG-2, MPEG-4 AVC e 
JPEG 2000, afirma Ronaldo Dias, diretor de Serviços de 
Compressão de TV da Ericsson para América Latina.

O centro da plataforma de compressão de alto de-
sempenho AVP 4000 da Ericsson “é o primeiro chip de 
processamento de vídeo programável desenvolvido in
-house, a base da mais avançada plataforma de proces-
samento de vídeo para a entrega de TV. O acordo com 

a Telefônica Vivo representou a primeira implantação 
do chip no mercado latino-americano, o que demons-
tra claramente a aceitação da capacidade do chip em 
oferecer maior poder de processamento de vídeo de 
alto desempenho. O chip oferece o desempenho e o 
controle necessários para desenvolver e programar al-
goritmos e atingir a maior eficiência de largura de ban-
da em todas as redes de distribuição”.

Segundo Dias, a Ericsson prevê que, até 2020, have-
rá 50 bilhões de dispositivos conectados, dos quais  
15 bilhões terão capacidade de vídeo. “Para responder 
às novas exigências dos consumidores, as operadoras 
devem implantar novos serviços dentro dos limites 
criados por largura de banda limitada, espectro e redes 
legadas”.

Revista da SET: Porque a Ericsson está participando 
do SET EXPO?

Ronaldo Dias: Esta é a primeira vez que participamos, 
e o SET EXPO é o único evento do género no qual partici-
pamos em América Latina. A empresa está focando mais 
no mercado broadcast. O principal motivo de estarmos 
aqui é que na região existem dois mercados muito fortes, 
Brasil e o México, e queremos mostrar o comprometimen-
to da Ericsson com o mercado de TV brasileiro porque 
hoje temos soluções de vídeo para o Mobile, mas temos 
desenvolvido tecnologia, por exemplo no 4, que pode ser 
utilizada pelos broadcasters e já foi testada com êxito du-
rante a Copa do Mundo. 

Revista da SET: Até agora com a evolução do 4K fo-
ram desenvolvidas uma serie de equipamentos para 
criar um workflow completo com esta tecnologia, 
que importância tem esta plataforma de codificação 
para a Ericsson?

Ronaldo Dias: Durante a Copa do Mundo testamos o 
AVP 4000, e já fizemos alguns testes para as Olimpíadas 
envolvendo o 4K.O nosso desafio é na codificação porque 
a Ericsson é grande, porem, a empresa tem uma área de 
DSA mídia que tem integrada uma área exclusiva para 
“Live”, e nesse campo nós somos a primeira empresa a ter 
uma equipe que desenvolve tecnologias para 4K ao vivo. 

O que trouxemos para o SET EXPO é tudo o que é voltado 
para o mundo broadcast, um mundo no qual apostamos 
muito, é o mundo da “contribuition vision” que pretende 
tirar o estigma de que a Ericsson é uma empresa que não 
tem comprometimento com o mercado de broadcasting 
e poder conversar com os principais empresas do setor 
mostrando o que estamos fazendo nesta área.

Pela primeira vez a Ericsson se apresentou com um estande no SET EXPO devido a nova política de aproximação 
da multinacional ao mercado broadcast brasileiro e latino-americano, uma aproximação que está dando certo.
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total é que do servidor sai o 4K sem 
compressão por fibra óptica ou 3G 
e vai até o gateway, que converte o 
sinal para SDI”. 
Isso, porque segundo Castro, “como 

a NTT IT trabalha com software, a so-
lução exposta é completa”.
No entanto, o estande também dava 

destaque a dois outros produtos da 
empresa: encoder e decoders, com 
foco para os modelos 4310 e 9130, 
respectivamente. Cada encoder pode 
fazer dois canais de vídeos, de modo 
que é possível usar 2 encoders para 
4 sinais de 4K. Para a decodificação, 
podem ser usados 4 decoders.
“Produtos que trabalham com 4K 

são bem-vindos em um cenário onde 
as transmissões com essa qualidade 
começam a ser fazer mais presentes 
no Brasil. Ainda mais quando eventos 
como a Copa do Mundo FIFA 2014 e 
as Olimpíadas do Rio 2016 vêm para 
incentivar o uso de novas tecnologias 
em grandes coberturas. A NTT já tem 
bastante experiência em lidar com 
4K, então é importante usarmos esse 
espaço da feira para mostrarmos o 
que podemos fazer”, explicou Castro. 

Ellan
A Ellan está presente no mercado 

brasileiro há mais de 30 anos. Desde 

os anos 70, a 
linha Dacoline 
é produzida no 
Brasil, e ao pas-
sar dos anos muitas 
linhas foram adicionadas ao 
portfólio. Este ano, a Ellan esteve 
no SET EXPO 2014 demonstrando al-
guns de seus produtos voltados para 
o mercado do broadcast.
No estande da empresa era possível 

encontrar móveis pensados especifi-
camente para o uso em broadcast, 
como é o caso da linha Dawos, que 
foi reformulada. Com um canal de ca-
bos amplo, a linha recebeu um perfil 
de fixação de suportes, prateleiras 
ou slat walls integrados à mesa. 
Este perfil permite que os monito-
res sejam deslocados lateralmente 
sem serem suportados com as mãos.  
As mesas podem ser reconfiguradas 
com muita facilidade.
Havia também no espaço da Ellan 

mesas com ajustes por molas. O sis-
tema de molas que foi fruto de uma 
parceria com a empresa americana 
Ergotron permite que ajustes de al-
tura na mesa sejam feitos de forma 
fácil e rápida, sem muito esforço. 
Segundo o diretor técnico comer-

cial, Juraci Nardini, elas conseguem 
lidar bem com peso, suportando 

monitores, monitores de retorno em 
estúdios de TV, teclados e quaisquer 
outros equipamentos que possam 
vir a ser necessários
Outro destaque foi a linha Tradesk 

de mesas e consoles. As mesas po-
dem ser reconfiguradas com muita 
facilidade, além de possuir cabla-
gens espaçosas que devem permitir 
acomodar uma boa quantidade de 
cabos. As Ilhas Tradesk, apresenta-
das no evento da SET, contam com 
tampos de altura ajustável eletrica-
mente.

Independente do modelo, a gran-
de vantagem dos móveis da 

Ellan é que eles são criados 
adaptados para as prin-
cipais necessidades dos 
clientes da empresa.

VSN
A companhia espanhola 

se apresentou no estande 
da Vídeo System, a sua dis-

tribuidora local. No estande, a 
empresa apresentou as ultima im-

plantações realizadas no país que in-
cluem emissoras como Canção Nova, 
Fish TV; Rede Minas, Rede Massa, 
TVE da Bahía e TVE de Porto Alegre. 
Na exposição os principais produ-

tos em destaque foram as novidades 
de sua completa suite de soluções 
entre elas, se destacam o MCR Au-
tomation & Distribution, e o News & 
Live Production.
Além disso, apresentou rodutos 

como o VSNMULTICOM, automatiza-
ção de estúdio com mais de 20 anos 
de êxitos, o VSNEXPLORER, o PAM, 
MAM & BPM de VSN, que foram ad-
quiridos por mais de 10 canais de 
televisão no país.
O VSNEXPLORER é uma ferramen-

ta de gestão de toda a platafor- 
ma Spider e as suas aplicações  
VSNWORKFLOW MANAGER, VSNSTO-
RAGE MANAGER, VSNARCHIVE etc.). 
Foi desenvolvido em HTLM5, em 
entorno web com o qual é possível 
gerir os diferentes assets, as suas re-
presentações e as suas instâncias de 
vídeo, assim como os armazenamen-
tos onde são colocados. n

Rick Fernandez  
e Marcelino Medina  

de Blackmagic afirmam  
que a empresa esta crescendo  

exponencialmente no Brasil  
e o objetivo da marca  

e cada vez ter mais presença  
no SET EXPO
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total é que do servidor sai o 4K sem 
compressão por fibra óptica ou 3G 
e vai até o gateway, que converte o 
sinal para SDI”. 
Isso, porque segundo Castro, “como 

a NTT IT trabalha com software, a so-
lução exposta é completa”.
No entanto, o estande também dava 

destaque a dois outros produtos da 
empresa: encoder e decoders, com 
foco para os modelos 4310 e 9130, 
respectivamente. Cada encoder pode 
fazer dois canais de vídeos, de modo 
que é possível usar 2 encoders para 
4 sinais de 4K. Para a decodificação, 
podem ser usados 4 decoders.
“Produtos que trabalham com 4K 

são bem-vindos em um cenário onde 
as transmissões com essa qualidade 
começam a ser fazer mais presentes 
no Brasil. Ainda mais quando eventos 
como a Copa do Mundo FIFA 2014 e 
as Olimpíadas do Rio 2016 vêm para 
incentivar o uso de novas tecnologias 
em grandes coberturas. A NTT já tem 
bastante experiência em lidar com 
4K, então é importante usarmos esse 
espaço da feira para mostrarmos o 
que podemos fazer”, explicou Castro. 

Ellan
A Ellan está presente no mercado 

brasileiro há mais de 30 anos. Desde 

os anos 70, a 
linha Dacoline 
é produzida no 
Brasil, e ao pas-
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linhas foram adicionadas ao 
portfólio. Este ano, a Ellan esteve 
no SET EXPO 2014 demonstrando al-
guns de seus produtos voltados para 
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encontrar móveis pensados especifi-
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como é o caso da linha Dawos, que 
foi reformulada. Com um canal de ca-
bos amplo, a linha recebeu um perfil 
de fixação de suportes, prateleiras 
ou slat walls integrados à mesa. 
Este perfil permite que os monito-
res sejam deslocados lateralmente 
sem serem suportados com as mãos.  
As mesas podem ser reconfiguradas 
com muita facilidade.
Havia também no espaço da Ellan 

mesas com ajustes por molas. O sis-
tema de molas que foi fruto de uma 
parceria com a empresa americana 
Ergotron permite que ajustes de al-
tura na mesa sejam feitos de forma 
fácil e rápida, sem muito esforço. 
Segundo o diretor técnico comer-

cial, Juraci Nardini, elas conseguem 
lidar bem com peso, suportando 

monitores, monitores de retorno em 
estúdios de TV, teclados e quaisquer 
outros equipamentos que possam 
vir a ser necessários
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dem ser reconfiguradas com muita 
facilidade, além de possuir cabla-
gens espaçosas que devem permitir 
acomodar uma boa quantidade de 
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tampos de altura ajustável eletrica-
mente.
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adaptados para as prin-
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clientes da empresa.

VSN
A companhia espanhola 

se apresentou no estande 
da Vídeo System, a sua dis-
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como o VSNMULTICOM, automatiza-
ção de estúdio com mais de 20 anos 
de êxitos, o VSNEXPLORER, o PAM, 
MAM & BPM de VSN, que foram ad-
quiridos por mais de 10 canais de 
televisão no país.
O VSNEXPLORER é uma ferramen-

ta de gestão de toda a platafor- 
ma Spider e as suas aplicações  
VSNWORKFLOW MANAGER, VSNSTO-
RAGE MANAGER, VSNARCHIVE etc.). 
Foi desenvolvido em HTLM5, em 
entorno web com o qual é possível 
gerir os diferentes assets, as suas re-
presentações e as suas instâncias de 
vídeo, assim como os armazenamen-
tos onde são colocados. n

Rick Fernandez  
e Marcelino Medina  

de Blackmagic afirmam  
que a empresa esta crescendo  

exponencialmente no Brasil  
e o objetivo da marca  

e cada vez ter mais presença  
no SET EXPO
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Intelsat aposta no mercado brasileiro e latino-americano

Em entrevista à Revista da SET, Estevão Ghizoni dis-
se que a Intelsat continua a crescer no Brasil e que a 
Copa do Mundo Brasil 2014 foi um sucesso e a empresa 
cumpriu com todos seus objetivos e em alguns casos, a 
demanda até ultrapassou as primeiras estimativas.

“Durante a Copa do Mundo a Intelsat desenvolveu 
um projeto especial de cobertura no qual usamos os 
serviços de satélites e a rede terrestre da IntelsatO-
ne para a transmissão. Na região realizamos serviços 
para Televisa, TV Azteca, OTI, Univision, DIRECTV Latin 
America, TV Globo, ESPN Brazil, Fox Brasil, Megavision, 
Andina de Radiodifusion, Globecast, Overon America, 
Canal 13, Arsat TVN Chile, entre outras”.

Os programadores, afirmou Ghizoni garantiram antes 
do começou da Copa cerca de 500 MHz de capacidade 
em sete satélites, em tempo integral, para transmissão 
dos jogos da Copa do Mundo 2014 para as Américas e 
a Europa. “Com o sucesso de alguns times da região, 
nomeadamente Argentina, Colômbia, México e Costa 
Rica, houve um aumento considerável das solicitações 

o que foi possível porque criamos uma estratégia espe-
cial para o evento com a deslocação de alguns satélites 
para a região garantindo cobertura especial”.

Para a Copa, sete satélites da frota da Intelsat foram 
disponibilizados: Galaxy 19, localizado a 97.0° Oeste; 
Intelsat 1R, localizado a 310° Leste; Intelsat 11, localiza-
do a 317° Leste; Intelsat 805, localizado a 304.5° Leste; 
Intelsat 901, localizado a 342° Leste; Intelsat 23, locali-
zado a 307°Leste; e Intelsat 21, a 302° Leste. “Oferecen-
do ótimas condições de cobertura e capacidade para 
atender as diversas demandas da mídia mundial que 
cobriu o evento, e como falamos as demandas.

Assim, o balanço do evento é muito positivo, afirma 
Ghizoni. “Utilizamos nossa rede de satélites, provimos 
serviços de teleporto e conexão por fibra ótica, através 
da rede terrestre da IntelsatOne, nos Estados Unidos e 
no Brasil através da aliança com a rede terrestre da BTs 
GMN e PoP, no Rio de Janeiro”.

Ao todo, “transmitimos mais de 50 mil horas de co-
bertura ao vivo durante a Copa do Mundo, tornando o 
evento um dos maiores da história em termos de dura-
ção da cobertura” disse o executivo. 

IS-30
Estevão Ghizoni disse em entrevista à Revista da SET 

durante o SET EXPO que estava otimista com respeito 
ao lançamento do satélite Intelsat 30 (IS-30). E este, en-
tretanto, foi colocado em órbita com sucesso, através 
do veículo lançador Ariane 5 da base na Guiana France-
sa, com a carga DLA-1 da DIRECTV Latin America. 

O lançamento foi realizado no final da tarde do dia  
16 de Outubro. O IS-30 foi construído para a Intelsat 
pela Space Systems Loral (SSL), sendo um satélite do 
tipo de 20-kilowat para transmissões nas bandas Ku e 
C. O sistema em banda Ku, chamado de DLA-1, foi pro-
jetado para a distribuição de serviços para a DIRECTV 
Latin America na América Latina e o Caribe.

O sistema em banda C amplia os serviços de infraes-
trutura de comunicações da Intelsat na América Latina. 
O satélite ficará localizado próximo ao satélite Intelsat 
Galaxy 3C a 95º Oeste com uma vida útil estimada em 
mais de 15 anos.

O Intelsat 30 é o primeiro de uma série de dois no-
vos satélites híbridos de banda Ku e C, onde o siste-
ma em banda C vai atender a DIRECTV Latin America. 
O segundo satélite, Intelsat 31, está programado para 
lançamento no segundo semestre de 2015.

Com presença de destaque no SET EXPO 2014, a Intelsat continua apostando no mercado brasileiro e da região, 
por isso, segundo Estevão Ghizoni, gerente de vendas da Intelsat para América do Sul e Caribe, a aposta continua 
sendo na região, nos grandes eventos esportivos que virão e no dia-a-dia da indústria que continua a crescer.
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O futuro da TV 
discutido em São Paulo

por Fernando Moura e Francisco Machado Filho*

A 26º edição do Congresso 
SET discutiu o futuro   
do broadcast brasileiro  
e mundial. Nesta segunda 
parte da cobertura relatamos 
as novas formas de captação 
4K e 8K, a migração definitiva 
das emissoras do SD para  
o HD, além da cobertura  
satelital do país nos grandes 
eventos esportivos, e como  
o Brasil se prepara para elas. 
Ainda, falamos de rádio  
e Close Caption. 

O 
congresso da SET deu es-
pecial importância às novas 
formas de captação de ví-
deo, por isso, as tecnolo-

gias 4K e 8K estiveram em destaque. 
Para isso, profissionais de vários 
cantos do mundo discutiram o futuro 
destes formatos, seus workflows e 
os equipamentos necessários para a 
sua implantação.
A palestra “Produção 4K/ 8K”, mo-

derada por Celso Araújo (SET), gerou 
muito expectativa nos congressistas 
mostrando que o futuro da indústria 
caminha para formatos em 4K e 8K. 
Para Araújo, é muito importante mos-
trar os avanços e estabelecer a evo-
lução do 4K, a sua aplicação na área 
de produção, os avanços para a pro-
dução ao vivo e as influências nas 
mudanças no mercado de produção 
e distribuição de conteúdo criadas 
devido aos novos formatos.

Matthew Goldman (SMPTE/Erics-
son) disse na palestra que “o que 
torna o UHDTV uma experiência de 
visualização envolvente” é a forma 
como ela é captada e como é visua-
lizada. Algumas discussões afirmam, 
segundo Goldman, que a solução 
está no afastamento correto, em 
relação à tela, para melhor visuali-
zação e percepção da alta qualida-
de da resolução do UHDTV, o que 
demandaria que este fosse maior 
do que as telas comuns para os 
espaços domésticos. Contudo, com 
essa tecnologia existem muitas ou-
tras considerações mais importantes 
do que a resolução da imagem para 
uma experiência de profunda imer-
são do telespectador.
Na palestra “trabalhando com work-

flows desde 4K até 6K nativos”, Gusta-
vo Brunser (ADOBE) afirmou que “para 
a empresa está claro que a TV está 

mudando” para uma “plataforma ne-
twork”, e um exemplo disso é o youtu-
be que já tem um “workflow completo 
em 4K na internet” por isso “na Adobe 
percebemos que muitos clientes estão 
começando a criar o workflow nativo 
em 4K e precisamos fornecer isso” e 
ter um “suporte nativo neste formato”.
Brunser explicou como é possível 

ingestar e editar, em formato nati-
vo, imagens em 4K nos sistemas da 
marca, e quais os seus principais 
benefícios para a indústria. “O im-
portante de trabalhar em formato 
nativo é não perder qualidade”.
Para continuar com o conteúdo 

sobre 4K, Gustavo Marra (ATEME) 
trouxe exemplos de como é possível 
transportar os conteúdos gerados na 
conferência “HEVC & Conteúdo en-
trelaçado para Broadcast”. Um exem-
plo disso “foi a Copa do Mundo que 
foi transmitida em HEVC, que permi-
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te compressão suficiente para poder 
transmitir de 15 a 25 megabits”.
O HEVC “foi pensado para vídeo pro-

gressivo, mas que este tipo de codec 
pode ser utilizado em sistemas HD 
em entrelaçado que ainda são mais 
de 75% de produção”. De acordo com 
Marra, este “codec reforçou o H.264/
HEVC e já temos padronização para 
distribuição, estamos esperando o 
que vai passar com a contribuição”.
Em outra palestra, representantes 

da TV Globo, NHK, RNP e NTT con-
taram em primeira pessoa como foi 
realizada a transmissão via IP dos 
jogos realizados na Copa do Mundo 
com tecnologia 8K.
A palestra “Produção 8K, um sal-

to para o futuro na transmissão da 
Copa 2014”, moderada por José Dias 
(TV Globo) trouxe a São Paulo os de-
talhes das transmissões em 8K rea-
lizadas pela NHK no Brasil e Japão 
durante a última Copa do Mundo.
A mesa começou com a alocução 

de Gabriel Ferrareso (TV Globo) que 
explicou como e onde foram realiza-
das as apresentações em 8K reali-
zadas pela NHK durante a Copa do 
Mundo. “Pessoas que não estão tão 
próximas das tendências do mercado 
perceberam a diferença e como ela 
muda a forma de assistir. Para nós, 
os testes foram um êxito”.
“Realizamos uma pesquisa e nela 

percebemos o que as pessoas que-
rem e se um dia esta tecnologia vi-
rar realidade no país será muito bem 

aproveitada pelos telespecta-
dores”, afirmou.
Leonardo Ciuffo, gerente de 

pesquisa e desenvolvimento 
da RNP, explicou como fun-
cionou o sistema e como ela 
foi utilizada nas transmis-
sões em 8K durante a Copa 
do Mundo realizada no Bra-
sil. Isso porque, segundo ele, 
a parceria com a NHK come-
çou em 2013.
Segundo Ciuffo, foi utiliza-

da uma rede acadêmica pela 
sua escalabilidade e por sua 
experiência prévia em trans-
missões, como as de 4K rea-

lizadas em 2013. “A captação foi feita 
nos estádios em 8K pela NHK, entre 
o estádio e o IBC o sinal foi trans-
portado pela rede da Telebras. Desde 
o IBC saiu o streaming 8K passando 
pelo Instituto de Física do Rio e uti-
lizando algumas redes parceiras nos 
Estados Unidos para assim chegar ao 
seu destino em 8K”, afirmou.
Ciuffo disse que “foram enviados 

dois fluxos de vídeo simultâneo para 
assegurar que o sinal chegasse ao Ja-
pão”. A seguir, Hiroyuki Okubo (NHK) 
abordou o desenvolvimento da tecno-
logia 8K (câmera, OB Van, codec, pro-
jetor, LCD) e a sua utilização durante a 
COPA 2014 para ser emitida no Japão. 
O engenheiro da televisão pública ja-
ponesa explicou os conceitos básicos 
da tecnologia SHV (Super HiVision) 
dando especial destaque ao áudio 

que funciona em 22.2ch e, “eleva a 
qualidade da recepção do telespecta-
dor”, além de trabalhar com Loudspe-
aker Frame Integrated na tela.
Okubo mostrou a evolução das câ-

meras 8K, entre a primeira construída 
em 2002 com 8M pixel x 4 sensores 
e 80 quilos até a última desenvolvi-
da em 2013, que é portátil. “Cada dia 
evoluímos mais e estamos criando 
câmeras mais leves e com qualidade 
SHV” disse. E não é só, já desenvolve-
mos as interfaces para essas câmeras 
como decodificadores como o H.264 
SHV e encoder para esta tecnologia.
“Trabalhamos com 3 câmeras 8K 

em uma unidade móvel 8K, mais dois 
4K SSM com microfones esféricos 
especialmente desenvolvidos para 
o evento. Realizamos eventos em  
4 cidades do Japão: Takushima, 
Osaka, Toyosou e Yokosama proje-
tando os jogos para mais de 9 mil 
espectadores e a experiência foi mui-
to bem-sucedida”.
Finalmente, Fujii Tatsuya (NTT) fa-

lou sobre a transmissão internacio-
nal da Copa em 8K entre o Rio de 
Janeiro e Tóquio explicando como foi 
feita a transmissão de mais de 18 mil 
quilômetros que separam as duas ci-
dades feita por um IP muito robusto. 
Ainda tentou definir quais são os no-
vos caminhos através da combinação 
das redes de pesquisa e educação 
para transmissão de 8K e trabalhou 
alguns conceitos da tecnologia de 
correção de erro (LDGM-FEC).

