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Iniciamos nossa edição 120 com a en-
trevista do Roberto Franco, membro do 
conselho de ex-presidentes da SET , 

presidente dos Fóruns Nacional SBTVD e 
Internacional ISDB-T, que nos fala do en-
volvimento e importância da SET em todo 
o processo da TV digital no Brasil. Roberto 
enfatiza os trabalhos conjuntos entre asso-
ciação e Fórum, o esforço para atingir a co-
bertura nacional dentro dos prazos planeja-
dos e a importância dos eventos esportivos. 
Mostra como missão da entidade, manter 
um ambiente colaborativo para promover 
e disseminar conhecimentos. Finalizando, 
aponta o Brasil como um país “de ponta” 
em promover novas tecnologias decorrentes 
de sua participação em  “todos os fóruns de 
discussão em âmbito mundial”.

Na sequência, apresentamos a cobertura da 
NAB 2011, evento que aconteceu no mês 
de abril em Las Vegas, considerado interna-
cionalmente um dos maiores do setor de ra-
diodifusão, onde nossa primeira reportagem 
mostra a opinião de diversos profissionais 
entrevistados por nossa equipe. 

A segunda reportagem é sobre nosso 
encontro SET e Trinta com a participação 
de 320 profissionais do setor. A organi-
zação foi minuciosamente detalhada pe-
las diretorias e muito bem administrada 
e executada pela secretaria executiva da 
SET representada por Anna Lucia com o 
apoio do Daniel Calleia, que, a partir des-
ta edição assume a prospecção de busca 
de patrocinadores para a nossa revista. 
Ainda neste ano sob responsabilidade do 
Alberto Deodato Paduan, tivemos um up 
grade do Day by Day com a publicação de 
seis edições, disponibilizados no site nas 
versões português/inglês e distribuídos 
para o mailing list da SET.  A terceira parte 
trata do Pavilhão Brasil comandado pelo 
SINDVEL, em parceria com a Apex, apoio 
da SET e do Fórum SBTVD. 

Apresentamos a seguir 
os artigos especial-

mente escritos por 
especialistas do 
setor de radiodi-
fusão, sobre a 
NAB 2011. 

Começamos com as reflexões da Ana Eliza 
que destaca em seu artigo: “a palavra de 
ordem era a integração”. Danillo Ono faz 
um resumo de sua palestra no congresso 
intitulada “Recepção de sinais HDTV em 
ambientes móveis, utilizando diversidade de 
antenas“. O Enio Jacomino fala sobre o novo 
conceito “broadercaster” alinhado ao tema 
Over The Top (OTT) e o  Ivan Miranda mostra 
como os segmentos de mercado estão ava-
liando a questão: TV Conectada - oportuni-
dade ou ameaça.  

O Paulo Canno apresenta um overview so-
bre temas como: leilão de espectro, tecnolo-
gia Oled, telejornalismo ao vivo pelas redes 
telefônicas, entre outros. O José Antonio 
fala sobre a influência da crise do Japão na 
NAB e  o Gilvani Moletta mostra conceitos, 
evolução da telepresença e suas aplicações.  
O João Braz conta sobre a criatividade do 
cinema 3D e o Ronald Barbosa, aborda o 
tema “Rádio – Olhando para o futuro”.  

No caderno especial  “Produção de Ponta a 
Ponta” tem a publicação da   parte 2  do ar-
tigo   “Produção e Pós Produção de Vídeo”, 
de autoria do Alberto Deodato Paduan,  que 
discorre  sobre dispositivos de monitoração 
de câmeras, teleprompter, suportes e outros 
acessórios.

Em CBC o destaque é para a ação da União 
Internacional de Telecomunicações (UIT) em 
promover a participação de instituições aca-
dêmicas em seus grupos de trabalho.

Marcelo Amoedo apresenta  em seu   ar-
tigo  TV digital - desafios de interiorização 
e regionalização, diversas alternativas que 
estão sendo analisadas pelas emissoras e 
industria.

Fazemos uma especial homenagem ao Prof. 
Fujio Yamada, que em muito colaborou com 
o setor de radiodifusão por meio  dos  seus 
ensinamentos, dedicação e  conhecimento.

Finalizamos a edição  com a chamada para 
o Congresso SET 2011, que será realizado 
de 22 a 25 de agosto no centro de exposi-
ção imigrantes. Confiram!

Boa Leitura!
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entreVista - roberto FranCo

Não foi fácil conseguir um espaço na 
agenda de Roberto Franco. Também, 
além de seus trabalhos à frente da 

diretoria de rede e assuntos regulatórios do 
SBT, ele é presidente do Fórum Nacional SBTVD 
e do Fórum Internacional ISDB-T e faz parte 
do Conselho de ex-presidentes da SET. Apai-
xonado por tecnologia desde a adolescência, 
Roberto se mostra satisfeito com todos os fei-
tos que o Brasil tem conquistado no setor de 
radiodifusão e, principalmente, do empenho 
dos profissionais que trabalham nesta área, 
que mesmo com objetivos e interesses dife-
rentes caminham juntos no desenvolvimento 
do setor. Ele fala com orgulho do Brasil ter 
sido escolhido para presidir o Fórum Inter-
nacional por unanimidade pelos países que 
participaram do encontro que aconteceu em 
março, em Santigo, no Chile. 

Em entrevista dada à Revista da SET – 
leia íntegra na edição 118 – a presidente 
da SET, Liliana Nakonechnyj, disse que, o 
senhor levou a SET a um patamar de res-
peito nacional e internacional sem pre-
cedentes, em especial por liderar com 
maestria o processo de contribuição da 
SET à escolha do sistema de televisão 
digital brasileiro . Como o senhor avalia 
esta declaração?
Envaidecido. Porque tenho muita admiração 
pela Liliana, uma pessoa generosa e amiga. 
Mas eu não concordo que eu levei. Eu acho 
que nós levamos. Eu fui apenas um líder, a 
pessoa que estava na liderança de um pro-
cesso com pessoas fantásticas que estavam 
trabalhando pelo mesmo fim. Esta questão 
da TV digital ou da própria SET é a soma de 
esforços, de conhecimento, de competência, 

de energia e a transparência com que estas 
pessoas se relacionam. Apesar das diversida-
des de interesse o objetivo é sempre comum. 
Eu digo com toda tranquilidade: reconheço 
a importância do que a SET fez nestes anos, 
mas não me sinto o autor ou o responsável 
direto destes acontecimentos. Eu acho que fui 
parte de um trabalho de muitas mãos, muitas 
cabeças, muito esforço e muito suor. Acho até 
que a SET é motivo de estudo. Como uma en-
tidade totalmente sem fins lucrativos, aberta 
e democrática pode dar tão certo? Uma vez 
a nossa presidente Dilma Rousseff, à época 
Ministra da Casa Civil, em visita ao Congres-
so da SET perguntou: “Roberto, como a SET 
consegue tudo isso e funciona desta forma se 
nem fonte de recurso tem? Eu disse: Ministra, 
isso aqui é uma soma de várias pessoas que 
acreditam e desejam algo em comum. Ela 

“O BRASIL SEmPRE FOI Um ExCELENTE USUáRIO DE 
TECNOLOGIAS, mAS COm O SISTEmA DE TV DIGITAL NóS 
TEmOS Um NOVO mARCO, A OPORTUNIDADE DE SER Um 
PAíS INDUTOR DE TECNOLOGIA” .
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ficou encantada e a partir daí passou a ser 
nossa fã. 

Como surgiu a vontade de ser presiden-
te da SET? O que o incentivou a assumir 
este cargo na época?
Eu não diria que foi uma vontade de ser pre-
sidente. Eu sempre fui uma pessoa participa-
tiva. Sempre gostei de trabalhar em equipe. 
Na gestão do presidente José Munhoz ele me 
convidou para começar a participar das reu-
niões de diretoria da SET. Eu não tinha cargo 
formal, mas sendo a SET uma entidade muito 
democrática, muito aberta, muito participati-
va, quem quer participar sempre tem espaço. 
Eu aceitei o convite, não tinha um cargo for-
mal, mas comecei a participar das reuniões, 
me envolver nos projetos, tornei-me vice-pre-
sidente e depois fui eleito presidente. Então 
muito mais que um ato de planejamento e 
vontade foi a consequência de um trabalho 
desenvolvido, de uma indicação dos colegas 
e aquelas missões que não temos como recu-
sar pelo orgulho e satisfação que dá. 

O senhor foi eleito novamente o presidente 
do Fórum Nacional SBTVD . Quais são as 
principais ações para a sua gestão?
O processo de implantação da TV digital no 
Brasil é um sucesso. O processo de escolha foi 
muito rigoroso, participativo, muito discutido, 
muito longo - até mais do que desejávamos 
na época -, mas hoje temos que reconhecer 
que apesar de longo ele gerou segurança, 
certeza e tranquilidade muito grandes. A SET, 
como propulsora e indutora do processo, e o 
Fórum SBTVD, como conseqüência e como 
uma entidade gestora de toda a implantação 
e harmonização das regras, têm um trabalho 
muito forte de responsabilidade, mas de obri-
gação de permanência deste espírito de dis-
cussão, de envolvimento dos interessados em 
fazer uma implantação segura, tranquila, que 
não seja cheia de problemas. Na implantação 
do sistema da TV digital no Brasil nunca hou-
ve aquilo que nós chamamos de implantação 
step back (um passo atrás). Isto é, nunca hou-
ve interrupção do que se está fazendo, para 
voltar e fazer novamente. Isso aconteceu em 
vários processos do mundo. Aqui, por termos 
um processo muito profundo e intenso não te-
mos isso, e o Fórum é uma das entidades que 
propicia um dos ambientes desta discussão. 