O evento reuniu especialistas dos Estados 
Unidos, Japão, Europa e América Latina

Um grupo seleto de mais de 1.600 profissionais discutiram as questões mais 
relevantes do setor intensamente durante um período de 4 dias
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O streaming foi feito a 300 MBps 
depois de realizada a compressão 
para H.264. “Garantimos a confia-
bilidade da rede depois de muito 
trabalho, para isso tínhamos de ter 
diversos links de transmissão, um 
sistema de correção de erro e uma 
transmissão paralela com monitora-
mento constante”, disse Tatsuya.

Transmissões via satélite
O Congresso da SET dedicou um es-

paço importante da sua edição anual 
para debater as transmissões sateli-
tais e as suas novas tecnologias.
A primeira palestra sobre o tema, 

“Transmissão & Distribuição. Tuto-

rial: SNG, Drive-Away e Fly-Away na 
contribuição de TV via satélite”, mo-
derada por José Raimundo Cristóvam 
(SET/UNISAT/UFF), abriu o Congresso 
na sala 12, na manhã do domingo  
24 de agosto de 2014.
Nela ficou claro que investimen-

tos consistentes e escolha de uma 
banda adequada podem ser funda-
mentais na hora de aliar qualidade e 
baixo custo, porque, segundo Cristó-
vam, “o grande desafio na produção 
de conteúdo externo em tempo real 
é baixar custos”. 
A efemeridade da tecnologia de 

transmissão e recepção via satélite, 
segundo Cristóvam, requer muito 
mais que investimento, mas princi-
palmente planejamento. A determi-
nação das escolhas disponíveis será 
determinante na hora de colocar o 
projeto em execução. “De um lado 
você quer o melhor, mas quer pagar 
o preço de cachorro-quente, isso não 
existe”, ressaltou ao apontar que os 
investimentos devem ser consisten-
tes. 
Ainda segundo Cristóvam, devido 

ao valor agregado das transmissões 
em tempo real, tanto para o jorna-
lismo, como demais coberturas ex-
ternas (musicais, esportivas etc.), a 
tecnologia tem evoluído junto com 
as ferramentas de recepção. “Seja 
firme, não aceite soluções de prate-
leiras. Milagres não existem. Não há 

como fugir de uma análise meticulo-
sa caso a caso”, destacou.
Bart Van Utterbeek da NewTec, fa-

lou sobre as diferenças das transmis-
sões via satélite por banda C, banda 
KU e banda KA. “Quando cheguei 
ao Brasil, todos diziam que a banda 
KU não funcionava por aqui”, disse 
apontando que atualmente a banda 
é utilizada, e para escolher a mais 
viável é preciso conhecer as necessi-
dades de cada situação. 
“A banda C é mais robusta, tem uma 

cobertura maior, mas requer antenas 
maiores”, destacou e reforçou que a 
banda KU é bem aceita na transmis-
são de conteúdo jornalístico. “São 
transmissões de alta potência, exigem 
antenas menores e a área de cober-
tura é razoavelmente grande”, enfati-
zou. Quanto à banda KA, o palestran-
te destacou que ela é uma solução 
compacta, mas é muito susceptível 
a queda em caso de precipitação de 
chuva. “Ela geralmente é usada para 
que o repórter mantenha a comuni-
cação com o estúdio”, exemplificou. 
Esta seria uma solução de baixo cus-
to, segundo o que apontou Utterbeek.
O palestrante ainda destacou que a 

produção de conteúdo para diversas 
plataformas, como por exemplo para 
TV, portais e aplicativos de segunda 
tela, tem exigido formas de conexões 
mais eficientes dos meios de produ-
ção. 
O último palestrante da sessão, 

Alex Pimentel (SET/ Casablanca ON 
LINE/IBRASAT) descreveu as prefe-
rências do mercado brasileiro na 
demanda de broadcast nos últimos 
eventos ocorridos no país. 
“Nós tínhamos várias expectativas 

para os últimos eventos ocorridos no 
Brasil como, por exemplo, as mani-
festações durante a Copa, a falta de 
capacidade da fibra ótica e satélite, 
um congestionamento na rede de 
dados, e logicamente um congestio-
namento nas cidades-sede do mun-
dial”, relatou Pimentel e ainda acres-
centou que não houve manifestações 
significativas, não faltou banda em 
satélite, e também os congestiona-
mentos não ocorreram. De acordo 

Palestra “Transmissão e distribuição: Satélites, Copa do mundo, Jogos olímpicos”, 
reuniu representantes de seis empresas do setor

Professor José Cristóvam abriu a 
primeira sessão que discutiu o trabalho 
externo na cobertura de eventos
em tempo real
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com ele, os recursos disponíveis 
para a viabilização de transmissão 
broadcast foram usados em sua in-
tegralidade. 
Para melhorar as transmissões de 

broadcast, Pimentel lembrou que 
estão sendo instalados nas áreas 
comuns de eventos pontos de fibra 
ótica. “Praças, praias, alguns pontos 
mais comuns, o profissional chega, 
se conecta e faz a sua transmissão, 
mas o satélite ainda permanece em 
grandes eventos, e cada vez mais em 
situação de back-up. O satélite tem 
uma facilidade maior de trabalho, ou 
uma solução mais rápida para qual-
quer problema por queda de sinal”, 
finalizou.
A palestra “Transmissão e distri-

buição em ISDB: Como transmitir si-
nais de TV Digital com qualidade?”, 
moderada por Vanessa Lima Olivei-
ra (SET/Pro Television), abordou a 
dificuldade de interiorização da TV 
Digital no Brasil e os custos para a 
implantação do sinal.
O palestrante Yuri Pontes Maciel, 

da Universidade Prebisterana Ma-
ckenzie, apresentou uma pesquisa 
acadêmica sobre a facilidade de de-
senvolver rapidamente, de maneira 
confiável, transmissores, receptores 
e moduladores baseados em softwa-
re. Se antes o hardware era respon-
sável pela maior parte do processa-

mento de dados, a partir desse 
modelo pesquisado pelo pales-
trante, o software é o respon-
sável pela parte mais crítica do 
processamento. “Isso faz com 
que qualquer um possa desen-
volver um sistema de transmis-
são, não sendo necessário ter 
conhecimento da programação, 
mas bastando ter consciência 
sobre o processo e a finalida-
de”, destacou.
E se uma das preocupações 

são os custos para o desen-
volvimento de produtos de 
qualidade na transmissão, Ma-

ciel destacou que em seu projeto 
ele utilizou uma plataforma de de-
senvolvimento livre, o que significa 
zero de gasto com software. “Eu tive 
que me esforçar um pouco mais pra 
conseguir desenvolver, eu consegui 
chegar no propósito que a gente 
queria. Mas por ser software livre é 
mais difícil encontrar manuais e mui-
tas informações vão para os fóruns 
especializados”. 
Para Keith Pelletier (Dielectric LLC), 

a qualidade na transmissão está dire-
tamente ligada à antena emissora do 
sinal. Pelletier apresentou trabalhos 
realizados em Nova York e no Esta-
do da Carolina do Norte, na constru-
ção de duas antenas potencializadas 
para que atenda à nova demanda 
do mercado, de custo viável, e com 
alcance satisfatório. “Para televisão 
digital é importante que tudo seja 
feito de forma confiável, com bons 
fabricantes. Além disso, o design da 
antena tem que ser simples e eficien-
te” enfatizou. 
Mesmo tendo iniciado as operações 

há mais de cinco anos no Brasil, a TV 
digital ainda não conseguiu ocupar o 
interior do país. Sobre esse assunto 
Glenn Zolotar (Hitachi Kakusai Line-
ar) disse que “a qualidade do sinal 
depende de vários fatores. Desde 
a geração até a recepção. Falar em 
qualidade com muito dinheiro pra in-
vestir é fácil, o X da questão é fazer 
isso a um preço que seja acessível 
ao radiodifusor. Gerar e transmitir 
com qualidade e baixo custo”.

Cobertura satelital 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016

Um mês depois da finalização da 
Copa do Mundo Brasil 2014, as em-
presas do setor adiantam perspecti-
vas favoráveis para transmissão dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016. Isso porque 
os resultados da transmissão da Copa 
do Mundo de 2014 foram positivos e 
porque as empresas estimam lançar 
cerca de 10 satélites para a cobertura 
dos Jogos Olímpicos e atender toda a 
demanda específica do evento.
A palestra “Transmissão e distribui-

ção: Satélites, Copa do mundo, Jo-
gos olímpicos”, moderada por José 
Raimundo Cristovam (SET/UNISAT) 
focou em resultados da transmissão 
da Copa do Mundo da FIFA Brasil 
2014 e na apresentação de expec-
tativas para os Jogos Olímpicos Rio 
2016. Fizeram parte representantes 
de seis empresas provedoras de sinal 
de satélite – EUTELSAT, HISPAMAR, 
INTELSAT, SES, EMBRATEL Star One, 
e TELESAT Brasil – a discussão foi 
bastante específica sobre as capaci-
dades de transmissão. 
“Alguns anos atrás viemos com uma 

discussão sobre um possível proble-
ma em transmissão satelital durante 
a transmissão da Copa, e todos os 
grandes eventos que aconteceram 
provaram o contrário”, afirmou José 
Édio Gomes, diretor de operações da 
HISPAMAR. 
Lincoln A. Oliveira, diretor geral da 

EMBRATEL Star One, complementa: 
“Tivemos um tráfego muito grande 
de dados e não vimos ninguém recla-
mando sobre problemas de comuni-
cação, mostrando o sucesso de todo 
o investimento”.
Quanto aos Jogos Olímpicos de 2016 

no Rio de Janeiro, Estevão Ghzioni, 
diretor para a América do Sul da IN-
TELSAT, explica que “o evento é lo-
calizado, mas a imensidade de jogos 
acontecendo ao mesmo tempo exige 
uma demanda de banda muito alta e 
aí que está a importância do inves-
timento nos satélites”. Além disso, 
“não é só vídeo que é importante nas 
olimpíadas, mas sim toda a rede de 
telecomunicações”, aponta Oliveira.

Keith Pelletier (Dielectric LLC) ressaltou 
que a qualidade da transmissão está 
diretamente ligada ao design da antena
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A palestra “Produção – Projeto 
Olimpíadas”, moderada por José 
Amaral (Rede Record), discutiu os 
vários aspectos logísticos e tecnoló-
gicos da transmissão das Olimpíadas 
que se realizarão no Rio de Janeiro.
O primeiro a expor foi John Pearce 

(OBS - Olympic Broadcasting Servi-
ces), explicando a importância da 
organização da OBS para a transmis-
são bem-sucedida dos jogos olímpi-
cos. Ao longo das últimas edições do 
evento, a transmissão tem evoluído 
em qualidade e sofisticação. Nos Jo-
gos Olímpicos Londres 2012, quase 
100% do tempo de competição foi 
transmitido ao redor do mundo e 
mais de mil câmeras foram usadas. 
Para isso, foi necessário um extenso 
trabalho de planejamento e logísti-
ca. “O nosso trabalho é importante 
porque milhares de pessoas assis-
tem aos jogos pessoalmente, mas 
milhões e até bilhões de pessoas 
acompanham o evento pela televi-
são”, Pearce explicou. 
Para os jogos no Rio de Janeiro, a 

OBS espera transmitir todo o evento 
em Full HDTV, áudio surround 5.1 e 
dispor de quase todas as câmeras 
com High Motion.
Márcio Rossini (Embratel) focou sua 

palestra na infraestrutura que a Em-
bratel terá que construir no Rio de Ja-
neiro para que as transmissões pos-

sam ser feitas. Segundo ele, um dos 
maiores obstáculos a ser superado é 
a logística geográfica do evento, que 
irá contar com venues de competição 
espalhadas por quatro regiões dife-
rentes da cidade. 
“Cada uma [das regiões] coloca de-

safios diferentes para a Embratel no 
trabalho de prover infraestrutura”, 
disse. Para lidar com esse desafio, 
o projeto para as olimpíadas deverá 
contar com mais de 300km de fibra 
óptica, além de uma estrutura forte 
para oferecer os links urbanos, do-
mésticos e internacionais. A estrutura 
deve, assim como na Copa do Mun-
do deste ano, estar preparada para 
transmitir qualidade 4K de contribui-
ção.
Para falar sobre a possível parceria 

com a Panasonic para dar suporte à 
operação de transmissão das Olim-
píadas, Neil Ugo (Panasonic) expli-
cou quais são as tecnologias que 
a empresa está disponibilizando no 
mercado e quais são suas aspirações 
para o futuro. O destaque da empre-
sa no momento são as câmeras com 
tecnologias wireless, que podem não 
só gravar o conteúdo em cartão 2P, 
mas também fazer o upload dele em 
proxy através de Wi-Fi ou LTE/4G.
Em termos de qualidade de vídeo, 

a nova Varicam 35 é um equipamen-
to de dois módulos que capta em 4K 

quando os dois estão juntos, mas 
pode ser usada com um só módu-
lo, gravando em qualidade HD e se 
tornando mais portátil. Além disso, 
a Panasonic pode oferecer todos os 
equipamentos necessários para a 
montagem de um sistema de contro-
le de câmeras.
Por fim, Benjamin Mariage (EVS) fa-

lou sobre a estrutura que a EVS ofe-
receu trabalhando em parceria com a 
OBS nos Jogos Olímpicos de Inverno 
realizados em Sochi, na Rússia. Entre 
as várias contribuições, foram desta-
cados os servidores XT3, disponibi-
lizados tanto para OBS quanto para 
emissoras detentoras de direitos de 
exibição do evento. Além disso, uma 
ferramenta Live Logging permitiu 
que 30 emissoras licenciadas fizes-
sem busca do conteúdo produzido 
através de clientes que utilizavam 
palavras-chaves para facilitar o pro-
cesso. 
Por fim, Mariage falou sobre o sis-

tema de armazenamento usado pela 
OBS para guardar em tape todo o 
conteúdo produzido nas últimas edi-
ções de jogos olímpicos, o Tape Li-
brary Management System.
Após todas as apresentações, José 

Amaral ainda questionou os pales-
trantes sobre as inovações que de-
vem ser trazidas para os Jogos Olím-
picos Rio de Janeiro 2016. “Ainda 
faltam dois anos, então não dá para 
garantir muita coisa, mas queremos 
trabalhar ainda mais com câmeras de 
High Motion e talvez avaliar o uso 
de drones, que já exploramos em So-
chi”, esclareceu Pearce.

Casas conectadas
Um dos principais utilizadores de 

satélites no Brasil são as operadoras 
de TV por assinatura. Assim, atentas 
aos novos hábitos dos espectadores, 
estas apresentaram soluções para 
uma distribuição eficiente por saté-
lites, casas conectadas e aplicativos 
de conteúdo e programação.
A TV por Assinatura tem obtido ín-

dices favoráveis de crescimento no 
Brasil para atender as novas deman-
das dos assinantes, vem buscando 

TV Globo, NHK, RNP e NTT contaram em primeira pessoa como foi realizada 
a transmissão via IP dos jogos produzidos na Copa do Mundo com tecnologia 8K
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soluções na transmissão de conteú-
dos no sistema DTH e na utilização 
de aplicativos de conteúdo, redes so-
ciais, programação e etc., adequados 
a cada perfil de assinante. 
César do Amaral (Claro TV) apre-

sentou o uso e demanda dos satéli-
tes na oferta de TV paga e internet 
utilizando-se, principalmente, da 
banda Ka. A seguir, Christoph Lim-
mer (Eutelsat) demonstrou o siste-
ma Smart LNB visando a integração 
dos mundos IP e broadcast. O sis-
tema prevê enviar via antenas para-
bólicas padrão do sistema DTH as 
mesmas funções da TV terrestre: a 

TV linear, conteúdo das Smart TV’s 
, TV social, video on demand, múl-
tiplas telas e múltiplos dispositivos, 
aplicações de segunda tela e mais. 
A previsão do sistema Smart LNB 
estar disponível no mercado é de  
12 ou 18 meses.  
Therry Martin (Nagra) apresentou 

o futuro dos aplicativos na TV por 
Assinatura, que segue o mesmo pa-
drão que vem sendo apresentado 
pelas emissoras de TV broadcast e 
que oferecem uma enorme gama de 
serviços se utilizado com os dispo-
sitivos existentes hoje no mercado 
(smartphones e tablets). Estima-se 

que haja no mercado mundial 2 bi-
lhões destes dispositivos em uso. 
Ao final da sessão Andreza Dorta 

(ST) apresentou as inovações que 
vem acompanhando as novas tendên-
cias de uso e consumo de conteúdo 
audiovisual e games e as casas conec-
tadas. Ambientes informatizados com 
servidores próprios que distribuem o 
conteúdo pelos diversos ambientes e 
dispositivos de cada casa.

Estruturas IP debatidas 
ao pormenor
As estruturas baseadas em IP são 

uma tendência cada vez mais clara 

Marco Civil da Internet 
é centro de discussão no Congresso SET 2014

A palestra “Marco Civil – Neutralidade de rede”, mo-
derada por Orípede Cilento (SET / NIC.BR), foi umas das 
apresentações que ocorreu durante a tarde do quarto e 
último dia (27/08) da 26ª edição do Congresso SET, rea-
lizado pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Tele-
visão (SET). 

Antônio Moreira (NIC-BR), Alexander Castro (Sinditele-
brasil) e Eduardo Parajo (CGI.BR) falaram sobre internet, 
o impacto do Marco Civil no trabalho das operadoras e 
o que ainda deve ser discutido.

O primeiro a discursar foi Antônio Moreira, que expli-
cou o funcionamento da internet e afirmou que conhe-
cê-lo é base para se discutir e entender os reflexos que 
a regulamentação deve ter na realidade dos usuários e 
das operadoras no Brasil. Embora a internet use a mes-
ma infraestrutura da telefonia e da televisão, ela funcio-
na de forma diferente, de modo que tentar regulá-la é 
um processo muito mais complicado.

Segundo Moreira, um dos aspectos mais marcantes 
do Marco Civil da Internet é a determinação da neutra-
lidade de rede. “Violar a neutralidade de rede é cobrar 
pacotes para internet para acesso aos serviços específi-
cos”, ele explicou. “Seria, por exemplo, se uma operadora 
oferecesse um pacote de internet que fosse mais barato, 
mas que só desse acesso a determinadas redes sociais. 
“É antidemocrático”, completou.

A problemática, no entanto, é mais complicada. Segun-
do Alexander Castro, esses tipos de pacotes poderiam 
ser oferecidos para uma parcela da população que não 

dispõe de recursos para ter um plano completo, mas que 
gostaria de ter acesso a um serviço específico, como as 
redes sociais. A neutralidade de rede proíbe esse tipo de 
prática e, embora a Sinditelebrasil não tenha concordado 
com a definição, Castro garantiu que todas as operadoras 
acataram e irão respeitar a regulamentação. 

Por outro lado, ele afirma que o setor sempre apoiou 
a existência do Marco Civil: “o setor recebeu de forma 
positiva. Essa discussão não é nova”. E ainda completou 
que a Sinditelebrasil sempre foi contra qualquer tipo de 
medida anticompetitiva. 

No entanto, a determinação não fala só sobre neutrali-
dade de rede. Eduardo Parajo lembra que, além disso, o 
Marco também determina que o usuário tenha sempre 
uma média de velocidade que corresponda a 80% da ve-
locidade contratada; que as operadoras não possam ler 
o conteúdo dos usuários (garantindo privacidade) e de-
termina a inimputabilidade da rede (que responsabiliza 
os provedores apenas pelos seus conteúdos originais, e 
não de terceiros).

No fim, uma última questão foi proposta. O Marco Civil 
abriu ainda uma possibilidade para exceções à neutrali-
dade de rede a serem analisadas pela CGI e aprovadas ou 
não pelo Presidente da República. Será esse o momento 
para já discutir quais seriam essas exceções? Moreira e 
Parajo acreditam que não. “Existem, sim, situações que 
poderíamos considerar exceções, mas acho que temos 
que discuti-las conforme elas forem surgindo”, afirmou 
Parajo.

Palestrantes debateram sobre os pontos positivos e negativos da resolução
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na indústria, por isso, o Congres-
so SET 2014 deu muita atenção ao 
tema. A palestra “Tutorial: saiba tudo 
sobre o DVB-S2X, conheça o MPEG-H 
e avalie os prós e contras de cada 
protocolo de vídeo sobre IP”, mode-
rada por Liliana Nakonechnyj (SET/
Rede Globo), debateu os diversos 
padrões de transmissão de vídeo so-
bre IP que impõem uma escolha cui-
dadosa observando caso a caso e a 
demanda específica de cada cliente.
Três palestrantes abordaram o tema 

que vem sendo cada vez mais utili-
zado na entrega de conteúdo audio-
visual por parte das emissoras de 
televisão e serviços de OTT. 
O palestrante Ciro Noronha (SET/TV 

Globo) abordou as diferentes opções 
nos padrões de transporte de vídeo 
sobre IP. Afirmou que “há uma gran-
de oferta de padrões para transporte 
de vídeo sobre IP atualmente”, e que 
o grande desafio é saber “como es-
colher o melhor?”
Ressaltou que essa escolha depen-

de de cada caso, ou é de acordo com 
a demanda específica de cada clien-
te, pois cada formato tem vantagens 
e desvantagens e que uma escolha 
equivocada poderá comprometer a 
experiência do usuário. Basicamen-
te a transmissão por IP se baseia na 
perda aceitável de informação em 
cada pacote enviado. Noronha ana-
lisou os padrões UDP e TCP e suas 
utilizações e limitações. 

Afonso Carrera (Fraunhofer ISS) tam-
bém abordou a transmissão sobre IP, 
mais especificadamente a entrega de 
conteúdo em áudio, 3D, Surround 
etc., conteúdo presente principalmen-
te em produções cinematográficas e 
esportivas. Carrera abordou o deco-
der MPEG-H que possui uma melhor 
qualidade com menor perda de bitra-
tes. Dentre as vantagens, o MPEG-H 
suporta estéreo e multicanal, possui 
codificação eficiente e está prepara-
do para o 8k e todos os sistemas 
como 2.0, 5.1 etc. 
Finalizando a sessão, Gerard Faria 

(Teamcast) apresentou palestra com 
o tema: os mistérios do DVB-S2x. 
Formato em desenvolvimento na Eu-
ropa que está sendo desenvolvido 
para atender às novas demandas da 
TV Ultra HD (4Ke 8K) a TV Híbrida e 
a mobilidade. 

Sistemas Tapeless
A crescente demanda de uso dos 

sistemas tapeless está causando 
congestionamentos nas redes cor-
porativas de emissores e produtoras 
audiovisuais. Isso pode representar 
baixa produtividade e elevação de 
custos. Diante disso, a palestra “Ge-
renciamento: dimensionamento de 
redes para sistemas tapeless”, mo-
derada por Sério Tadeu Guaglianoni 
(SET/MEGA TV/MIX TV/ MIX FM), dis-
cutiu o tema.
 Como dimensionar o tamanho ne-

cessário de uma rede para atender a 
utilização de sistemas tapeless nas 
emissoras de televisão? Esta tarefa 
geralmente é definida pela necessi-
dade de cada emissora aumentando-
se o tamanho da rede de acordo com 
a demanda. Essa norma, porém, gera 
mais problemas do que soluções. 
Essa foi a percepção que se pôde 

fazer com a apresentação de Leonel 
da Luz (Grass Valey) na primeira pa-
lestra dessa sessão. Luz enumerou 
os principais causadores dos conges-
tionamentos nas redes criadas sem 
planejamento e estudo anterior: o ex-
cesso do tráfego de chegada demora 
do atendimento, dimensionamento 
inadequado, falta ou abandono das 

regras de uso e novas demandas.  
A proposta da Grass Valey se baseia 
em estudos reais sobre os modelos 
já implantados ou estudos matemá-
ticos tendo como base a teoria das 
Filas e os estudos de probabilidade. 
Darso Pasquale (AD Digital) tam-

bém abordou a questão do geren-
ciamento e dimensionamento das 
redes apresentado sua tipologia hí-
brida de uso dos protocolos de ar-
mazenamento e recuperação dos ar-
quivos digitais. Os cálculos sobre os 
tamanhos de arquivos utilizados nos 
protocolos NAS, DAS e SCAN e sua 
integração, diminuem consideravel-
mente o tamanho e a velocidade de 
transporte dos arquivos nas redes.
Ao término da sessão, Sônia Ree-

se (Avid) apresentou o case do canal 
Fox Sport para a copa do mundo de 
2014. A Avid utiliza uma única plata-
forma para seus produtos Mediacen-
tral/UX. Um sistema que realiza uma 
pré-busca automatizada nos ativos 
não importando o conteúdo, seja áu-
dio, vídeo ou jornalismo. A pré-busca 
é a que facilita a comunicação com 
os diferentes pedidos dentro das 
emissoras permitindo um gerencia-
mento em ambiente ponta-a-ponta, 
edição na nuvem e a distribuição 
para diferentes meios.

Ciro Noronha (SET/TV Globo) explicou 
as vantagens e desvantagens  
dos padrões de vídeo sobre IP

Leonel da Luz (Grass Valey) fez 
uma introdução ao problema  
de congestionamento aplicado  
aos sistemas tapeless, através  
da abordagem analítica da Teoria  
das Filas e numérica da Simulação  
para o dimensionamento das redes  
em sistemas tapeless

©
 Fo

to
: R

ed
aç

ão

©
 Fo

to
: R

ed
aç

ão





Congresso SET 2014 - II Parte

46   REVISTA DA SET  |  Out/Nov 2014

Outro tema interessante foi o que 
debateu o vídeo on-line nos disposi-
tivos móveis. As dificuldades de ter 
conteúdo audiovisual nos celulares e 
tablets desafiam os canais por melhor 
qualidade e mais agilidade na trans-
missão na palestra “Internet: merca-
do de vídeos on-line”, moderada por 
Marcelo Azambuja (SET/ Globo.com). 
A entrega de vídeo nos dispositivos 

móveis foi um dos temas abordados 
durante o painel que trouxe profis-
sionais do Terra.com.br, da Globo.
com, do Youtube e da SambaTech. 
Com o intuito de promover um de-
bate em torno da logística de entre-
ga do conteúdo, os palestrantes se 
basearam em dados coletados pelas 
empresas, como tráfego, números de 
acesso e avaliação de experiências 
para apontar possíveis caminhos no 
mercado de vídeos on-line. 
Werner Michels do Portal Terra trou-

xe para o painel as experiências da 
empresa para auxiliar na construção 
de um desenho sobre o futuro dessa 
modalidade de distribuição de con-
teúdo audiovisual. Segundo ele, a 
transmissão de vídeos pela internet 
evoluiu bastante, no entanto assistir 
vídeo nos dispositivos móveis atra-

vés da rede 3G é o grande desafio 
dos desenvolvedores. “Nós não te-
mos controle sobre a área de tec-
nologia das operadoras de internet 
móveis, e a eficiência desse serviço 
influência diretamente na experiência 
que o usuário vai ter ao assistir o 
vídeo”, destacou. 
Consciente dessa limitação, Michels 

contou que ele é franco com o con-
tratante, “é importante alinhar as 
expectativas do dono do conteúdo 
com a realidade, a primeira ligação 
que ele receber de alguém dizendo 
que não está vendo a transmissão, 
certamente vai ficar insatisfeito com 
o seu serviço” explicou ao se referir 
aos provedores.
De acordo com dados apresentados 

nesse painel, especialistas afirmam 
que haverá um crescimento de 70% 
no tráfego de dados da rede móvel 
até 2018. A velocidade média no Bra-
sil é de 2,6 Mbps.
Rafael Pereira (Globo.com) apresen-

tou um case sobre a transmissão da 
Copa do Mundo realizada pelo por-
tal. Para mostrar o crescimento na 
demanda pelos jogos via internet ele 
trouxe números para um comparati-
vo com as transmissões anteriores. 

De acordo com os dados do próprio 
portal, 44 mil internautas assistiram 
a primeira transmissão da Copa pela 
internet feita em 2006. Neste expe-
rimento, eles utilizam o Windows 
Media como player e dispararam de 
seus servidores 7.8 Gbps em ima-
gens distribuídas. A velocidade de 
acesso média naquela época para o 
usuário final era de 420 kbps.
Na Copa seguinte (2010) os núme-

ros mostram um vertiginoso cresci-
mento pela busca do conteúdo da 
Globo on-line durante os jogos. Com 
player otimizado, o streaming agora 
em flash atraiu 285 mil usuários si-
multâneos, o que representa um cres-
cimento de quase 600%. Na seguinte 
edição da competição o número de 
pessoas que assistiu os jogos pela 
internet quase que dobrou. Foi regis-
trado um total de 490 mil acessos. 
No entanto, a estrutura preparada 
pela equipe técnica foi para supor-
tar 1 milhão de acessos simultâneos, 
o que indica que ficou muito abaixo 
do esperado. Mesmo assim, Rafael 
Pereira disse que faz uma avaliação 
positiva da transmissão, “estávamos 
preparados para um milhão de aces-
sos, caso isso ocorresse”, enfatizou.
Para atrair a audiência do público, 

Pereira destaca que não é necessário 
oferecer apenas a transmissão on-li-
ne. Várias ferramentas que estavam 
disponíveis apenas na versão on-line, 
algumas somente para assinantes da 
Globo.com, foram incorporadas no 
portal durante a cobertura da Copa. 
Além de poder rever os lances na 
hora que quisesse sem sair da trans-
missão ao vivo, o internauta também 
podia escolher o melhor ângulo para 
apreciar a jogada. 
E para endossar ainda mais o as-

sunto de vídeo via internet, a repre-
sentante do maior portal de audio-
visual na rede, trouxe para o painel 
diferentes estratégias adotadas pelo 
Youtube para fidelizar o internauta. 
Responsável pelas parcerias estraté-
gicas do portal de vídeos do Google, 
Sandra Jimenez destacou que é preci-
so muito mais que oferecer conteúdo 
bom e de qualidade para garantir o 

A transmissão e distribuição da TV paga foi tema de concorrida sessão que ainda 
tratou das possibilidades de interatividade via aplicativos para TV paga
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sucesso de um canal, “é preciso criar 
fãs. Quando o internauta se torna fã, 
ele quer muito mais que assistir, ele 
quer participar, quer criar a versão 
dele, quer divulgar para que amigos 
dele também assistam, é isso que 
mantém a audiência”, exemplificou. 
Sandra ainda apresentou importan-

tes dados que ratificam o que ela 
afirmou durante sua palestra. Segun-
do ela, exemplo disso são os canais 
dos humoristas brasileiros “Porta 
dos Fundos”. “Na segunda-feira, às 
11 horas da manhã, quando o pes-
soal vai subir o vídeo, o canal deles 
tem o mesmo número de acesso na-
quele horário que o resto da sema-
na. Isso demonstra a fidelização do 
usuário e a criação de uma rede de 
fãs. Eles ficam esperando para poder 
participar, compartilhar, interagir”.
Com relação a mobilidade dos víde-

os exibidos na internet, Sandra apre-
sentou um número que demonstra 
que a cada quatro vídeos assistidos 
no “Youtube” um deles é acessado 
de dispositivo móvel. “Em cada uma 
das telas o usuário consome conte-
údo diferente. Enquanto está assis-
tindo a novela, está respondendo as 
mensagens no celular e verificando 
os e-mails no tablet” explicou.
Rodrigo Paolucci (CEO da SambaTe-

ch), destacou as facilidades de con-
sumo e produção de audiovisual via 
internet. “O antigo consumidor de 
conteúdo era passivo, agora ele além 
de ativo quer produzir o seu conteú-
do também, o que tem provocado um 
caos nas plataformas”, argumentou. 
Uma pesquisa que ele apresentou 

no painel, mostrou que 70% dos 
vídeos disponíveis na internet fo-
ram visualizados por menos de 500 
vezes, o que, segundo o profissio-
nal, representa que não obtiveram 
a audiência desejada pelos produ-
tores. “É preciso estar preparado 
para atender a demanda e produzir 
vídeos multiplataformas para valori-
zar seu produto. O usuário está cada 
vez mais selecionando aquilo que é 
relevante para ele, e o produtor pre-
cisa construir essa base de conteúdo 
relevante também”.

De acordo com Paolucci, em gran-
de parte desses 70% dos vídeos que 
não obtiveram a audiência desejada, 
quem começa a assistir o conteúdo 
sai do canal nos primeiros 20 segun-
dos depois de apertar o play. Para 
ele, o planejamento e distribuição do 
conteúdo é fundamental para atingir 
o público desejado, e obter sucesso 
na produção. “O conteúdo pode ser 
rei, mas a distribuição é a rainha”, 
finalizou.

Gráficos usados em tempo real 
nas coberturas jornalísticas
O uso e a manipulação de objetos 

criados através da realidade aumen-
tada durante as transmissões ao 
vivo, foram debatidas na palestra 
“Avanços Tecnológicos na Produção 
e Jornalismo”, moderada por José 
Dias (TV Globo).
Eduardo Mancz (VizRT), apresentou 

as novidades no setor de processa-
mento gráfico na produção audiovi-
sual. “Em termo de tecnologia (de 
captação) não houve muita mudan-
ça, o que mudou foi a capacidade 
de processamento” destacou ele.  
O palestrante apresentou diversos 
trabalhos feitos para clientes da 
VizRT na criação de cenografia di-
gital, e projeções de elementos de 
realidade aumentada em tempo real. 
Mancz também mostrou um proje-
to desenvolvido para a BBC (British 
Broadcasting Corporation), para ser 
usado na cobertura de eleições.  
O vídeo exibido mostrou os estúdios 
da emissora onde os âncoras utili-

zam espaços criados com realidade 
aumentada. Os elementos virtuais 
apresentam maior integração com 
os apresentadores que agora conse-
guem não apenas apresentar dados, 
exemplificar informações, mas tam-
bém manipulam objetos de realidade 
aumentada.
O palestrante da Orad, Luis Pinie-

vsky, deu continuidade ao assunto 
sobre os efeitos visuais utilizados no 
jornalismo. Pinievsky apresentou tra-
balhos desenvolvidos pela empresa e 
explicou de maneira resumida o pro-
cesso de criação dos produtos. Além 
disso, ele também ressaltou como é 
feito o controle de luz, câmeras, chro-
ma key, e todos os recortes para que 
o efeito visual seja percebido como 
se fosse um objeto real presente no 
estúdio. 
“A tecnologia permite melhorar o 

conteúdo, criar um impacto maior 
na história e fazer uma ligação entre 
conteúdo e emitente,” destacou ao 
ressaltar que os efeitos visuais auxi-
liam na melhor leitura da narrativa. 
Na fase final de sua fala, Pinievsky 
apresentou os equipamentos de hard- 
ware e os softwares utilizados pela 
multinacional para obter os resulta-
dos mostrados na palestra. 
Para apresentar as últimas novi-

dades no mundo da tecnologia de 
captação de imagens, Neil Ugo (Pa-
nasonic) apresentou a Varicam 35, 
equipamento que grava em 4k. Além 
disso, a tecnologia proporciona uma 
nova experiência não só na capta-
ção, mas também no processamen-
to, edição e até finalização da ima-
gem. Através de um armazenamento 
na nuvem, o sistema live streaming, 
disponibilizado pela empresa, pos-
sibilita que da redação o material 
seja editado e posteriormente trans-
mitido. Isso só é possível graças ao 
sistema de compressão que viabiliza 
um fluxo rápido na edição e só de-
pois o material pronto para ir ao ar 
é baixado na sua qualidade máxima. 
Ugo também apresentou as possi-

bilidades de monitoramento em tem-
po real do resultado da captação de 
imagens. “São monitores e tablets de 

“O antigo consumidor  
de conteúdo era passivo, 
agora ele além de ativo 

quer produzir o seu  
conteúdo também,  

o que tem provocado um 
caos nas plataformas”

Rodrigo Paolucci
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20 polegadas em 4K que podem ser 
levados para as gravações externas”.
Do outro lado, a empresa Sony 

trouxe seu mais novo lançamento 
no mercado do audiovisual. O repre-
sentante da marca, Hugo Gaggioni, 
apresentou “a PMW-F65 4K System – 
única câmera que capta imagens em 
8K disponível no mercado”.
Gaggioni também apresentou um 

trabalho desenvolvido pela marca 
durante a Copa do Mundo no Brasil. 
A Sony produziu 3 jogos do mundial 
com a tecnologia 4K e transmitiu o 
sinal para Londres. A exibição ocor-
reu em um cinema e somente jorna-
listas convidados, de diversas partes 
da Europa participaram. Ele ressaltou 
que tanto a tecnologia 4K, quanto a 
8K possibilitam a abertura de jane-
las, expandido o conteúdo no moni-
tor de vídeo sem perder a qualidade 
dos pixels. “Isso está sendo usado 
para rever lances polêmicos, já que 
é possível aproximar oito vezes mais 
sem perder a qualidade”.
Quem finalizou a palestra foi o re-

presentante da Nvidia, empresa que 
fabrica placas de processamento de 
dados, utilizadas na criação e rende-
rização de imagens. Michael Kaplan 
destacou que conforme a tecnologia 
avança, mais realistas ficam as histó-
rias contadas, seja no entretenimen-
to ou no jornalismo.

Acessibilidade na TV Brasileira
A acessibilidade no mercado de 

broadcast, sem dúvida, perpassa 
por uma discussão sobre a legisla-
ção que a regulamenta. Para isso, 
Cristiano Reis Lobato Flores, diretor 
jurídico e institucional da ABERT (As-
sociação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e TV), abriu a discussão no 
Congresso SET 2014 sobre a legisla-
ção vigente para recursos de acessi-
bilidade.  Há quatro mecanismos de 
acessibilidade regulamentados hoje: 
A dublagem, janela de libras, legen-
da oculta (ou Closed Caption - CC) e 
a audiodescrição.
A dublagem já é algo constante-

mente usado no meio, da forma que 
tem que ser usada. A janela de libras 
é exigida apenas em programas ins-
titucionais e política e é responsabi-
lidade somente da transmissão do 
material e não da produção.
Os pontos que mais causam polê-

mica são os relacionados ao Closed 
Caption. “Enquanto a legenda des-
creve simplesmente as falas, o clo-
sed caption descreve um conteúdo 
muito maior, como sons ambiente e 
música de fundo”, explica Tiago Ri-
beiro de Lacerda, da EITV, que tam-
bém apresentou os padrões existen-
tes no mundo e no Brasil.
“Aqui há muita dúvida sobre o cum-

primento das exigências”, pontuou 

Flores. Segundo a legislação atual, 
são exigidas 16 horas de programa-
ção diária com legenda oculta, com 
98% de acerto nas legendas e 4 se-
gundos de atraso sobre o som real 
na programação ao vivo e 100% de 
acerto e nenhum atraso em progra-
mas gravados. No entanto, “há inco-
erências normativas das diretrizes de 
legenda oculta”, aponta Flores.
O primeira delas é a respeito das 

exigências que, baseados em experi-
ências internacionais, é uma exigência 
irreal. Para Ricardo Fontenelle, da TV 
Globo, “100% de acerto é algo impos-
sível de ser atingido”, porque a norma 
não considera o que é um programa 
gravado. “Se um programa é gravado 
meia hora antes da transmissão, por 
exemplo, é tecnicamente impossível 
inserir um closed caption 100% preci-
so nesse pouco tempo”, explica.
Isso acaba levando a um segundo 

problema que diz respeito as pu-
nições. “A norma não distingue as 
sanções em quem não cumpre nada 
das normas de acessibilidade e so-
bre quem, por diversos motivos, não 
consegue cumprir as exigências de 
tempo e acerto”, explica Flores. Le-
vando em conta principalmente es-
ses dois pontos, Flores acredita que 
é necessário submeter a norma a 
uma reavaliação para se tornar mais 
próximo da realidade brasileira.