Qual é a responsabilidade do Fórum 
SBTVD agora? 
O Fórum é responsável pela manutenção deste 
processo, da manutenção do sistema e do de-
senvolvimento do futuro do sistema. O Fórum, 

a SET, o Brasil e o governo são os grandes res-
ponsáveis pela disseminação do sistema bra-
sileiro em vários países. Então nós temos uma 
responsabilidade muito grande não só com o 
processo brasileiro, mas em mantermos o nível 
de colaboração, de intercâmbio de informações 
e de suporte aos países que de alguma forma 
foram influenciados por nós a terem sucessos 
em suas implantações. 

O senhor falou em responsabilidade com 
os países que adotarem o sistema brasilei-
ro . Quais são as ações do Fórum para que 
novos países adotem o sistema brasileiro?
O Fórum tem sido líder de um processo de 
harmonização internacional das normas. Nós 
entendemos que é importante que todos os 
países que adotaram o ISDB-T tenham um 
ambiente de harmonização das normas para 
evitarmos diferenças de implantação, mesmo 
pequenas, mas que ao longo do tempo po-
dem se tornar grandes. Que elas sejam ad-
ministradas e harmonizadas e que nós consi-
gamos permanecer com um sistema único e 
interoperável. O Fórum tem feito um trabalho 
muito grande de intercâmbio com estes pa-
íses, de contribuição e colaboração. Ele foi 
uma das entidades indutoras da criação do 
Fórum Internacional, que é um ambiente mais 
formal, estruturado para que haja colabora-
ção e desenvolvimento em conjunto. 

Atualmente o Fórum Internacional é um 
ambiente consolidado? 
Hoje o Fórum Internacional já está fundado, 
é algo concreto, que existe graças ao Fórum 
Nacional que foi um dos grandes propositores 
e estruturadores do processo. Nós estrutura-
mos a organização desse Fórum, o memoran-
do de entendimento e o estatuto do Fórum. 
Com isso fomos indicados e assumimos a 
presidência do primeiro período de gestão 
do Fórum Internacional e a coordenação do 
módulo técnico de harmonização também. O 
Brasil foi indicado para presidir o Fórum In-
ternacional e eu como presidente do Fórum 
Nacional assumo a presidência das duas en-
tidades. Então mais uma vez, somos motivo 
de orgulho, mas também de responsabilidade 
e dedicação porque toda esta confiança cre-
ditada merece uma contrapartida em termos 
de trabalho. 

Quais são os pontos críticos do sistema 
da TV digital brasileiro?
Um ponto crítico que está resolvido, mas que 
precisa ganhar massa é a questão da intera-
tividade, do Ginga. Ele já é uma realidade, já 
está maduro, é um sistema bem estruturado, 

reconhecido internacionalmente como o sis-
tema mais completo e potente para a intera-
tividade da TV aberta, mas precisa chegar à 
massificação. Toda a política adotada no Bra-
sil até então de introdução da TV digital é uma 
política de mercado livre. Isto é, oferta de pro-
duto e serviços e aderência da população à 
sua livre espontânea vontade. Não existe ne-
nhum processo indutor através de subsídios 
ou imposições. Existe um processo em um 
ambiente propício em desenvolvimento, com-
petição, inovação e oferta. O público em geral 
faz a adesão quando, como e na categoria 
de produto que quiser. Isso funcionou com a 
adesão do sistema de TV digital e esperamos 
que o mesmo aconteça com a interatividade. 
Claro que alguns processos de aceleração po-
dem ser feitos e serão muito bem vindos. E o 
outro ponto crítico é fazer com que a TV digital 
continue sendo massificada, é fazer com que 
ela chegue em 100% do território nacional 
nos prazos que estão planejados. É uma tare-
fa árdua, tendo em vista a dimensão do Brasil 
e as distribuições econômica e populacional 
bastante desiguais. Aqui, há uma concentração 
grande na costa enquanto na parte interior há 
uma pequena densidade populacional. 

O que está sendo feito para melhorar es-
ses pontos? 
Num processo de livre economia é um desafio 
muito grande e o Fórum tem que dar suporte 
para que não haja nenhum problema adicio-
nal desnecessário no processo de implanta-
ção. A manutenção ganhando velocidade e 
mantendo essa implantação “smooth”, quer 
dizer uma implantação suave, tranquila, sem 
percalços, sem nenhum problema que obri-
gue alguém reinvestir ou perder o que já fez, 
ou que o consumidor compre um aparelho e 
tenha que trocar em curto prazo porque hou-
ve uma mudança na norma. Esta é a grande 
responsabilidade do Fórum. Na interatividade 
como algo que ainda está em implantação 
e no restante como algo que foi implantado 
com sucesso.