As tecnologias de acessibilidade no mercado de broadcast foram debatidas no Congresso SET 2014
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Fontenelle ainda discutiu os pos-
síveis problemas operacionais para 
transmissão do Closed Caption e as 
medidas que a TV Globo tem aplicado 
para tentar resolver tais situações.
Para começar a discussão, apresen-

tou um vídeo de uma telespectadora 
muda, falando em linguagem de si-
nais e falou: “Entenderam tudo que 
ela disse? Pois é. É exatamente assim 
que eles se sentem ao assistir uma 
programação sem legenda oculta”.
“Existem várias formas de se fazer 

a inserção de Closed Caption. Uma 
novela, por exemplo, tem a inserção 
em tempo real porque ela termina 
de ser editada, em média, quaren-
ta minutos antes da exibição, o que 
impossibilita a inserção anterior”, 
esclarece.
Um dos possíveis problemas opera-

cionais enfrentados é sobre a cone-
xão de internet com a empresa de es-
tenotipia - método onde uma pessoa 
transcreve o closed caption -, para 
isso “há um monitoramento cons-
tante para quando houver alguma 
queda, acontecer a reconexão o mais 
rápido possível”, explica Fontenelle. 
A TV Globo também criou um moni-
tor para o operador monitorar se a 
conexão está correta na veiculação 
da programação.

Flavia Machado, coordenadora do 
setor de acessibilidade e multimídia 
da TV Aparecida, apresentou as ex-
periências da TV com a implantação 
do setor de acessibilidade na empre-
sa e como ele funciona. Mostrou as 
formas de treinamento que a equipe 
passa para oferecer tanto o Closed 
Captions como a audiodescrição na 
programação.
Para fechar a discussão, Maurício 

Santana, da Iguale Comunicação de 
Acessibilidade, apresentou o Movie-
Reading, um aplicativo de audiodes-
crição e legenda por reconhecimento 
de áudio e as linhas de trabalho da 
Iguale, todas voltadas para a comu-
nicação voltada para a acessibilidade 
de deficientes.
O aplicativo ainda será lançado no 

Brasil e funciona com a sincronização 
do áudio dos vídeos com um pacote 
baixado dentro do aplicativo. Após 
ocorrer a sincronização de áudio 
através do celular, o aplicativo exibe 
as legendas e toca a audiodescrição 
totalmente sincronizado com o filme.

O uso do áudio profissional  
na rádio brasileira
A palestra “Áudio profissional e 

experiência do usuário”, moderada 
por Marco Túlio (SET/SGR) teve a sua 

temática voltada para o rádio, discu-
tindo diversos pontos relacionados 
ao áudio profissional e ao trabalho 
com ele. 
Carlos Ronconi, da Rede Globo, co-

meçou o debate de forma bem des-
contraída e didática, fazendo brin-
cadeiras e comparações do áudio 
profissional com uma baleia. Para ele 
ambos são muito pesados e difíceis 
de transportar, o que, no caso dos 
áudios de alta resolução, dificulta a 
transmissão do material nesse cená-
rio de mobilidade. Com a prolifera-
ção de áudios comprimidos - como o 
mp3, ogg, aac, entre outros - que são 
mais leves e atendem as necessida-
des do usuário atual, essa situação 
se agrava. No entanto, Ronconi lem-
bra das diversas aplicações únicas 
dos áudios de alta resolução, como 
a mixagem para formatos de cinema, 
por exemplo.
“Transportar áudio profissional atra-

vés de uma rede IP é inevitável”, 
aponta Luiz Fausto S. Brito, também 
da Rede Globo, que trouxe a discus-
são sobre a utilização de redes IP no 
ambiente de produção. “É bastante 
claro que o mercado de broadcast, do 
ponto de vista da eletrônica envolvi-
da, vai sendo engolido pelo mercado 
de Tecnologia da Informação (TI), já 
que eles estão muito mais desen-
volvidos em questões técnicas sobre 
esse tema e, por ser um campo muito 
maior e com produção muito maior, 
acabam barateando o serviço”, assim, 
atraindo a atenção dos empresários.
Por fim, Cauê Frazon, da RBS Rá-

dios, falou sobre o workflow de uma 
rádio de forma abrangente e geral. 
Passou por todas as etapas, desde a 
produção até a transmissão, falando 
sobre cada etapa desse processo. No 
fim, concluiu que “o mais importante 
é termos todo o processo mapeado, 
para que possamos entender todas 
as etapas do negócio e flexibilizá-la 
da melhor maneira possível”. n

*Com António Araujo, Lucas Esteves, 
 e Gustavo Zuccherato da Unesp/Bauru

Carlos Ronconi, da Rede Globo, comparou o áudio profissional a uma baleia 
durante sua apresentação
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Migração das rádios AM para FM 

A palestra “Migração AM, implantação e faixa estendi-
da”, moderada por Eduardo Cappa (SET/EMC) surgiu da 
necessidade de se discutir a regulamentação e como 
operacionacionalizar o fim as rádios locais de Onda Mé-
dia - mais conhecidas como rádios AM - e a migração 
para a Frequência Modulada (FM). 

Nesse sentido, Denize Menezes de Oliveira, diretora 
de Outorga de Serviços de Comunicação (DEOC) do Mi-
nistério das Comunicações, abriu a discussão apresen-
tando o cenário da legislação sobre esse procedimento, 
além de números de requerimentos de mudança para a 
FM de rádios AM. Segundo os dados levantados pelo Mi-
nistério, das 1781 rádios AM outorgadas no Brasil, 1386 
(77,82%) fizeram pedido para migração para FM. “Diante 
disso, nós verificamos o grande interesse das rádios pela 
frequência modulada, até mesmo para melhorar a quali-
dade de sua transmissão”, aponta Denize.

Seguindo a apresentação de Denize, José Mauro Ávila, 
da AESP (Associação das Emissoras de Rádio e Televisão 
do Estado de São Paulo), falou sobre aspectos técnicos 
da migração da faixa AM para a FM. Essa alteração exige 
mudanças desde antenas e transmissores, até da produ-
ção do conteúdo para o rádio, através da utilização de 
links, por exemplo.

Em um terceiro momento, Eduardo Cappa, modera-
dor da mesa, e Jonathan Corkey, da Shiverly Labs, fi-
zeram apresentações convergentes sobre a utilização 
de frequência modulada estendida nesse processo. 
Corkey se focou no processo de desenvolvimento e 
fabricação de antenas para FM estendida realizado 
pela Shiverly Labs, enquanto Cappa apresentou os re-
sultados de testes realizados na Jovem Pan FM, que já 
instalou uma dessas antenas e que entrará em funcio-
namento em breve.

Para fechar a discussão, André Cintra (SET/ALUC), 
apresentou os estudos preliminares de viabilidade téc-
nica realizados pela Anatel para esta transição e referiu 
que “não pode haver uma migração de uma AM em um 
município se não são todas as incluídas no município 
que migram para FM”, e que um dos grandes desafios é 
“excluir os canais vagos e de reserva do plano FM. Ain-
da temos de ter cuidado com o canal 6 de TV e RAD-
COM (rádios comunitárias) porque falta definir se serão 
deixadas onde estão ou serão migradas”

Para Cintra um dos maiores gargalos da migração da 
AM para FM serão os canais disponíveis para produzir 
esta migração, já que alguns estados da União não têm 
como migrar os canais porque não há espaço para isso.

Temática surgiu da parceria entre a SET e a AESP para a realização do 1º Fórum SET/AESP de Comunicação 
no marco do Congresso SET 2014

A sessão debateu a absorção do conteúdo das emissoras de Onda Média, por novas estações em Frequência Modulada, 
incluindo a faixa estendida FM, de 76 a 88 MHz
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O novo olhar 
da engenharia de TV

Futuro da TV Digital
Após o Switch-Off por Chrystianne Rocha*

A Revista da SET em parceria com alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie realizaram durante o Congresso 
SET 2014, uma serie de trabalhos de investigação com futuros engenheiros que participaram das seções e palestras 
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 desenvolvidos por estes alunos que tem como principal intuito mos-

trar novas miradas sobre o fenômeno da TV no Brasil e possíveis soluções aos problemas pelos quais o setor passa 
na atualidade.

TV é um dos principais 
meios de comunicação, en-
tretenimento e informação 
para a população. Pensan-

do nisto, nos dias 24 a 27 de agosto 
a SET realizou o congresso e a feira 
com o intuito de discutir as princi-
pais novidades envolvidas no merca-
do, como também um assunto que 
vem preocupando os radiodifusores, 
principalmente os da TV terrestre:  
o switch-off da TV analógica. 
Para tratar este tema vários painéis 

foram montados, onde os principais 
profissionais do setor proporão ca-
minhos que deverão ser pensados e 
refletidos, tendo como ponto de par-
tida o cronograma de desligamento 
proposto pelo governo por meio da 
Portaria nº 481 (Ministério das Comu-
nicações, 2014). 
Este cronograma está previsto para 

iniciar em 1º de janeiro de 2015, e 
com término para 31 de dezembro de 
2018. A principal preocupação é se o 
tempo é suficiente, pois o sinal digi-
tal deverá ser responsável por 100% 

da transmissão terrestre de TV digital 
do país.
Diversos fatores são relevantes 

para que isto ocorra, como o plano 
de divulgação, cobertura da estação, 
qualificação e capacitação técnica, 
qualidade do sinal a ser recebido e 
monitoramento da cobertura deste 
sinal.
É importante informar a população 

os processos e mudanças que ocorre-
rão com este remanejamento, fazen-
do uma divulgação de forma adequa-
da para cada público, proporcionando 
as informações de forma direcionada. 
Pois para muitos dos telespectadores, 
a TV digital está relacionada a TV à 
cabo, sendo difícil para o consumidor 
entender que no Brasil não há custo 
para o acesso à tecnologia digital.
A Figura 1 apresenta um gráfico que 

demonstra a migração do sistema 
analógico para o digital. É importante 
destacar a acentuada elevação da po-
pulação que poderá ser prejudicada 
no último momento por não estar pre-
parada e informada adequadamente.

Outro fator que deve ser destaca-
do é o cenário internacional, para 
evitar que os mesmos problemas 
não ocorram no Brasil. Em 2012 
Portugal terminou a redistribuição, 
onde aproximadamente 30% da po-
pulação não estava preparada. Na 
América Latina a primeira cidade a 
realizar este processo foi Tijuana, 
no México. Muitos não sabiam e 
não estavam sabendo. O transtorno 
aumentou por ter sido realizado na 
época de eleição.
No cronograma brasileiro, algumas 

cidades desligarão em época eleito-
ral, como é o caso de Goiânia e Pal-
mas, por exemplo. Em comparação, 
no Rio de Janeiro ocorrerá na época 
das Olimpíadas. Portanto, o Brasil 
está sujeito a enfrentar os mesmos 
problemas do cenário internacional.
O custo também é um ponto de 

preocupação. No momento não há 
uma política de incentivo para que 
as prefeituras auxiliem na compra de 
equipamentos, pois os custos para 
este processo são altos, uma vez que 
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em muitas cidades ainda são utiliza-
dos equipamentos analógicos.
Por outro lado, este remanejamen-

to movimentará a economia, uma 
vez que surgirão novos empregos 
e consequentemente, novas opor-
tunidades de rendas. Deste modo, 
novos modelos de negócio estarão 
em aberto, mas que ainda não foram 
explorados, como a reciclagem do 
cobre, por exemplo.
Porém, o setor deverá estar prepara-

do para o descarte dos antigos equi-
pamentos, de acordo com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, que 
retrata como deverá ser o remaneja-
mento e a logística desta operação.
Deverá também ter um melhor 

aproveitamento dos serviços da TV 
digital. Atualmente, somente são 
aproveitadas a mobilidade e a alta 
definição, podendo também ser ex-
ploradas a interatividade e a mul-
tiprogramação, levando ao público 
uma experiência além da qualidade.
A monitoração da cobertura tam-

bém é um ponto relevante, pois lo-
cais com áreas de sombra não rece-
bem o sinal. A fim de eliminar estas 
áreas de sombra deverão ser insta-
lados os gap fillers ou reforçadores 
de sinal.

No entanto, atualmente, testes de 
campo possuem um custo elevado, 
uma alternativa é a instalação de 
sensores para monitorar o espectro. 
Estes sensores podem atuar de duas 
formas: trabalhar diretamente com o 
gap filler, se tornando um gap filler 
adaptativo (ROCHA, 2014), ou traba-
lhar em redes SFN, formando redes 
cognitivas.
O que é pouco lembrado é que o 

switch-off foi mencionado pela pri-
meira vez no Decreto nº 5820 (2006), 
assinado na época pelo então presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. Por-
tanto, este assunto vem sendo deba-
tido há quase uma década.
Portanto, para que este remaneja-

mento seja implementado de forma 
eficiente, evitando a ocorrência de 
grandes impactos na audiência, é 
importante realizar uma boa cam-
panha de divulgação, explicando ao 
telespectador o que irá acontecer da 
forma mais clara o possível.
Além disso, é necessário avaliar a 

infraestrutura das emissoras e reali-
zar o monitoramento da área de co-
bertura, proporcionando à população 
não somente a alta definição, mas to-
dos os serviços disponíveis da TV di-
gital, evitando assim, a tela preta. n
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Figura 1: Cronograma de desligamento da TV analógica. Fonte: (BRITTO, 2014).
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por João Martins em Amsterdã

O
maior encontro do mercado 
broadcast europeu, o IBC 
(International Broadcasting 
Convention), realizado de 

12 a 16 de Setembro na RAI (Ams-
terdam RAI Exhibition and Congress 
Centre), em Amsterdã, Holanda con-
tou com mais de 1.500 expositores 
que receberam nos seus cinco dias 
de exibição mais de 55 mil visitantes 
de mais de 170 países.
As estações de televisão que inicia-

ram há alguns anos atrás a transição 
para alta definição e mesmo muitas 
ainda que ainda nem sequer fizeram 
a transição de SD para HD têm pe-
rante si um forte dilema. Tal como 
se viu no IBC 2014, a indústria está 
mudando a um ritmo mais rápido do 
que nunca – e não falamos apenas 
da evolução para Ultra-Alta Definição 
UHD a 4K ou 8K, mas sobretudo no 
que diz respeito à tecnologia de in-
fraestrutura, cada vez mais TI e IP. 

Mudança e evolução 
para 4K e IP

PRIMEIRAS IMPRESSÕES
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Depois de uma edição alucinante  
em Las Vegas, onde o NAB 2014 trouxe fortes 

ventos de mudança para a indústria,  
estávamos curiosos de ver como  

a perspectiva mais Europeia e internacional 
da International Broadcasting Convention 

2014 nos faria ter uma visão diferente.  
Não foi bem assim. A feira de Amsterdã  
foi também marcada por forte agitação,  

contrabalançada de certa forma por alguma 
euforia pelo retorno de investimentos que já 

não se viam há algum tempo.  
A questão que ficou no entanto no ar é:  

Será que aquilo que os fabricantes estavam 
promovendo está em linha com  

as prioridades das televisões e produtoras?
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video e de áudio convertidos 
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saída Deep Color 30- e 36-bit 
video HDMI, monitorando os 
fluxos de trabalho conduzindo 
solucoes professionais com 
ótima qualidade.
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Mas essa transição está ainda muito 
longe de estar consolidada, embora 
as peças do puzzle ainda em falta 
estejam todas começando a surgir.
A complicar as coisas, entretanto 

os fabricantes mais conhecidos vão 
sendo comprados, vendidos, as fu-
sões vão acontecendo e os grandes 
players do sector são cada vez mais 
empresas outrora completamente es-
tranhas à indústria, como a Cisco, a 
Ericsson, Akamai ou Amazon.
Outras simplesmente adoptaram 

nomes novos, tal como acontece 
com a Imagine Communications que 
resultou do processo de separação 
da Harris Broadcast (para as solu-
ções de produção e emissão) e na 
GatesAir (para as soluções de trans-
missão). E foi precisamente o seu 
novo CEO, Charlie Vogt, um executi-
vo que transitou da indústria de TI 
que melhor traduziu esse sentimento 
ao afirmar: “Acredito que esta indús-
tria vai passar por mais mudanças 
nos próximos 18 meses do que tudo 
aquilo porque passou nos últimos 
cinco – ou mesmo nos últimos 20 
anos!” (em entrevista ao diário do 
IBC, Vogt disse mesmo 50 anos!...).
Referindo-se em concreto ao fato de 

a indústria precisar de alguma concen-
tração de esforços para concluir a tran-
sição da migração de processos de si-
nais de banda base SDI para IP e para 
tecnologias TI que potenciem finalmen-

te sistemas multifuncionais, não se 
cansou de promover em todas as suas 
intervenções as soluções em Cloud e 
arquiteturas de plataformas definidas 
por software e TV Everywhere.
Não deixámos de notar por parte de 

Charlie Vogt alguma obsessão mesmo 
em referir parcerias com empresas 
como a Microsoft e a IBM, quase que 
se esquecendo de referir o fato de, 
ainda há pouco tempo, a sua empresa 
ter comprado a Digital Rapids – que já 
há muito era um parceiro estratégico 
da Microsoft nesta indústria.
E o discurso não é original, porque na 

verdade já há dois anos que ouvimos 
o presidente e CEO da Avid, Louis Her-
nandez, Jr. Afirmando que há demasia-
dos “players” na indústria broadcast e 
que é necessário maior concentração.
De certa forma, o IBC veio contradi-

zer um pouco estas atitudes, uma vez 
que são conhecidas precisamente as 
parcerias dos gigantes de TI com em-
presas relativamente pequenas do se-
tor, tal como se viu este ano no enor-
me esforço da Microsoft em licenciar 
tecnologias e fazendo-se representar 
com importantes executivos em apre-
sentações relativamente “modestas”.

Conectividade, integração 
e inovação
Por outro lado, o IBC é um even-

to que, em contraste com a NAB em 
Las Vegas, há muito conta com uma 

presença esmagadora de grandes 
players do setor das telecomunica-
ções, sendo evidente que o merca-
do Europeu fez uma transição ra-
dical para as plataformas de cabo, 
satélite e IPTV em detrimento das 
redes terrestres tradicionais do broa- 
dcast, sendo que o setor está agora 
vivendo uma nova etapa de transi-
ção para modelos OTT e de conver-
gência com as redes móveis.
Isso mesmo, aliás, ajuda a explicar 

o fato de a IBC ter atraído tantos par-
ticipantes que ali acorreram para a 
conferência e conhecer as propostas 
dos expositores. Quando se obser-
vam as multidões que percorrem os 
corredores dos 14 pavilhões do RAI, 
nota-se que estes não são de setores 
de produção e criativos, mas predo-
minantemente executivos e técnicos 
de grandes operadores de distribui-
ção e comunicações – um setor de 
onde continuam a originar os gran-
des investimentos.
A organização do IBC não hesitou em 

divulgar que a edição de 2014 foi a 
mais bem-sucedida de sempre, atrain-
do um total de 55.092 visitantes, um 
aumento de 4% em relação a 2013.  
 A conferência do IBC 2014 foi efetiva-
mente uma das maiores e mais com-
pletas de sempre, com mais de 280 
palestrantes num programa de sessões 
alinhado tematicamente que obrigava 
os participantes a definir previamente 
qual o seu principal interesse.
E a apresentação keynote por parte 

de David Abraham, CEO do Channel 
4 inglês, deu um mote interessante. 
“A televisão em modelo broadcast 
continua sendo relevante. Mas os es-
pectadores querem mobilidade e co-
nectividade e não há nenhum motivo 
para que os broadcasters percam 
essa relevância”, afirmou. Na expo-
sição, assim como nas conferências, 
discutiu-se bastante o tema de como 
os espectadores estão acedendo aos 
conteúdos de televisão mais popula-
res usando cada vez mais outras pla-
taformas “on-demand” e não obriga-
toriamente sentados no sofá da sala. 
Uma alteração que confirma a impor-
tância da produção de conteúdos de 

Os temas dominantes do IBC 2014 implicavam obrigatoriamente a transição  
para 4K e a migração para operações em cloud. No estande da União Europeia  
de Radiodifusão (EBU/UER) havia demonstrações de conteúdos em HDR  
(high dynamic range), codificação 4K HEVC e especificações de orquestração FIMS 
com soluções de infraestrutura em cloud
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qualidade e do papel das estações 
de televisão como fonte de conteú-
dos e informação, mas que represen-
ta em simultâneo um enorme desafio 
técnico, comercial e operacional.
Para discutir precisamente esse e ou-

tros temas, o IBC contou com interven-
ções do presidente da Google Europe, 
Matt Brittin; do CEO e diretor Global 
da BBC Worldwide, Tim Davie; do Pre-
sidente da AMC Global e Sundance 
Channel Global, Bruce Tuchman; entre 
muitos outros executivos.
Esta edição do IBC 2014 serviu tam-

bém para o lançamento do IBC Con-
tent Everywhere Europe, o primeiro 
de uma série de eventos orientados 
para a discussão da transformação 
profunda em curso nos mídia provo-
cada pelas novas formas de distribui-
ção e acesso. O evento de lançamento 
foi inserido diretamente no IBC 2014 
como uma forma de visitantes e expo-
sitores se familiarizarem com o con-
ceito que irá agora ter igualmente edi-
ções no Médio Oriente e África e no 
Brasil/América Latina. Nesta primeira 
edição, a organização promoveu es-
paços de debate e divulgação de no-
vas tendências, com a designação IBC 
Content Everywhere Cloud Solutions 
Theatre, IBC Content Everywhere 
Workflow Solutions Theatre e o IBC 
Content Everywhere Hub Theatre. 
Os conteúdos destas sessões e 

destaques podiam ser igualmente 

conhecidos durante os seis dias de 
emissão da IBC TV, este ano transfor-
mado num serviço de 24 horas em 
web streaming e igualmente dispo-
nível para os mais populares mode-
los de smartphones e tablets. Estes 
conteúdos permanecem disponíveis 
e podem ser vistos on-demand em 
www.ibc.org/VOD.

FIFA e Brasil em destaque
Outra importante iniciativa foi o 

IBC Leaders’ Summit que trouxe até 
ao evento mais de 100 CEOs e exe-
cutivos de alto nível para um debate 
exclusivo sobre a transição digital de 
serviços e de como a inovação nas in-
dústrias relacionadas está promoven-
do alterações no mundo dos mídia.
Como sempre, algumas das tecnolo-

gias mais avançadas e programas de 
desenvolvimento podiam ser conheci-
dos na IBC Future Zone, tendo a Cisco 
aproveitado a oportunidade este ano 
para mostrar a sua visão do mundo 
conectado num futuro próximo, en-
quanto a televisão japonesa NHK 
demonstrava o seu sistema Super Hi-
Vision 8K, incluindo já alguns novos 
modelos de câmeras. O destaque em 
termos de conteúdos foram natural-
mente as imagens captadas pela NHK 
na Copa do Mundo Brasil 2014.
Na apresentação promovida pela 

NHK, para além dos habituais visio-
namentos das mais recentes imagens 
em 8K (Super Hi-Vision), este ano o 
principal destaque ia para a apre-
sentação de imagens captadas a 120 
frames por segundo, um formato em 
que a cadência superior de imagem 

efetivamente permite fazer justiça à 
resolução acrescida, suprindo um dos 
principais problemas com imagens 
em movimento que há tempo vem 
sendo apontado pelos especialistas.
As demonstrações de elevado nú-

mero de frames por segundo (high 
frame rate), eram igualmente com-
plementadas por apresentações de 
latitude dinâmica expandida (high 
dynamic range) e outras inovações 
que vêm provocando reações cada 
vez mais positivas em relação a es-
tes esforços de inovação japoneses, 
iniciados já há 10 anos.
O Dr. Sugawara, responsável dos 

NHK Science and Technology Research 
Laboratories, afirmava: “Trata-se de 
um momento de grande importância 
para o desenvolvimento da tecnologia 
8K. As nossas apresentações públicas 
das captações efetuadas no Mundial 
do Brasil foram extremamente bem-
sucedidas. Acredito que a implemen-
tação do novo sistema de elevada 
cadência de imagem vai tornar as ima-
gens de conteúdos com sequências 
de ação rápida, tal como no esporte, 
numa experiência sensacional”.
Segundo a NHK revela, o sistema 

está muito próximo da primeira im-
plementação prática, estando propos-
ta já uma primeira emissão experi-
mental via satélite em 2016, com o 
lançamento das primeiras emissões 
regulares no Japão em 2020. Segundo 
a NHK, os mais recentes desenvolvi-
mentos em tecnologia de comunica-
ções já permitem transportar os sinais 
8K sem compressão a 144 Gbps em 
tempo real, num único cabo de fibra. 

As demonstrações das imagens do 
Mundial recolhidas no Brasil em 8K 
pela NHK foram o grande destaque 
das demonstrações que a organização 
japonesa promoveu no IBC 2014
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Quando a Akamai e a Amazon começam a apostar em estandes de grande dimensão 
em feiras como o IBC, podemos estar seguros que a migração para serviços CDN 
e infraestruturas em cloud está mesmo a se transformar numa realidade 
na indústria de televisão
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A NHK já está usando, igualmente, o 
codec HEVC para processar sinais na-
tivos 8K para transmissão via satélite, 
num único canal a 100 Mbps.
Por outro lado, as sessões que de-

correram o auditório do IBC Big Scre-
en Experience contaram este ano 
com a oportunidade – pela primeira 
vez – de se assistir à projeção inte-
gral de filmes de longa-metragem – 
neste caso “The Life of Pi” e “Dawn 
of the Planet of the Apes”, cortesia 
da 20th Century Fox – em projeção 
3-D de alta luminosidade com um 
projetor laser 6P da Christie. 
No espaço IBC Big Screen decor-

reram ainda uma série de eventos 

e conferências, incluindo uma de-
monstração de correção de cor em 
tempo real em 4K e uma intervenção 
de Douglas Trumbull onde este apre-
sentou a nova curta-metragem “UTO-
FOG”, captada em estereoscopia 3-D 
em 4K a 120 frames por segundo.
Aproveitando a infraestrutura do 

IBC Big Screen, decorreu ali igual-
mente a cerimónia dos IBC2014 
Awards onde o destaque foram na-
turalmente a FIFA, pela sua cobertura 
da Copa do Mundo, tendo sido atri-
buído um Prémio Especial à Vienna 
State Opera pelos seus serviços de 
transmissão broadcast e online de 
espetáculos de ópera e ballet para 
audiências de todo o mundo.
Entre os premiados, destaque igual-

mente para o Best Conference Paper 
Award, atribuído à conferência “DVB
-T2 Lite – explorando redes HDTV para 
serviços de recepção móvel”, um paper 
científico de G. Alberico, A. Bertella, S. 
Ripamonti e M. Tabone da RAI de Itá-
lia, e que aliás foi destacado com uma 
apresentação na própria exposição, no 
estande do consórcio DVB.

TI ou IP?
Passando diretamente para as pro-

postas tecnológicas, vamos tentar aqui 
refletir um pouco sobre a transição em 
curso para infra-estruturas de produ-
ção baseadas em tecnologia TI e para 
a transmissão sobre IP. O IP no campo 
das infraestruturas de produção, tal 

como já havíamos comentado na re-
portagem do NAB2014, está bastante 
mais atrasado, sendo que com a tran-
sição para 4K, pelo menos para já, nin-
guém quer arriscar propor a substitui-
ção da distribuição de sinais de banda 
base em SDI para cablagem de rede. 
No IBC 2014 ouvimos muitas em-

presas falando de vídeo sobre IP, 
mas na verdade ou se tratava de 
simples aplicações de distribuição de 
sinais com forte compressão em cir-
cuitos fechados ou então – tal como 
demonstrado pela Sony – de simples 
contribuições de vídeo sobre IP.
No entanto, a discussão não abran-

dou e sobretudo no campo do AVB 
(audio video bridging - IEEE 1722), 
onde se continua fazendo progressos 
– basicamente todos em compasso 
de espera por causa da atualização 
da tecnologia Ethernet para 25, 40, 
ou 100 Gigabits por segundo. Mas 
ainda não foi este ano que se viram 
progressos dignos de nota.
Como sempre, Jan Eveleens, CEO da 

Axon e responsável pelo grupo de 
trabalho de vídeo no consórcio AVB, 
foi o maior promotor da necessidade 
da indústria adotar o padrão. A Axon, 
por outro lado, tenta demonstrar os 
méritos da tecnologia, tendo mesmo 
efetuado demonstrações de vídeo 4K 
sobre Ethernet-AVB – o que vale a 
pena referir, não é nada de revolucio-
nário, tendo em conta a cadência de 
dados disponível. 

Na área de apresentações do IBC Future 
Zone, o Instituto ETRI promoveu uma 
demonstração prática de uma emissão 
4K UHD em serviço de televisão digital 
terrestre (DVB-T2) contendo uma 
emissão híbrida 3DTV e HDTV  
para plataformas móveis, tudo 
no mesmo canal
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Nas demonstrações de novas tecnologias para emissões de televisão em 4K, impressionavam positivamente as apresentações 
de elevado número de frames por segundo (high frame rate), complementadas por apresentações de latitude dinâmica 
expandida (high dynamic range) e inovações tal como áudio binaural e som imersivo em MPEG-H
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A Axon continua acima de tudo de-
monstrando o fato de o padrão AVB 
eliminar os requisitos da gestão de 
endereços de IP, uma vez que a so-
lução basicamente mantém apenas 
os layers básicos do padrão Ethernet 
(layer 2), permitindo que os dispo-
sitivos possam estabelecer ligações 
entre si de forma automaticamente 
assim que se ligam à rede, estabele-
cendo ligações que permitem sincro-
nização com latência reduzida.
O problema, claro está, é que a 

tecnologia que está sendo imple-
mentada e demonstrada pela Axon, 
continua a ser basicamente da Axon, 
apesar de respeitar a especificação 
AVB publicada, sendo necessário 
que outros fabricantes solicitem a 
certificação respectiva para garantir 
a interoperacionalidade entre equi-
pamentos. Enquanto isso, múltiplas 
empresas continuam desenvolvendo 

os seus próprios esforços de imple-
mentação sobre IP de forma proprie-
tária, na esperança de encontrarem 
nichos lucrativos de mercado – como 
o da contribuição – em vez de ten-
tarem de uma vez, substituir por si 
toda a infraestrutura SDI existente.
Por outro lado, quando se fala de 

transição TI na indústria broadcast, 
podemos falar de múltiplas transi-
ções, algumas já ultrapassadas, tal 
como a transição para servidores e 
processos baseados em arquivos, 
sistemas de controle de transmissão 
totalmente baseados em computa-
dor, sistemas de edição e produção 
não-linear em rede etc.
No IBC 2014 começou agora a se fa-

lar de um patamar novo, assente nas 
soluções em cloud e na virtualização 
– tema onde curiosamente algumas 
empresas tradicionais da indústria 
broadcast, tal como a Quantel, têm 
vindo a dar cartas.
Mas quando se fala de IP, virtua-

lização e cloud, alguns fabricantes 
dão quase a sensação de que deixa 
de ser necessário ter hardware pelo 
meio. No entanto, as empresas que 
efetivamente desenvolvem o har-
dware necessário são precisamente 
as que estão fazendo todas as ins-
talações críticas de “broadcast na 
cloud” – mesmo que se usem sim-
plesmente servidores blade e o cha-
mado hardware COTS (commercial 
off-the-shelf) que quer dizer que está 
disponível em qualquer lado.
Mas basta perguntar a empresas re-

lativamente novas, como a Blackma-
gic e a AJA Video, para perceber como 
o hardware de televisão (dedicado se 
quiserem) é não apenas necessário, 
como continua a ser um mercado ex-
tremamente lucrativo – simplesmen-
te as coisas já não custam tão caro 
como custavam há 10 anos atrás.
Por outro lado, o “hardware” que 

se utiliza atualmente em televisão e 
produção audiovisual é quase todo 
atualizável por software/firmware.
Muitas das visões de sistemas 

“cloud” na verdade – para a indústria 
de televisão – não passam de basti-
dores preenchidos com servidores bla-

de “estúpidos” à espera do software 
adequado para a aplicação dedicada, 
necessitando em todos os extremos 
de um mundo de hardware periférico 
que, atualmente continua a ser o mer-
cado a que grande parte dos exposi-
tores presentes no IBC se dedicam. 
Do outro lado, estão cada vez mais 
as empresas de serviços – Amazon ou 
Akamai – que agora também se torna-
ram expositores do IBC, naturalmente.

A visão Harmonic
Entre outras empresas que domi-

nam o setor, embora com uma liga-
ção mais “umbilical” ao setor broa-
dcast, está a Harmonic, outro dos 
grandes nomes que atualmente ne-
nhuma estação de televisão conse-
gue contornar e que, no IBC 2014, se 
propõe ajudar precisamente as redes 
de televisão a transformar as suas 
atuais infraestruturas de vídeo em 
soluções convergentes sobre IP que 
combinam desde o broadcast em re-
des terrestres, até ao cabo, satélite e 
telecomunicações, de forma a chegar 
a qualquer tipo de tela.
Desde infraestruturas de vídeo virtu-

alizadas até à codificação e distribui-
ção de sinais 4K Ultra HD, a Harmonic 
mostrava no IBC soluções que não só 
já estão disponíveis como apresen-
tam custos extremamente competi-
tivos. “Todas as tecnologias e solu-
ções que estamos destacando no IBC 
2014 foram desenhadas para tornar 
mais simples, flexíveis, escaláveis e 
eficientes, a produção e distribuição 
de vídeo”, afirma Peter Alexander, res-
ponsável de marketing da Harmonic. 
Reconhecendo que, para as estações 

de TV as coisas podem parecer cada 
vez mais complexas e desconhecidas 
à medida que esta migração para as 
redes IP vai acelerando, a Harmonic 
tentou transmitir uma mensagem de 
confiança, esforçando-se para mos-
trar que as inovações existentes po-
dem precisamente ajudar a agilizar 
e tornar mais eficientes essas novas 
infraestruturas. “Na feira, a Harmonic 
está demonstrando as suas mais re-
centes inovações, incluindo soluções 
de distribuição definidas por software 

Se alguém tem dúvidas que todas as 
peças do puzzle 4K estão disponíveis, 
basta ver como no IBC 2014 até já havia 
soluções de legendagem anunciadas 
como preparadas para UHD
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Demonstração de codificação HEVC  
de sinais 4K com base na plataforma 
VOD da Harmonic
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e virtualizáveis que unificam todas as 
funções de processamento de vídeo 
numa mesma plataforma”.
Para unificar esta proposta, a Har-

monic promovia essencialmente a 
sua arquitetura de software Harmo-
nic VOS, em conjunto com o sistema 
de processamento virtualizado Elec-
tra XVM que assentam em infraestru-
turas TI que podem estar localizadas 
fisicamente nas operações das redes 
da própria cadeia de televisão como 
podem estar instaladas num opera-
dor de distribuição remoto que ofe-
rece serviços à estação.
A Harmonic se esforçava por de-

monstrar que, com este conjunto de 
soluções, seja um operador de dis-
tribuição, uma rede de TV tradicional 
broadcast ou um operador de Pay-TV, 

todos poderão começar a evoluir as 
suas operações de oferta de conteú-
dos para qualquer tipo de plataforma, 
nomeadamente oferecendo já canais 
de distribuição em Ultra HDTV com 
o mais baixo custo de operação, sem 
esconder que, atualmente, empresas 
como a Harmonic vivem mais dos ser-
viços e suporte técnico que proporcio-
nam do que propriamente da instala-
ção da própria infraestrutura técnica.
Nas demonstrações de serviços Ultra 

HD, a Harmonic destacava já a codi-
ficação HEVC e streaming em tempo 
real na sua plataforma VOS, mostrando 
igualmente a compatibilidade de distri-
buição de sinais HEVC 2160p50/60 no 
perfil Main 10 com soluções de outros 
fabricantes. Para potenciar soluções 
on-demand sobre IP, a Harmonic mos-

trava o sistema de servidor e gestão 
de streaming ProMedia Origin que, 
para além de serviços VOS, suporta 
igualmente serviços de distribuição 
diferidos para diferentes plataformas.
Não esquecendo nunca que a Har-

monic é a empresa que em tempos 
comprou o líder de mercado em ser-
vidores de televisão, a Omneon, este 
ano a marca demonstrava já soluções 
de edição para equipamentos em rede 
e playout para emissão de sinais 4K, 
diretamente sobre a mais recente evo-
lução do sistema de armazenamento 
partilhado MediaGrid, assim como 
novos desenvolvimentos no sistema 
de servidores Spectrum, suportando 
maior número de canais, maior densi-
dade de armazenamento, suporte me-
lhorado de legendagem, monitorização 
e ferramentas integradas de gestão.
Com o lançamento da solução Spec-

trum MediaCenter (MCP-2200A), a Har-
monic é agora capaz de oferecer até 
20 canais (a 50 Mbps ou 10 canais a 
100 Mbps) num mesmo servidor, com 
até 32 TB de armazenamento SAS em 
apenas 2U!. A empresa mostrou ain-
da uma série de melhorias no siste-
ma de emissão Spectrum ChannelPort 
em combinação com o novo servidor 
Spectrum MediaDeck para as referidas 
capacidades melhoradas de gestão de 
emissão, legendas, monitorização etc.
Para a continuidade de emissão a 

Harmonic anunciou o novo sistema 
Polaris, já desenhado para a gestão 
das novas infraestruturas sobre IP e 
que, em integração com os servidores 
Spectrum permite implementar uma 
solução de Media Orchestration. A cha-
mada “orquestração de mídia” é um 
daqueles buzzwords que a indústria 
de televisão inventou, à medida que 
vai amadurecendo a noção de siste-
mas totalmente baseados em arquivos 
e que verdadeiramente permitem tirar 
partido dos mais recentes padrões de 
metadados e comunicação inteligen-
te entre sistemas TI. De certa forma, 
podemos dizer que a solução Polaris 
está para o mundo da emissão já to-
talmente baseada em servidor, como 
os antigos sistemas de automação 
estavam para o controle remoto de 
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É preciso não esquecer que a Harmonic é a empresa que comprou a Omneon 
e que, por isso mesmo, continua a liderar na área das soluções de servidores 
para televisão, continuando a desenvolver a gama Spectrum agora com novas 
versões mais avançadas e com novos módulos ChannelPort

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

©
 Fo

to
: D

ivu
lga

çã
o

O codificador Harmonic Ellipse 3000 já está preparado para os novos padrões 
DVB-S2X e DVB-CID para operações DSNG

IBC 2014 

No IBC 2014  
a Harmonic  
promoveu  
a sua arquitetura 
de software  
Harmonic VOS, 
em conjunto 
com o sistema de 
processamento 
virtualizado  
Electra XVM  
que assentam em 
infraestruturas  
TI em cloud
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máquinas estavam nas infraestruturas 
de televisão tradicionais. A diferença é 
que, agora, soluções como o Polaris, 
já permitem pensar na tal noção de 
virtualização de vídeo, uma vez que 
este pode estar distribuído em redes 
que se apresentam na emissão como 
um conjunto combinado de recursos 
remotos – neste caso de servidores e 
sistemas de armazenamento.
As vantagens, tal como a Harmonic 

descrevia, está na capacidade de se 
criarem “canais de vídeo” à medida 
das necessidades, numa fracção do 
tempo e dos recursos que anterior-
mente eram necessários. Em termos 
de “orquestração”, o sistema de 
emissão Harmonic Polaris se integra 
com as soluções de automação da 
empresa inglesa Pebble Beach Sys-
tems – numa colaboração que foi 
sempre destacada pelos executivos 
da empresa no IBC. Não por acaso, 
a Harmonic reforçou recentemente a 
sua participação estratégica no gru-
po Vislink PLC (Reino Unido) que 
é a empresa mão da Pebble Beach 
Systems, tornando-se assim num dos 
seus maiores acionistas. 

A visão Imagine Communications
A agora denominada Imagine Commu- 

nications – que era até ao ano pas-
sado a Harris Broadcast – falou 

exatamente dos mesmos temas da 
convergência IP, virtualização de ví-
deo, serviços de software em rede 
etc., que já destacámos para outras 
grandes marcas. Numa nota de curio-
sidade, na conferência de imprensa 
do IBC 2014 ficámos a saber que a 
razão do nome Imagine Communica-
tions se deve ao fato de que a em-
presa de investimentos Gores Group, 
que inicialmente comprou a Harris 
Broadcast, ter na época relações com 
uma pequena empresa de serviços e 

aplicações para distribuição de vídeo 
para tablets e dispositivos móveis de-
nominada Imagine Communications. 
Quando foi chamado a liderar a 

“nova Harris”, o atual CEO Charlie Vogt 
foi confrontado com a necessidade de 
encontrar um novo nome para a sua 
empresa e achou que o custo de aqui-
sição da Imagine Communications de 
San Diego, nos Estados Unidos seria 
inferior ao custo de criar um nome e 
marca de raiz... Sendo um executivo 
que vem da indústria informática e 
telecomunicações, Charlie Vogt, acha 
que um nome como Imagine ajudará 
a construir uma imagem totalmente 
nova na indústria de televisão, aju-
dando a fazer esquecer o passado da 
Harris Broadcast – se terá razão ou 
não, apenas o sucesso das novas so-
luções da marca poderá dizer.
Querendo evoluir de um passado 

claramente assente na indústria bro-
adcast, a “nova” Imagine Commu-
nications quer agora ser vista pelo 
mercado como um forte player nes-
ta nova visão da indústria, cada vez 
mais TI e IP.
Para tal, a Imagine revelou no IBC 

2014 a sua primeira solução inte-
grada de “Playout em Cloud”, de-
nominada VersioCloud. Segundo a 
Imagine esta solução permite que as 
empresas de mídia possam fazer a 
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Charlie Vogt, o novo CEO da Imagine Communications, fez-se acompanhar quase 
sempre por executivos da Microsoft, assinalando a aposta da sua empresa em 
soluções de software e arquiteturas em cloud, diretamente assentes na plataforma 
Microsoft Azure

Para a continuidade de emissão a Harmonic anunciou o novo sistema Polaris, 
já desenhado para a gestão das novas infraestruturas sobre IP, em integração 
com os servidores Spectrum e com as soluções de automação da empresa inglesa  
Pebble Beach Systems
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já permitem pensar na tal noção de 
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que se apresentam na emissão como 
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Systems, tornando-se assim num dos 
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etc., que já destacámos para outras 
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“nova Harris”, o atual CEO Charlie Vogt 
foi confrontado com a necessidade de 
encontrar um novo nome para a sua 
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sição da Imagine Communications de 
San Diego, nos Estados Unidos seria 
inferior ao custo de criar um nome e 
marca de raiz... Sendo um executivo 
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que um nome como Imagine ajudará 
a construir uma imagem totalmente 
nova na indústria de televisão, aju-
dando a fazer esquecer o passado da 
Harris Broadcast – se terá razão ou 
não, apenas o sucesso das novas so-
luções da marca poderá dizer.
Querendo evoluir de um passado 

claramente assente na indústria bro-
adcast, a “nova” Imagine Commu-
nications quer agora ser vista pelo 
mercado como um forte player nes-
ta nova visão da indústria, cada vez 
mais TI e IP.
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2014 a sua primeira solução inte-
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nominada VersioCloud. Segundo a 
Imagine esta solução permite que as 
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Charlie Vogt, o novo CEO da Imagine Communications, fez-se acompanhar quase 
sempre por executivos da Microsoft, assinalando a aposta da sua empresa em 
soluções de software e arquiteturas em cloud, diretamente assentes na plataforma 
Microsoft Azure

Para a continuidade de emissão a Harmonic anunciou o novo sistema Polaris, 
já desenhado para a gestão das novas infraestruturas sobre IP, em integração 
com os servidores Spectrum e com as soluções de automação da empresa inglesa  
Pebble Beach Systems
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gestão de operações e criar novos 
canais no cloud de uma forma bas-
tante mais flexível e rápida. 
Segundo Charlie Vogt, “o consumi-

dor atual tem um número crescente 
de alternativas desde a televisão li-
near até serviços Over-the-Top (OTT), 
o que cria uma pressão enorme so-
bre as empresas que querem manter 
quota de mercado e querem fideli-
zar as suas audiências. Uma solução 
como o VersioCloud torna-se assim 
numa proposta disruptiva que po-
derá representar uma enorme van-

tagem competitiva porque simplifica 
a criação e gestão de novos canais, 
acelerando a rentabilização de conte-
údos junto de novos públicos e mer-
cados geográficos. Enquanto outras 
soluções concorrentes se baseiam 
em codecs, em hardware ou GPUs, 
o VersioCloud é a única solução da 
indústria que se baseia 100% em sof-
tware, correndo em plataformas de TI 
comercialmente disponíveis”.  
O VersioCloud combina assim to-

das as funções de continuidade, in-
cluindo grafismo e identificação de 

canais, automação e servidor, tudo 
numa solução em cloud.
Para a gestão desta solução, a Ima-

gine propõe o software de orquestra-
ção (a tal palavra de novo...) Magellan 
SDN Orchestrator que, em conjunto 
com as plataformas de processamen-
to e compressão Selenio permitem 
fazer a ponte entre a infraestrutura 
SDI, ASI e IP, fazendo assim a transi-
ção entre as soluções de banda base 
existentes na migração para IP. 
Segundo a Imagine destaca, o sis-

tema VersioCloud facilita a interação 
entre os produtores de conteúdos, dis-
tribuidores e operadores e organiza-
ções afiliadas, na criação de soluções 
multicanal que permitem ir ao encon-
tro das tendências de acesso existen-
tes em cada mercado, nomeadamente 
tornando mais simples a gestão da 
publicidade em múltiplas plataformas, 
ter métodos eficientes de recuperação 
em casos de catástrofe (disaster reco-
very) e a possibilidade de acomodar 
oportunidades sazonais ou temporais, 
tal como a transmissão de grandes 
eventos esportivos, criando canais 
para aceder a novos mercados, sem 
necessidade de investimentos de raiz. 
A Imagine propõe este novo conceito 

como uma plataforma de serviços que 
se paga à medida que se usa, ideal 
para experimentar novos modelos OTT.
Igualmente para fazer a ponte en-

tre as infraestruturas existentes e a 
nova geração de soluções baseadas 
em software e em cloud, a Imagine 
Communications anunciou o lança-
mento da nova Nexio Ingest Suite. 
Trata-se de fazer a gestão do ingest 
de conteúdos e armazenamento, 
convertendo sinais de banda base 
em arquivos, através de uma sé-
rie de ferramentas de software que 
complementam os servidores Nexio 
já existentes. A solução permite, no-
meadamente, fazer a ingesta multi-
câmera em estúdio, diretamente de 
processos de trabalho em formato 
XDCAM (Sony) ou Panasonic (P2) di-
retamente para arquivos.
Na área de gestão de publicidade e 

gestão de direitos – uma área onde 
a Harris sempre teve uma importan-

A Imagine Communications  transformou-se radicalmente numa empresa 
que tem os temas da convergência IP, virtualização de vídeo e serviços de software 
em rede como principal objetivo
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Charlie Vogt, Ceo  
de Imagine Communications  
disse à Revista da SET  
antes da coletiva  
de imprensa realizada no 
IBC 2014 que “o Brasil  
e América Latina são  
mercados prioritários  
para a marca devido  
a transição para o digital 
pelas quais as emissoras  
estão passando e as  
mudanças tecnológicas  
que este processo implica” 
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te quota de mercado – a Imagine 
Communications anunciou agora o 
lançamento das soluções de softwa-
re Landmark Express.
Disponível em dois módulos que 

podem ou não ser instalados em 
cloud, a solução está disponível nos 
módulos Landmark Rights & Sche-
duling Express e Landmark Sales 
Express e que, segundo a empresa 
explica, permitem a migração de 
componentes de software existentes 
do portfólio de soluções da empresa
Para complementar a migração 

para infraestruturas TI e IP, a Imagine 
Communications lançou também no 
IBC a sua nova plataforma de gestão 
Zenium, desenhada para assentar nos 
serviços Microsoft Azure. Na prática 
o software Zenium combina toda as 
funcionalidades de processamento, 
compressão, transcodificação e ges-
tão de processos baseados em fichei-
ros que a Digital Rapids vinha desen-
volvendo, numa solução diretamente 
integrada com a plataforma Micro-
soft Azure. Esta foi uma das razões 
porque Charlie Vogt andou sempre 
acompanhado de executivos da Mi-
crosoft, uma vez que a sua proposta 
de “virtualização” assenta fortemente 
na relação estratégica com a empresa 
de Redmond. Os executivos da Micro-

soft descreviam até as propostas da 
Imagine Communications, como “um 
ambiente de software modular para 
correr processos e tarefas especia-
lizadas” para as soluções em cloud 
Microsoft Azure. Difícil reconhecer que 
esta é a empresa que no ano passado 
se chamava Harris Broadcast.
São toda uma série de conceitos 

meio abstratos que na prática impli-
cam o licenciamento de software e a 
aquisição de serviços externos, com 
os quais nem todos os broadcasters 
e rede de TV se sentirão necessaria-
mente muito confortáveis, mas que 
pode fazer todo o sentido na pers-
pectiva Europeia, onde uma estação 
de TV nem sequer possui rede de 
transmissores, estando totalmente 
dependente de operadores de distri-
buição (cabo, satélite, IPTV e mesmo 
operadores públicos de Televisão Di-
gital Terrestre (TDT).
Para complementar esta propos-

ta de emissão em cloud, a Imagine 
Communications promoveu ainda o 
conceito de serviços de desenho de 
rede, comissionamento, monitoriza-
ção, suporte e formação, MyImagine 
Services e MyImagine Watch.
São soluções de serviços para ajudar 

as organizações que não têm capaci-
dades próprias de engenharia inter-

nas – e cada vez mais são os canais 
de televisão Europeus que não têm 
sequer uma direção de engenharia – a 
contratar externamente um pacote de 
soluções de serviços, complementa-
res a essa necessidade de transição 
para serviços de TI, em cloud e “vir-
tualizados”. Este tipo de abordagem 
permite reduzir custos operacionais 
numa primeira abordagem, mas colo-
ca claramente as operações de televi-
são nas mãos de terceiros, tornando 
as suas operações, também, “virtuali-
záveis” a qualquer momento...

Cabo e Satélite sobre IP
Para além das preocupações de mi-

grar as estações de televisão para ar-
quiteturas totalmente IP, também na 
área da transmissão e distribuição 
foi possível assistir no IBC a múlti-
plas demonstrações de tecnologias 
que vêm facilitar esta migração com 
base nos padrões mais recentes.
Numa das demonstrações de tec-

nologia avançada mais interessantes 
que decorreu no IBC 2014, a Eutelsat 
e a Cisco promoveram uma solução 
de vídeo em cloud sobre satélite, 
integrando a solução Cisco Videos-
cape com a tecnologia “smartLNB” 
da Eutelsat. Esta combinação permi-
te obter streaming ao vivo sobre IP 
e serviços Push Video On Demand 
(VOD) para novos serviços de televi-
são. A solução integra a plataforma 
de vídeo em cloud Cisco Videosca-
pe, incluindo o software de set-top 
box MediaHighway, acesso condicio-
nal VideoGuard e uma aplicação de 
interface de utilizador desenvolvida 
pela Cisco para acesso a um guia de 
programação avançado que permite 
aos espectadores selecionar conteú-
dos ao vivo e pré-gravados, trazendo 
funcionalidades avançadas VOD para 
serviços via satélite. Basicamente o 
sistema “smart LNB” da Eutelsat é um 
dispositivo de baixo custo que combi-
na a recepção direta via satélite com 
um canal de retorno IP de banda es-
treita, transformando serviços lineares 
em serviços conectados para zonas 
geográficas onde o satélite é a única 
alternativa comercialmente viável.

A Vizrt apresentou no IBC solução de streaming por IP conectado ao Cloud  
permitindo que as emissoras transmitam múltiplos formatos e resoluções 
simultaneamente acelerando a criação de gráfico em tempo real
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Para serviços por cabo, no estande 
da Intel decorria uma interessante 
demonstração de implementação da 
mais recente tecnologia DOCSIS 3.0 
Full-Spectrum Capture da MaxLinear 
para distribuição de pacotes de 32 
canais numa cadência de dados até 
1.6 Gbps com menos de 75mW de 
dissipação de potência por canal.
A MaxLinear e a Intel demonstravam 

este desenho de referência no IBC 
2014. Combinando o receptor MxL268 
Full-Spectrum Capture (FSC) de 32 ca-
nais, para aplicações DOCSIS 3.0, com 
a plataforma SoC Intel Puma 6, para 
serviços DOCSIS 3.0. Basicamente, 
esta tecnologia irá permitir aos ope-
radores de cabo evoluírem as suas 
redes e serviços de pacotes de 16 e 
24 canais diretamente para sistemas 
de 32 canais com base na mesma 
rede coaxial, competindo assim com 
operadores de fibra FTTH (fiber-to-the
-home). As soluções de chip da Max- 

Linear são compatíveis diretamen-
te com as existentes atualmente no 
mercado, permitindo substituir rapi-
damente os receptores existentes nos 
operadores e acelerar a migração dos 
serviços de cabo para DOCSIS 3.0. 
A MaxLinear demonstrava igual-

mente uma solução 4K Satellite 
Full-Spectrum Capture (FSC), combi-
nando a sua plataforma MxL862 com 
um receptor de satélite MxL581 de 
8 canais para recepção de sinais 4K 
via satélite, o que significa que os 
operadores de satélite vão dispor 
de uma solução económica para dis-
tribuir estes novos canais aos assi-
nantes existentes. A demonstração 
mostrava a cadeia de sinal desde a 
transmissão à recepção de um servi-
ço 4K UHD com base na tecnologia 
FSC, usando uma plataforma de codi-
ficação e descodificação HEVC/H.265 
da STMicroelectronics.
Por outro lado, no estande da Roh-

de & Schwarz, demonstravam-se já 
os primeiros equipamentos capazes 
de analisar sinais DOCSIS 3.1. Os sis-
temas de software de análise R&S 
DSA DOCSIS em conjunto com os 
analisadores de espectro R&S FSW 
estão já preparados para assistir os 
operadores e fabricantes de equipa-
mentos na medição de equipamen-
tos de rede e processos na migração 
para a especificação de dados DOC-
SIS 3.1 que já suporta redes híbridas 
de fibra a coaxiais.

A migração dos operadores de TV 
Paga para esta tecnologia é uma das 
áreas em que a Rohde & Schwarz 
apostava, oferecendo igualmente um 
gerador de carga de sinais DOCSIS 
3.1, o primeiro no mercado a nível 
mundial.
Por outro lado, a marca alemã mos-

trava um novo sistema da empresa 
GMIT Gmbh, uma subsidiária da Roh-
de & Schwarz, para simplificar a moni-
torização de headends de cabo, redes 
broadcast e IPTV. O sistema Prismon é 
uma interessante solução de monitori-
zação compacta que permite controlar 
diferentes tipos de sinais de televisão, 
diretamente a partir de fontes SDI, 
ASI, feixes de transporte (TS) sobre 
IP e sinais T2MI, detectando automa-
ticamente erros de vídeo e áudio. Um 
único sistema pode monitorizar até 
36 programas de TV em paralelo e 
detectar erros em qualquer etapa da 
cadeia de transmissão e distribuição 
com gestão e alarmes via SNMP. Para 
além da detecção de erros, o sistema 
gera um mosaico visual de alta quali-
dade para monitorização de todos os 
programas, incluindo suporte de me-
tadados e dados auxiliares. Além dis-
so, esta solução pode ser totalmente 
gerida por conexões IP, com o mosai-
co codificado localmente como um 
único sinal HD para ser acedido remo-
tamente em simples browsers, nome-
adamente através de iPad e iPhone. n

Continuará….

A Rohde & Schwarz 
fez a demonstração no IBC 

2014 das primeiras soluções 
de teste, medida e geradores 

de sinais para redes 
de televisão por assinatura 

com base no padrão DOCSIS 3.1©
 Fo

to
: J

oã
o M

ar
tin

s

Para além de soluções de transmissão 
com suporte para emissões 
e soluções de produção 4K completas 
na sua divisão DVS, a Rohde & Schwarz 
apresenta já soluções completas de 
teste e medida para este tipo de sinais
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O fenômeno Skype TX

por João Martins, em Amsterdã

Uma das histórias mais interessantes do IBC 2014, tendo em conta 
que o tema dominante era a televisão UHD 4K, acabou por ser 
uma tecnologia que, afinal de contas, está no limiar daquilo 
que se poderia considerar sequer de qualidade broadcast. 
Depois de ter licenciado a sua tecnologia Skype TX, o IBC 2014 
viu surgir os três sistemas licenciados a marcas na área broadcast 
e profissional: a Riedel, NewTek e QuickLink. 

A
história aliás começou há 
cerca de um ano, quando a 
Microsoft decidiu abordar a 
indústria broadcast criando 

alianças estratégicas para licenciar a 
sua nova tecnologia Skype TX, uma 
implementação da ferramenta que é 
atualmente uma das mais valiosas 
no mundo da videoconferência e co-
municações.
O software Skype TX da Microsoft 

permite iniciar, receber, monitorizar e 
gerir as chamadas de vídeo e áudio 
via Skype, permitindo assim ter um 
conjunto de ferramentas que tornam 
o sistema apropriado para produção 
de televisão. Desde logo uma das 
diferenças é que a licença de softwa-
re Skype TX permite fazer a gestão 
de dezenas de chamadas em simul-
tâneo, seja criando conferências de 
grupo, seja criando alinhamentos 
de chamadas. De resto é diretamen-
te compatível com qualquer cliente 
Skype atualizado, o que significa que 
a sua instalação num estúdio de te-
levisão permite receber chamadas de 
qualquer pessoa com um smartpho-
ne ou computador com a aplicação 
Skype instalada.

Após um concorrido concurso, a Mi-
crosoft decidiu atribuir três licenças a 
três fabricantes que, durante algum 
tempo, poderão ter exclusividade na 
comercialização da solução Skype TX 
no mercado. Os vencedores foram 
a alemã Riedel, a norte-americana 
NewTek e a britânica QuickLink.

Como qualquer pessoa que percor-
ra os principais canais de televisão, 
nomeadamente as grandes cadeias 
internacionais de notícias como a 
CNN ou a Aljazeera, pode verificar, 
as chamadas de Skype há muito 
que são utilizadas para colocar no ar 
rapidamente comentários e reporta-

O painel frontal da solução Riedel STX-200 não tem muito que comentar. A parte 
interessante está na parte das conexões, pensadas para integração broadcast,  
assim como com os sistemas de intercomunicação e infraestrutura da marca alemã
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gens de locais remotos, quando não 
existe a possibilidade de levar para 
o local um sistema de transmissão 
broadcast convencional (satélite, fei-
xe, ou mesmo um sistema de agrega-
ção 3G/4G).
Hoje em dia se tornou também habi-

tual as redações de televisão pedirem 
comentários a personalidades ou es-
pecialistas em determinadas matérias, 
fazendo mini-entrevistas ao vivo, dire-
tamente a partir de suas casas ou local 
de trabalho via Skype, sem que estes 
tenham que se deslocar ao estúdio.
Claro está, para colocar estas cha-

madas no ar era preciso recorrer a 
complexas conversões de sinais áu-
dio e vídeo, o que implicava muitas 
vezes mais uma forte degradação da 
experiência. Quase sempre, os pro-
dutores eram obrigados a criar fra-
mes para inserir essas chamadas na 
emissão, notando-se uma forte de-
gradação do sinal quando este era 
colocado em full-frame.
Tudo isso faz parte de cenários que 

se estavam tornando cada vez mais 
habituais e a Microsoft viu aí uma 
oportunidade de levar a tecnologia 
mais longe, criando uma versão es-
pecífica de alta qualidade que per-
mitisse criar sistemas de contribui-
ção remotos de qualquer local, com 
a diferença de que as interfaces de 
áudio e vídeo à entrada e à saída 
podem ser provenientes de sinais 

profissionais (vídeo HD-SDI e áudio 
balanceado em XLR), para além de 
se tornar possível transmitir dados 
auxiliares (comandos remotos, tally 
etc.) e ter funções de processamento 
de imagem.
No IBC 2014 nos foi possível as-

sistir finalmente ao lançamento das 
primeiras soluções Skype TX disponí-
veis, sendo que cada um dos três fa-
bricantes criou variantes específicas 
que se adaptam ao seu mercado, po-
sicionamento e à sua própria gama 
de soluções.

Riedel STX-200
A Riedel Communications apresen-

tou o sistema STX-200 que visa inte-
grar chamadas via Skype diretamente 
na emissão em produção integrando-
se diretamente com as conhecidas 
soluções de intercomunicação e infra- 
-estrutura digital de sinais (Riedel 
Mediornet) da marca.
Para os especialistas de Wuppertal, 

Alemanha, a solução STX-200 é basi-
camente um interface broadcast que 
permite incorporar facilmente chama-
das Skype feitas de qualquer parte 
do mundo diretamente numa cadeia 
broadcast, oferecendo uma solução 
integrada e com preocupações de 
confiabilidade adequadas as emis-
sões ao vivo.
Segundo explica a Riedel, a interface 

STX-200 representa igualmente uma 

integração perfeita com as soluções 
de intercomunicação da marca, permi-
tindo aplicações múltiplas e flexíveis. 
Tendo entradas e saídas HD-SDI e áu-
dio balanceado em XLR, esta solução 
hardware para o software Microsoft 
Skype TX inclui ainda amplas funções 
de gestão remota e monitorização 
uma vez estabelecida a chamada.
Segundo Thomas Riedel, CEO da 

Riedel Communications, a empresa 
está extremamente orgulhosa desta 
colaboração com a Microsoft. “ao 
permitir o acesso a um enorme vo-
lume de conteúdo, o STX-200 vai 
permitir alterar a forma das estações 
de televisão interagirem com os es-
pectadores. Os broadcasters têm 
agora acesso a uma ferramenta ví-
deo de alta qualidade que permite 
colocar ao vivo os mais de 300 mi-
lhoes de usuários do Skype por todo 
o mundo. O STX-200 os equipa e se 
aproveita deste conteúdo permitindo 
maior participação e abrindo possibi-
lidades incríveis de produção”.
A unidade Riedel STX-200 tem entra-

da de sincronismo para além das li-
gações HD-SDI, permitindo assim que 
os sinais estejam prontos para serem 
enviados para qualquer controle de 
estúdio, tendo entradas e saídas de 
áudio analógicas balanceadas para 
além de sinais embebidos em SDI.  
O chassis é suficientemente robusto 
para ser usado em unidades móveis 
ou produções externas e tem uma li-
gação Gigabit Ethernet, HDMI, portas 
USB para acessórios e GPIs.
Durante o IBC 2014, a Riedel tinha 

no seu stand uma unidade de de-
monstração em ligação permanente 
com a sua sede na Alemanha, sendo 
possível verificar que o diálogo com 
o outro lado, além de apresentar 
uma qualidade HD perfeita – tendo 
em conta que se tratava de uma cha-
mada feita por um simples acesso de 
banda larga à Internet – tinha igual-
mente um áudio de alta qualidade, 
não se notando qualquer atraso, o 
que permitia um sincronismo labial 
perfeito. Sem dúvida, é uma solução 
que irá fazer uma enorme diferença 
para contribuição remota.

Na demonstração 
a que assistimos  
no IBC 2014,  
em conexão  
de Amsterdã
com a sede  
da Riedel  
na Alemanha,  
a qualidade  
de sinal HD  
era notável  
e o áudio não 
tinha qualquer 
atraso
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NewTek TalkShow VS-100

A solução Skype TX que a NewTek 
apresentou no IBC era bastante dife-
rente daquela que foi seguida pela 
Riedel. Afinal de contas, para a New-
Tek, a empresa que tem revoluciona-
do o mundo da produção de televisão 
com as suas soluções TriCaster, o con-
ceito de chamadas de vídeo via Skype 
é visto não apenas como mais uma 
fonte de sinal para produção, como 
um elo completamente novo para a 
marca, representando uma entrada 
também na área da contribuição.
As soluções da NewTek têm vindo 

a integrar diretamente o streaming 
de sinais para emissão através da In-
ternet, mas com o novo conceito do 
seu sistema TalkShow VS-100 torna-se 
mesmo possível criar um sistema de 
interação completo com qualquer pes-
soa que faça uma chamada via Skype.
A nova solução NewTek TalkShow 

VS-100 é apresentada pela marca 
como um “sistema de produção de 
videochamadas full-frame” desenha-
do especificamente para estúdios 
de televisão e produção ao vivo.  
O sistema hardware foi desenhado 
desde a sua raiz para complementar 
o software Skype TX da Microsoft, 
permitindo iniciar e receber chama-
das, monitorizar e gerir as chamadas 
e respectivo sinal de vídeo antes de 
este ir para o ar e dispondo de fer-
ramentas de produção próprias que 
nenhuma solução de videoconferên-
cia até hoje disponibilizou. Por exem-
plo, com a solução TalkShow, torna-
se possível fazer correção de cor de 
forma integrada sobre os sinais das 
chamadas recebidas, incluindo fun-
ções de balanço automático de cor, 
para permitir que essas contribui-

ções sejam facilmente combinadas 
com os restantes sinais de estúdio – 
inclusive permitindo algo semelhante 
ao ajuste de cor de câmeras entre 
diferentes chamadas. 
Em termos de funcionalidades, a 

solução NewTek TalkShow VS-100, 
além de interfaces HD-SDI, permi-
te trabalhar a qualidade de áudio 
com o sinal embebido em SDI, ofe-
recendo ferramentas integradas de 
processamento, desde compressor/ 
/limitador até equalização, redução de 
ruído e ajuste espacial ambiente. Estas 
ferramentas permitem que os sinais 
áudio/vídeo das chamadas tenham a 
melhor qualidade possível para po-
derem ser combinados com a progra-
mação de emissão. Quando integrado 
diretamente com os sistemas TriCaster, 
o sistema TalkShow se transforma em 
mais uma fonte de contribuição, sendo 
a comunicação entre os dois sistemas 
feita em rede, sem ocupar nenhuma 
entrada adicional HD-SDI da solução. 
Na perspectiva de Andrew Cross, 

presidente e CTO da NewTek, “pra-
ticamente qualquer programa de te-
levisão ou produção de vídeo hoje 
em dia inclui uma conversação entre 
pessoas – seja um programa de en-
tretenimento, uma emissão esportiva 
ou mesmo uma apresentação corpo-
rativa. Embora exista uma tendência 
crescente de integrar redes sociais – 
tal como mensagens no Twitter – dire-
tamente nos programas, a capacidade 
de integrar diálogos via Skype altera 
de forma dramática a experiência, tor-
nando-a mais participativa”.
A NewTek quis diferenciar o seu sis-

tema TalkShow, também como uma 
solução de preço competitivo, inte-
grando dupla ligação Ethernet e to-

das as ligações de entrada e saída, in-
cluindo sincronismo, com um monitor 
no painel frontal, tudo numa simples 
unidade de 1U em rack. Para além do 
sistema de processamento integrado 
de imagem, o TalkShow suporta con-
versão automática de relação de as-
pecto, controlos de proc-amp e sinais 
de Tally que permitem que os opera-
dores possam ver quando os sinais 
de Skype provenientes do TalkShow 
estão sendo utilizados em direto.
O sistema de gestão de chamadas 

permite preparar múltiplas ligações 
via Skype na mesma interface para 
que o operador possa ter a previsão 
total do alinhamento, com monitori-
zação da qualidade das chamadas e 
entrada automática de gráficos previa-
mente preparados para substituir o si-
nal vídeo caso a conexão possa falhar.
Vale a pena referir que, igualmente 

no IBC 2014, a NewTek fez a antevi-
são do novo sistema TriCaster Mini, o 
mais compacto sistema de produção 
multimédia até hoje criado pela marca, 
constituindo mesmo uma solução por-
tátil que cabe numa mala de cabine.
O novo TriCaster Mini foi pensado 

para as necessidades da produção 
corporativa e emissões em streaming 
para a Internet, combinando num 
mesmo chassis portátil tudo o que 
é necessário para misturar múltiplas 
câmeras e sinais de vídeo, inserir 
logos, grafismo e animações, incor-
porar sinais de computador, nome-
adamente apresentações, substituir 
fundos de chroma com simulação de 
cenários virtuais, criar diretamente 
o sinal de streaming, partilhar clips 
para YouTube ou redes sociais e gra-
var toda a produção para utilização 
posterior, nomeadamente registran-

A solução Talkshow VS-100 da Newtek foi pensada como um complemento 
a sistemas de produção, seja como fonte de contribuição ou recepção 
de chamadas para inserir em produção. Conectado ao novo sistema TriCaster Mini, 
torna-se possível obter um sistema de contribuição portátil completo

©
 Fo

to
s: 

Di
vu

lga
çã

o



IBC 2014

82   REVISTA DA SET  |  Out/Nov 2014

NewTek TalkShow VS-100

A solução Skype TX que a NewTek 
apresentou no IBC era bastante dife-
rente daquela que foi seguida pela 
Riedel. Afinal de contas, para a New-
Tek, a empresa que tem revoluciona-
do o mundo da produção de televisão 
com as suas soluções TriCaster, o con-
ceito de chamadas de vídeo via Skype 
é visto não apenas como mais uma 
fonte de sinal para produção, como 
um elo completamente novo para a 
marca, representando uma entrada 
também na área da contribuição.
As soluções da NewTek têm vindo 

a integrar diretamente o streaming 
de sinais para emissão através da In-
ternet, mas com o novo conceito do 
seu sistema TalkShow VS-100 torna-se 
mesmo possível criar um sistema de 
interação completo com qualquer pes-
soa que faça uma chamada via Skype.
A nova solução NewTek TalkShow 

VS-100 é apresentada pela marca 
como um “sistema de produção de 
videochamadas full-frame” desenha-
do especificamente para estúdios 
de televisão e produção ao vivo.  
O sistema hardware foi desenhado 
desde a sua raiz para complementar 
o software Skype TX da Microsoft, 
permitindo iniciar e receber chama-
das, monitorizar e gerir as chamadas 
e respectivo sinal de vídeo antes de 
este ir para o ar e dispondo de fer-
ramentas de produção próprias que 
nenhuma solução de videoconferên-
cia até hoje disponibilizou. Por exem-
plo, com a solução TalkShow, torna-
se possível fazer correção de cor de 
forma integrada sobre os sinais das 
chamadas recebidas, incluindo fun-
ções de balanço automático de cor, 
para permitir que essas contribui-

ções sejam facilmente combinadas 
com os restantes sinais de estúdio – 
inclusive permitindo algo semelhante 
ao ajuste de cor de câmeras entre 
diferentes chamadas. 
Em termos de funcionalidades, a 

solução NewTek TalkShow VS-100, 
além de interfaces HD-SDI, permi-
te trabalhar a qualidade de áudio 
com o sinal embebido em SDI, ofe-
recendo ferramentas integradas de 
processamento, desde compressor/ 
/limitador até equalização, redução de 
ruído e ajuste espacial ambiente. Estas 
ferramentas permitem que os sinais 
áudio/vídeo das chamadas tenham a 
melhor qualidade possível para po-
derem ser combinados com a progra-
mação de emissão. Quando integrado 
diretamente com os sistemas TriCaster, 
o sistema TalkShow se transforma em 
mais uma fonte de contribuição, sendo 
a comunicação entre os dois sistemas 
feita em rede, sem ocupar nenhuma 
entrada adicional HD-SDI da solução. 
Na perspectiva de Andrew Cross, 

presidente e CTO da NewTek, “pra-
ticamente qualquer programa de te-
levisão ou produção de vídeo hoje 
em dia inclui uma conversação entre 
pessoas – seja um programa de en-
tretenimento, uma emissão esportiva 
ou mesmo uma apresentação corpo-
rativa. Embora exista uma tendência 
crescente de integrar redes sociais – 
tal como mensagens no Twitter – dire-
tamente nos programas, a capacidade 
de integrar diálogos via Skype altera 
de forma dramática a experiência, tor-
nando-a mais participativa”.
A NewTek quis diferenciar o seu sis-

tema TalkShow, também como uma 
solução de preço competitivo, inte-
grando dupla ligação Ethernet e to-

das as ligações de entrada e saída, in-
cluindo sincronismo, com um monitor 
no painel frontal, tudo numa simples 
unidade de 1U em rack. Para além do 
sistema de processamento integrado 
de imagem, o TalkShow suporta con-
versão automática de relação de as-
pecto, controlos de proc-amp e sinais 
de Tally que permitem que os opera-
dores possam ver quando os sinais 
de Skype provenientes do TalkShow 
estão sendo utilizados em direto.
O sistema de gestão de chamadas 

permite preparar múltiplas ligações 
via Skype na mesma interface para 
que o operador possa ter a previsão 
total do alinhamento, com monitori-
zação da qualidade das chamadas e 
entrada automática de gráficos previa-
mente preparados para substituir o si-
nal vídeo caso a conexão possa falhar.
Vale a pena referir que, igualmente 

no IBC 2014, a NewTek fez a antevi-
são do novo sistema TriCaster Mini, o 
mais compacto sistema de produção 
multimédia até hoje criado pela marca, 
constituindo mesmo uma solução por-
tátil que cabe numa mala de cabine.
O novo TriCaster Mini foi pensado 

para as necessidades da produção 
corporativa e emissões em streaming 
para a Internet, combinando num 
mesmo chassis portátil tudo o que 
é necessário para misturar múltiplas 
câmeras e sinais de vídeo, inserir 
logos, grafismo e animações, incor-
porar sinais de computador, nome-
adamente apresentações, substituir 
fundos de chroma com simulação de 
cenários virtuais, criar diretamente 
o sinal de streaming, partilhar clips 
para YouTube ou redes sociais e gra-
var toda a produção para utilização 
posterior, nomeadamente registran-

A solução Talkshow VS-100 da Newtek foi pensada como um complemento 
a sistemas de produção, seja como fonte de contribuição ou recepção 
de chamadas para inserir em produção. Conectado ao novo sistema TriCaster Mini, 
torna-se possível obter um sistema de contribuição portátil completo
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do todas as entradas de câmera dis-
poníveis para reedição posterior.
Naturalmente, uma das aplicações 

interessantes consiste em combinar 
o novo sistema TalkShow com este 
TriCaster Mini e na prática criar um 
sistema de contribuição que, para 
determinadas aplicações corporati-
vas e mesmo em reportagens pode 
ser bastante interessante.
O TriCaster Mini pode vir opcional-

mente com um monitor integrado e 
tem capacidade para armazenar até 
45 horas de vídeo na máxima confi-
guração, existindo até um console de 
controle opcional e outros acessó-
rios. As possibilidades de produção 
com certeza irão excitar a imaginação 
de muitos produtores!

Quicklink TX
A empresa britânica foi o terceiro 

parceiro de licenciamento da tecnolo-
gia Skype TX escolhido pela Microsoft. 
Esta empresa relativamente pouco 
conhecida irá agora expandir rapida-
mente a sua rede de distribuição glo-
bal, tal como se viu pela verdadeira 
correria de agentes que visitavam o 
seu estande à procura da “terceira” 
alternativa nesta tecnologia.
Mas a Quicklink está longe de ser 

uma “terceira escolha”, porque na ver-
dade se trata de uma empresa com 
uma gama inovadora de soluções 

broadcast e IP, adequadas a contribui-
ção e streaming, nomeadamente com 
sistemas de agregação 3G/4G para 
câmeras, sendo que a sua solução 
Quicklink TX promete ser uma das al-
ternativas mais acessíveis para quem 
queira procurar integrar a qualidade 
permitida pelo software Skype TX.
No IBC 2014, a Quicklink já recebeu 

encomendas do seu sistema Quicklink 
TX, também integrado num chassis 
de apenas 1U e claramente pensado 
como uma solução para estúdio ou 
controles de produção móveis. A Qui-
cklink, aliás, era a empresa que pro-
movia diretamente o conceito de uti-
lizar as ligações Skype TX como fonte 
de contribuição e não apenas para 
recepção de chamadas exteriores.

A unidade tem um tela tátil no pai-
nel para configurar a inserção de 
logos na transmissão, ligações de 
entrada e saída HD-SDI, com áudio 
embebido na saída, saídas e entra-
das áudio analógicas balanceadas 
em XLR e digitais AES3, através de 
um cabo de 26 pinos, suporta vá-
rias opções de tally e foi desenhada 
para trabalhar silenciosamente. Para 
já, a Quicklink não implementou ain-
da funções avançadas de processa-
mento de imagem, mas anunciava já 
uma atualização futura que permitirá 
correção de cor e melhoramento da 
imagem.
Uma das funções importantes é a 

capacidade de diagnóstico remoto 
através de uma porta de rede sepa-
rada, tendo uma porta Gigabit Ether-
net dedicada para comunicação, in-
terfaces DisplayPort, DVI-D e HDMI, 
duas portas RS232, duas portas USB 
3.0, e duas USB 2.0. Além disso, a 
unidade conta com 8GB de armaze-
namento interno e um memória SSD 
de 128GB para gravação.
Segundo explica Richard Rees, CEO 

da Quicklink, “para nós esses novos 
produtos Skype TX são uma expansão 
natural da nossa gama existente, com 
o objetivo comum de ajudar aos dire-
tores, produtores e editores a obterem 
os melhores conteúdos possíveis, em 
qualidade broadcast. Acreditamos que 
o sistema Quicklink TX vai ajudar as 
estações de televisão e produtoras a 
garantir momentos de emissão que de 
outra forma não seriam possíveis”. n

A inglesa 
Quicklink 
passou  
a ser mais 
conhecida 
no IBC 2014 
graças à 
sua solução 
QuickLink TX, 
desenhada 
como  
expansão  
natural  
da gama de 
soluções de 
contribuição 
da marca
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por Fernando Moura, em Amsterdã

A edição 2014 do IBC trouxe 
a confirmação definitiva  
de que a tecnologia brasileira  
está cumprindo com os seus  
objetivos de internacionalização. 
A Revista da SET conversou 
com representantes das empresas  
participantes do estande brasileiro no 
evento que finalizaram a exposição 
com expectativas de futuros  
negócios.

P
elo terceiro ano consecutivo, o 
Pavilhão Brasileiro foi erguido 
no IBC e deixou aos participan-
tes a sensação de que futuros 

negócios e parcerias podem acontecer. 
O Pavilhão é organizado pelo SINDVEL 
(Sindicato das Indústrias de Aparelhos 
Elétricos, Eletrônicos e Similares do 
Vale da Eletrônica) e pela Apex-Brasil 
(Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos). 
A parceria entre Apex-Brasil e Sind-

vel voltou a dar às empresas brasi-
leiras o seu cantinho em Amsterdã, e 
na edição 2014 teve a presença de: 
Alfred, EiTV, Opic Telecom, Screen 
Service do Brasil, e TQTVD.
A SET participou do pavilhão com 

um estande. Rodrigo Arnaut (SET/ERA 
Transmídia) disse à Revista da SET 
que pessoas de diversos países pas-
saram pelo estande querendo ter in-
formações sobre o “SET EXPO 2015 e 
perguntando sobre o padrão ISDB-Tb”.
Para o responsável do estande da 

SET, essas iniciativas são muito po-
sitivas porque mostram a força da 
entidade e servem para marcar pre-

sença internacional. “Temos de estar 
em todos os eventos e mostrar que 
nosso SET EXPO é o maior evento 
broadcast de América Latina”.
Pela primeira vez no IBC, a Alfred 

mostrou as suas soluções. João Pau-
lo Quérette, diretor da Alfred, expli-
cou à Revista da SET o porquê de 
estar em Amsterdã. “Nosso objetivo 
é internacionalizar a empresa, encon-
trar novos parceiros e fazer contatos 
com executivos de outros países”. 
Mas ele sabe que é uma empreitada 
difícil, “o Brasil não é muito conheci-
do por ser um desenvolvedor de tec-
nologia, mas nós o fizemos, temos 
um excelente produto e queremos 
que siga evoluindo para um dia se 
transformar em um produto global”.
Quérette afirma que o Alfred é um 

servidor de mídia capaz de efetuar 
ingest, storage, catalogação, pesqui-
sa, transcodificação, revisão, com-
partilhamento e arquivamento de 
mídia. A criação do Alfred começou 
em 2009 na Imagenharia e “o que 
era um projeto dentro da empresa 
cresceu e virou uma nova empresa, 

a Alfred. Com ela, conseguiremos fo-
car no desenvolvimento do servidor 
Alfred e de outros produtos para ge-
renciamento de mídia, que é um dos 
grandes desafios neste admirável 
novo mundo digital”.
Rodrigo Araújo da EiTV se mostrou 

muito entusiasmado com o nível de 
visitas ao pavilhão brasileiro. “Não é 
muita gente, mas quem chega sabe o 
que quer e faz perguntas concretas, 

Rodrigo Araújo, da EiTV, afirma que 
o eitvcloud.com é uma plataforma 
simples e agnóstica

Pavilhão brasileiro:
inovação visando 
a internacionalização
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para nós é uma forma de internacio-
nalizar nossos produtos e mostrar o 
que é possível fazer no país”.
Araújo disse à Revista da SET 

que o projeto da empresa é tornar  
“os seus produtos globais”. Por isso, 
o eitvcloud.com lançado pela em-
presa no evento já esta em inglês.  
“Esta é uma plataforma para distri-
buição na nuvem que permite rea-
lizar a transcodificação do sinal de 
vídeo para diferentes resoluções”.
“É um produto pensado para o mer-

cado corporativo que tenha necessida-
de de armazenar e transportar vídeo 
na nuvem, ou para pequenas emisso-
ras que desejem criar portais de ví-
deo para os seus públicos. É muito 
simples de usar e rápido, permite que 
o usuário controle o acesso e tenha 
estatísticas em tempo real de quem 
está visualizando os vídeos colocados 
na plataforma”, afirma Araújo.
David Britto, coordenador do Mó-

dulo de Mercado do Fórum SBTVD 
(SET/ TQTVD), afirmou no estande 
da TQTVD que a experiência vale a 
pena. “O mais importante é continu-
ar mostrando o nosso trabalho aqui 
e expandindo o padrão ISDB-T ao 
mundo. Este ano tivemos bons con-
tatos com radiodifusores asiáticos e 
da África com angolanos e ganeses, 
o que mostra a importância de parti-
cipar deste tipo de eventos”.

“Para a TQTVD é muito importante 
estar aqui e sempre junto com o Bra-
sil porque se nós fôssemos montar 
um estande sozinhos aqui a conta 
não ia fechar, por isso é muito im-
portante que a Apex enxergue essa 
possibilidade dos brasileiros traze-
rem negócios e estreitem relaciona-
mentos com a cadeia de produção 
da indústria”, disse Britto.
Britto afirma que o IBC não é uma 

feira de negócios, mas sim de rela-
cionamento. “Dificilmente alguém 
contrata aqui, mas aqui o empresário 
quebra a barreira do e-mail, conhe-
ce a pessoa, mostra seu produto e, 
com isso, a empresa consegue dar os 
passos para posteriormente fechar 
negócios. De fato, quebramos muito 
o gelo”.
“Sem dúvida o mais importante da 

nossa presença aqui é poder mostrar 
os produtos que utilizamos no pa-
drão ISDB-T. Nossos visitantes que-
rem saber o que estamos fazendo na 
área e como estamos trabalhando. 
Não tem como não estar aqui, IBC 
para nós é mais importante que a 
NAB. Ou seja, NAB é importante por-
que lá temos uma rede de parcerias, 
mas aqui, por exemplo, temos uma 
boa rota de conversa com empresas 
do mundo asiático”, concluiu.
O Pavilhão faz parte do Projeto 

Setorial Eletroeletrônicos Brasil que 

está formado por empresas que de-
senvolvem produtos, soluções e ser-
viços de alto valor agregado para 
diferentes mercados. 
Com o apoio do Governo Federal, 

por meio da Apex-Brasil (organiza-
ção diretamente ligada ao Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior), o projeto busca 
ampliar a participação das empresas 
brasileiras do setor eletroeletrônico.  
A gestão do Projeto está sob a res-
ponsabilidade do SINDVEL, institui- 
ção que congrega cerca de 150 em-
presas da cidade de Santa Rita do 
Sapucaí (MG), região conhecida 
como Vale da Eletrônica.
De 29 a 31 de outubro, outra parti-

cipação internacional para as empre-
sas do setor, desta vez, Caper 2014, 
que teve a presença de 10 empresas 
brasileiras em Buenos Aires, Argenti-
na. Daniela Saccardo, gerente do PS 
Eletroeletrônicos Brasil disse à Re-
vista da SET que já está confirmada 
a presença de uma delegação brasi-
leira na NAB 2015. “Ainda estamos 
decidindo entre IBC e Broadcast Asia 
(Dubai)” para o próximo ano.
Saccardo afirma que no SET EXPO 

2015 será promovido o “Projeto 
Comprador 2015 para o qual trare-
mos 10 compradores dos mercados
-alvo do Projeto (ainda por definir os 
compradores)”. n

O Pavilhão Brasileiro faz parte do Projeto Setorial Eletroeletrônicos Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo  
o Pavilhão Brasileiro fez parte do IBC  
e deixou bons contatos para  
as empresas participantes
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Novos fluxos de trabalho 
para área de Broadcast

por Marcio Aguiar* 

A
tualmente as empresas da área de mídia, ci-
nema e games investem milhões para obterem 
soluções de transmissão de som, imagem e ví-
deo com o melhor desempenho possível. Os 

profissionais, assim como os consumidores, estão cada 
vez mais exigentes no que diz respeito à qualidade visu-
al. Além disso, o país também está em pleno processo 
de digitalização dos sistemas de televisão e a transição 
do analógico para o digital tem que ser finalizada até 
2018.
Hoje, o mercado brasileiro de broadcast representa 

metade de toda a América Latina. Segundo a Sociedade 
Brasileira de Engenharia e Televisão (SET), o setor cria 
inúmeras oportunidades de negócios, como a integra-
ção entre broadcast e banda larga, monetização da se-
gunda tela, infraestrutura para produção e distribuição 
de ultra HD, produção audiovisual em nuvem e análise 
de grandes volumes de dados.

O Brasil é um país muito forte no mercado de efeitos 
visuais. Tempos atrás somente grandes produções cine-
matográficas contavam com tecnologia suficiente para 
rechear o filme com efeitos. Hoje eles estão presentes 
até mesmo em comerciais de 30 segundos. Parte desse 
avanço tecnológico acontece porque a integração entre 
hardware e software está cada vez maior. Eles conse-
guem conversar entre si e contribuir para que a produ-
ção dos efeitos visuais seja mais prática e rápida.
Um exemplo disso é o Mercado de GPUs (unidades de 

processamento gráfico) para a área profissional. Alguns 
lançamentos, como a nova linha NVIDIA Quadro Gret-
sky tem foco no segmento de mídia e entretenimento e 
atende muito bem a demanda do fluxo de trabalho dos 
artistas gráficos usuários de programas que requerem 
processamento gráfico 3D, melhora nas tarefas de rende-
rização, I/O de video HD, codificação de hardware, com-
patibilidade com 4K e virtualização remota de gráficos.
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Isso é possível, pois a quantidade de memória é 
cada vez maior e passa a oferecer mais saídas nativas 
de vídeo para que os profissionais possam criar cada 
vez mais imagens extremamente complexas, como por 
exemplo: Real-time Lighting, Geometry handling, Artis-
tic Iterations e Real-time Interactive Pan & Zoom.
Hoje também já existem tecnologias no mercado, 

como a G-SYNC, que permite a criação de ambientes de 
múltiplas visualizações geralmente utilizados em cená-
rios com mais realismo, resolução e texturas no proces-
so criativo em 4K, além da habilidade para renderizar 
cenas complexas em menos tempo e a possibilidade de 
criar painéis de visualização usando um único PC.
Cada vez mais, tudo é móvel e graças à tecnologia, 

os estúdios já conseguem acessar instantaneamente e 
remotamente o conteúdo de suas produções. Empre-
sas que não adotam novas ferramentas de trabalho 
acabam ficando para trás, por isso a atualização dos 

software e hardware cada vez mais é um diferencial 
entre as produtoras. Além disso, as grandes emissoras 
de broadcast muitas vezes precisam mudar rapidamen-
te seus cenários, de acordo com os diferentes tipos de 
programas que apresentam. Para a realização dessa 
atividade, as indústrias de televisão utilizam projeções 
virtuais aceleradas por GPUs profissionais. 
Assim como os cenários virtuais, com as GPUs tam-

bém é possível fazer simulações e animações dentro de 
imagens reais, de acordo com a criatividade do canal. 
Ideias como simular a circulação do vento em um autó-
dromo durante, ou antes, do inicio da corrida ou então, 
criar imagens virtuais que podem ser exploradas pelo 
apresentador tornam-se possíveis de serem executadas. 
É inaceitável que equipes contenham sua criativida-

de e produtividade por conta do limite do hardware. 
À medida que a fronteira entre o físico e o simulado 
fica mais tênue, temos que explorar métodos para tirar 
vantagem de recursos de vídeo avançados a fim de 
expressar com maior fidelidade a intenção do artista. 
Seja manipulando a geometria de cenas cada vez mais 
complexas e detalhadas ou executando avançadas si-
mulações CFD (Dinâmica Computacional Fluida) de fe-
nômenos físicos. n

Ideias como simular a circulação 
do vento em um autódromo 

durante, ou antes, do inicio 
da corrida ou então, 

criar imagens virtuais 
que podem ser exploradas 

pelo apresentador tornam-se 
possíveis de serem executadas. 
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como a G-SYNC, que permite a criação de ambientes de 
múltiplas visualizações geralmente utilizados em cená-
rios com mais realismo, resolução e texturas no proces-
so criativo em 4K, além da habilidade para renderizar 
cenas complexas em menos tempo e a possibilidade de 
criar painéis de visualização usando um único PC.
Cada vez mais, tudo é móvel e graças à tecnologia, 

os estúdios já conseguem acessar instantaneamente e 
remotamente o conteúdo de suas produções. Empre-
sas que não adotam novas ferramentas de trabalho 
acabam ficando para trás, por isso a atualização dos 

software e hardware cada vez mais é um diferencial 
entre as produtoras. Além disso, as grandes emissoras 
de broadcast muitas vezes precisam mudar rapidamen-
te seus cenários, de acordo com os diferentes tipos de 
programas que apresentam. Para a realização dessa 
atividade, as indústrias de televisão utilizam projeções 
virtuais aceleradas por GPUs profissionais. 
Assim como os cenários virtuais, com as GPUs tam-

bém é possível fazer simulações e animações dentro de 
imagens reais, de acordo com a criatividade do canal. 
Ideias como simular a circulação do vento em um autó-
dromo durante, ou antes, do inicio da corrida ou então, 
criar imagens virtuais que podem ser exploradas pelo 
apresentador tornam-se possíveis de serem executadas. 
É inaceitável que equipes contenham sua criativida-

de e produtividade por conta do limite do hardware. 
À medida que a fronteira entre o físico e o simulado 
fica mais tênue, temos que explorar métodos para tirar 
vantagem de recursos de vídeo avançados a fim de 
expressar com maior fidelidade a intenção do artista. 
Seja manipulando a geometria de cenas cada vez mais 
complexas e detalhadas ou executando avançadas si-
mulações CFD (Dinâmica Computacional Fluida) de fe-
nômenos físicos. n

Ideias como simular a circulação 
do vento em um autódromo 

durante, ou antes, do inicio 
da corrida ou então, 

criar imagens virtuais 
que podem ser exploradas 

pelo apresentador tornam-se 
possíveis de serem executadas. 

©
 Fo

to
: N

vid
ia

©
 Fo

to
: N

vid
ia

Márcio Aguiar é gerente de de-
senvolvimento QUADRO/GRID 
para América Latina. 
Contato: 
maguiar@nvidia.com



Era Transmídia

94   REVISTA DA SET  |  Out/Nov 2014

Todo mundo gosta 
de uma boa historia por Belise Mofeoli*

C
omo roteirista transmídia tenho a liberdade de 
passar conceitos e falar não apenas de um pro-
duto ou serviço, mas de uma ideia, de modo 
criativo, fazendo com que o participante queira 

versar por toda minha narrativa.

“Compreendi, então,/ que a vida não é uma sonata 
que/ para realizar a sua beleza,/ tem de ser tocada até  
o fim./ Dei-me conta, ao contrário,/ de que a vida é um 
álbum de mini-sonatas./ Cada momento de beleza vivido 
e amado,/ por efêmero que seja,/ é uma experiência 
completa/ que está destinada à eternidade./ Um único 
momento de beleza e de amor/ justifica a vida inteira.”

(Rubem Alves) 

Uma poesia para abrir um artigo na Revista da SET?  
E pode? Precisei fazê-lo para que saibam como eu enten-
do e a partir de onde escrevo roteiros transmidiáticos: 
uma narrativa que se completa tal qual uma sonata. 
Pode soar uma afirmação megalomaníaca, mas quando 
escolho como e quando utilizar cada plataforma é como 
se regesse – tal qual maestrina – em tons adequados, 
uma infinidade de possibilidades narrativas a partir dos 
mesmos elementos básicos. Sim, como se as mídias 
fossem as notas musicais que, mal utilizadas, podem 
gerar ruído ou puro desastre e quando bem utilizadas... 
Ah..., a harmonia!

Poesia, música, teatro, literatura, escultura, artes plás-
ticas, arquitetura, fotografia, cinema, transmídia: a meu 
ver, tudo arte. Têm o dom de sensibilizar. Um sorriso, 
uma gargalhada, uma lágrima. E o poder de causá-los 
depende do jeito em que o artista agrupa e a forma 
que dá aos elementos que têm em mãos. Um ponto co-
locado onde outros veriam vírgula. Uma pausa correta.  
O inesperado que instiga.
No #EraTransmídia dizemos que “o pleno potencial 

de uma narrativa transmidiática se estabelece, canoni-
camente, se o consumidor percorrer todas as mídias.  
E a isso damos o nome de ‘transversalização”, palavras 
do pesquisador Dimas Dion. Oras, sem um pingo de 
empatia pelo assunto que se fala, por que replicá-lo?  
Eu divido informações aos meus pares, mas as que 
me representam (e dependendo do jeito que replico, 
também aquilo que não me representa, mas de modo 
jocoso). É nesse ponto em que o roteirista transmídia 
precisa se focar.
Foi na transmídia que consegui vislumbrar a conversão 

de publicidade e propaganda em arte. E depois percebi 
que ia, além disso, que se tratava do maior refinamento 
em comunicação até a atualidade. Formei-me publici-
tária numa época em que os professores nos instru-
íam a dar todas as informações em todas as mídias 
para o caso do “consumidor” não ter contato com as 
outras e saber onde procurar informações subjacentes 
ou complementares. Como roteirista transmídia tenho a 
liberdade de passar conceitos e falar não apenas de um 
produto ou serviço, mas de uma ideia, de modo cria-
tivo, fazendo com que o participante queira versar por 
toda minha narrativa.
Certa vez expliquei à minha avó o que, afinal de contas, 

eu fazia. Foi assim: “Sabe quando você lê um livro e por 
mais que ele tenha pequenas finalizações por capítulos, 
a história se conclui só no final da última pontuação? 
Então, é o que eu faço: uma narrativa, em diferentes 
“capítulos”, que se desenvolvem em mídias diferentes  
e se completam.” Ela entendeu e depois passei a utili-
zar esse exemplo nas palestras que eu dei em univer-
sidades, congressos e feiras. Foi assim no JIG (Jorna-
da Internacional Geminis, na UFSCar) e o PhD. Derek 
Johnson (University of Wisconsin), que dava aula sorriu 
com a alegoria e disse ter sido um bom jeito de simpli-
ficar as coisas. No CIHAT (Congresso Internacional de 
Hospedagem, Gastronomia e Turismo), igualmente en-
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de uma narrativa transmidiática se estabelece, canoni-
camente, se o consumidor percorrer todas as mídias.  
E a isso damos o nome de ‘transversalização”, palavras 
do pesquisador Dimas Dion. Oras, sem um pingo de 
empatia pelo assunto que se fala, por que replicá-lo?  
Eu divido informações aos meus pares, mas as que 
me representam (e dependendo do jeito que replico, 
também aquilo que não me representa, mas de modo 
jocoso). É nesse ponto em que o roteirista transmídia 
precisa se focar.
Foi na transmídia que consegui vislumbrar a conversão 

de publicidade e propaganda em arte. E depois percebi 
que ia, além disso, que se tratava do maior refinamento 
em comunicação até a atualidade. Formei-me publici-
tária numa época em que os professores nos instru-
íam a dar todas as informações em todas as mídias 
para o caso do “consumidor” não ter contato com as 
outras e saber onde procurar informações subjacentes 
ou complementares. Como roteirista transmídia tenho a 
liberdade de passar conceitos e falar não apenas de um 
produto ou serviço, mas de uma ideia, de modo cria-
tivo, fazendo com que o participante queira versar por 
toda minha narrativa.
Certa vez expliquei à minha avó o que, afinal de contas, 

eu fazia. Foi assim: “Sabe quando você lê um livro e por 
mais que ele tenha pequenas finalizações por capítulos, 
a história se conclui só no final da última pontuação? 
Então, é o que eu faço: uma narrativa, em diferentes 
“capítulos”, que se desenvolvem em mídias diferentes  
e se completam.” Ela entendeu e depois passei a utili-
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tenderam a minha visão de escritora. 
Finalmente, com a transmídia, consigo 
unir a publicitária, a escritora literária 
e a roteirista audiovisual. A Transmídia 
agrada exatamente por ser lógica e lú-
dica, arte e técnica, por poder visar lu-
cro ou simplesmente, vender uma ima-
gem ou ideal. Ela gera e fideliza fãs e 
não consumidores. Ela é cada vez mais 
acessível.
Vemos muita marca querendo inovar utilizando redes 

sociais, aplicativos etc., sem a menor necessidade. Sem 
avaliarem que cada comunicação de um produto, servi-
ço, ou conceito é único e, portanto, deve ser entregue a 
um profissional especializado antes de sair gabando-se 
de ser transmídia, que necessariamente, tem a ver com 
interação. Caso não esteja preparado para a participa-
ção do público, ou contrate quem esteja, não o faça.  
A decepção com a falta de retorno marca negativa-
mente o espectador e, como sabemos, replica-se com 
muito mais facilidade maldizeres a elogios.
Cada plataforma tem uma característica e, portanto, 

um potencial. A chave para o sucesso transmidiático é 
saber enxergar a necessidade ou não dos meios corre-
tos e para qual finalidade. E que para isto se dê, elencar 

a ordem de importância e apresentação 
de cada qual é essencial. 
Carlos Alberto Scolari discorre sobre 

narrativa transmídia com maestria, 
técnica e desenvoltura entrevistan-
do e fazendo análise dos ensinamen-
tos de Henry Jenkins, Robert Pratten, 
Gary Hayes e demais referências da 
área em seu livro “Narrativas Trans-

media (2013)”. Realiza naquelas páginas o que Char-
les Bukowsky tentava explicar quando dizia que “Um 
intelectual é um homem que diz uma coisa simples de 
uma maneira difícil; um artista é um homem que diz 
uma coisa difícil de uma maneira simples”. Scolari é um 
artista, portanto. O MAMP (Multi-Audiência, Muti-Plata-
forma) – método criado pela #EraTransmidia para ser-
vir como um facilitador para o entendimento de uma 
narrativa transmidiática – tem se mostrado eficiente 
também para profissionais. Quando entrei no grupo já 
tinha meu método próprio de escrita. Da Literatura à 
Transmídia bebo de Carl Gustav Jung e Joseph Campbell 
contextualizando clínica, psicológica, social e antropolo-
gicamente minhas personagens antes de traçar as pri-
meiras linhas e isso me ajuda a ser consistente. Claro 
que a ideia é algo caótico e por isso a importância dos 
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brainstorms coletivos e de releituras 
de todo o processo também para 
criações individuais. Quando algo 
parece faltar mesmo com a trajetória  
do herói e as personas bem delinea-
das, o MAMP mostra-se bem prático 
e preciso. Não é uma fórmula pronta, 
mas é um bom esqueleto para narra-
tivas interativas.
The Walking Dead começou com gibi, Hannibal e Red 

Luna com série de livros, Empreguetes e Geração Brasil 
com novelas, Lost, com seriado, Zica e os Camaleões 
e Os Simpsons com seriados de animação, TravelPlot 
Porto, com app, Castigo Final, com um ARG. Isso sem 
contar com narrativas que mesmo sem terem sido pen-
sadas como transmídia já na sua criação, devido a sua 
força, contou com fãs que se apropriaram tanto do uni-
verso das personagens a ponto de transformá-lo num 
fenômeno multiplataforma que nunca fenece, como é o 
caso de Star Wars. Agora, quem também vem utilizando 
sabiamente a transmídia, sem dúvida é a publicidade.  
O case de despedida da Kombi (criada pela AlmapBB-
DO) foi genial! Quando Patrícia Weiss o utilizou como 
exemplo no primeiro dos quatro dias do III Fórum Trans-
midia, o público mal piscava. É uma narrativa emocio-
nal, inteligente e de baixo orçamento se compararmos 
com as superproduções de seriados. E lembremos: ti-
nha tudo pra ser “só mais uma propaganda de carro”.
O que todas as narrativas transmídia possuem em co-

mum é o fato de que tal Jung e Campbell, os roteiristas 
focam em tipos, personas, arquétipos, ou seja, lá como 
queriam chamar. Chegam a personificar objetos ou ape-
nas deixá-los como pano de fundo de uma situação 
onde personagens com características tão humanas que 
passamos a entender seu ponto de vista e a acom-
panhar sua trajetória e torcer por ela, sofrer com ela.  
Eis o momento em que o público passa adiante a nar-
rativa como a humanidade vem fazendo desde que o 
mundo é mundo.
Antes as histórias eram contadas apenas de modo ver-

bal, depois a humanidade desenvolveu a escrita e aí 
com o advento da mídia impressa, do telégrafo elétrico 
e do telefone, mais pessoas começaram a ter acesso a 
maior número de informações. Livros e jornais ficaram 
mais acessíveis. A comunicação ganhou novos formatos 
com rádio e televisão e, com a internet, vários dispo-
sitivos passaram a ser possíveis. E posteriormente, um 
novo modo narrativo se apresentou: a transmídia.
Utilizando termos de Umberto Eco, não adianta ser 

um “apocalíptico”, achando que a mídia irá nos engo-
lir, como se fosse um monstro que só propaga o mal.  
Sou das pessoas que ele classificaria como “integrada”. 
Vejo na facilidade dos indivíduos navegarem por múl-
tiplas telas, uma vantagem comunicativa como nunca 
houve antes. Aliás, Umberto Eco brinca com linguagens 

e modos de ressignificar informações, 
nos trazendo inúmeras referências o 
tempo todo na trajetória de seu Yam-
bo Bodoni (em “A chama misteriosa 
da Rainha Loana”). Alguns percebe-
rão mais referências, outras menos, 
mas o fato é que mescla alta literatu-
ra, HQ, teatro, sem tirar a atenção do 
protagonista. Com a transmídia dá-se 

o mesmo: a história possui inúmeras “camadas” a se-
rem desvendadas.
Sem repertório não se faz transmídia. São tantas pla-

taformas e linguagens envolvidas e convergindo, que se 
as fontes não forem variadas, não gerarão links associa-
tivos na mente do participante, relevantes a ponto de 
surpreendê-lo. Um quebra-cabeça gestáltico.
Transmídia é, finalmente, um jeito colaborativo de ver 

novos pontos de vista sobre produtos, serviços, ima-
gens de marcas e/ou ideais que queiram passar. Quando 
falo isso, não penso em algo caótico, onde o direito 
autoral é banalizado. Como autora, jamais faria uma 
afirmação destas. Uma narrativa transmídia merece res-
peito e controle, contudo, a história cresce no contato 
com o público que deixa de ser apenas receptor para se 
tornar agente de interação. Existem fan fictions belíssi-
mas que aumentaram a popularidade da história princi-
pal. Afinal, “Comunicação é comunhão”, como nos expli-
ca Jorge Mautner. Evoé, mestre! Chega uma hora que até 
a mente mais brilhante se confunde. Fico imaginando se 
Transmídia fosse algo individual quantos surtariam já 
na semana de estreia. Uma equipe multidisciplinar aju-
da demais nesse caso. Cada plataforma merece atenção 
especial mesmo que supervisionada por quem garanta 
a unidade do discurso. 
E se no fim das contas, o artigo – iniciado com um 

poema – pareceu mais uma crônica..., bom, desculpem 
essa escritora. Não pude evitar brincar com jeitos narra-
tivos. Terei transversalizado a escrita? n

* Colaboração: Rodrigo Arnaut e Daiana Sigiliano

Belise Mofeoli é nome artísti-
co de Belise Moraes Ferreira 
de Oliveira. Roteirista do gru-
po #EraTransmídia, ela tam-
bém trabalha como redatora 
publicitária, roteirista trans-

mídia e escritora de literatura infantojuvenil. 
Contato: mofeoli.belise@gmail.com
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