O senhor acha que a TV digital está con-
sagrada no Brasil? E que o sinal analógi-
co está com dos dias contados? 
O sistema é totalmente estável, confiável e é o 
melhor do mundo. O conhecimento dos radio-
difusores da indústria de softwares, recepção, 
retransmissão, dos acadêmicos brasileiros é 
dos melhores do mundo, dos mais completos. 
Quanto à massificação de 100% da popula-
ção é uma questão de ação de mercado de 
convencimento, de divulgação, e de adesão 
livre da população. Os números de venda de 
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receptores do ano passado e as previsões 
para este ano mostram que o processo está 
no caminho adequado, que ganhou massa 
crítica, que chega hoje a um número expres-
sivo com relação ao percentual da população 
e que alcançou o ponto de crescimento geo-
métrico. O ano passado foi um ano marcante. 
Hoje quase toda a produção de televisores no 
Brasil é com conversores embutidos. É claro 
que existe uma planta construída ao longo de 
muitos anos que precisa ser substituída. Nós 
temos um volume de produção brasileira his-
tórica, em torno de 10 milhões de aparelhos 
por ano que deverão ser trocados. O ritmo de 
introdução é bastante significativo. Será ca-
paz de substituir tudo até 2016? Ainda não 
é possível afirmar, mas a TV analógica será 
substituída pela TV digital e o ritmo é bastante 
interessante em âmbito nacional. 

Eventos como Copa do mundo e Olimpía-
das podem interferir nesse ritmo? 
Com certeza. A TV e o rádio são os únicos 
veículos que chegam em todas as classes de 
uma maneira massificada e universal. A TV di-
gital segue este caminho, mas ela precisa de 
tempo para ganhar velocidade. Nós sabemos 
que Copa do Mundo e Olimpíadas são induto-
res. E esses próximos eventos, por serem no 
Brasil, terão uma força ainda maior. E todos os 
demais eventos – Copa das Confederações e 
Panamericano - que acontecerão antes, tam-
bém serão indutores para esta mudança. No 
ano passado, o maior número de venda de 
televisores se deu no primeiro semestre, em 
função da Copa, e normalmente esse aumen-
to acontece no segundo semestre. 

Como estão as concessões de frequên-
cia para a transmissão em digital fora 
dos grandes centros? 
Estão obedecendo ao cronograma criado pelo 
Ministério das Comunicações. Inclusive há 
providências para que as concessões acon-
teçam cada vez mais rápidas. O cronograma 
é balizador de tempos máximos e não impede 
que o setor antecipe. Se olharmos a introdu-
ção no Brasil em termos de cidades a implan-
tação está à frente dos prazos estabelecidos. 

Como está a implantação do middleware 
Ginga? 
Ele já está implantado e existem fabricantes 
de televisores que possuem a linha completa 
de produtos com o Ginga. Agora, se ele vai 
massificar em 2011... Ainda é muito cedo 
para falar porque a maior parte das vendas 
de televisores acontece no segundo semes-
tre. Exceto em anos de copa. Todas as emis-

soras de televisão têm aplicativos. O SBT, 
por exemplo, tem um aplicativo 24 horas 
por dia. A TV Globo e a TV Bandeirantes têm 
aplicativos. Existem produtos de mercado de 
televisão e existem produtos de interativida-
de na televisão. A gente espera que cresça 
significativamente o número de produtos com 
o Ginga da mesma forma que a gente espera 
que os radiodifusores invistam cada vez mais 
em produtos utilizando a interatividade. E isso 
faz com que aumente o interesse da popula-
ção pelo produto interativo. 

Como o setor da radiodifusão vê esta 
nova tecnologia de TV 3D? 
Não só a tecnologia 3D, mas a questão 
do audiovisual 3D é algo que está ainda 
no campo experimental para a radiodifu-
são. As salas de cinema ainda têm um 
percentual menor do que o filme em 2D 
mas está ganhando um aumento de ofer-
ta significativo. Na TV aberta ele não é 
disponibilizado comercialmente, mas as-
sim como foi a alta definição, é um ca-
minho sem volta. O mercado audiovisual 
3D vai acontecer. Fazer uma previsão... É 
difícil. Mas eu posso afirmar que as on-
das tecnológicas, hoje, são cada vez mais 
velozes. Então, não se pode dar o luxo de 
se preocupar com o assunto no futuro. E 
por isso, a SET já está discutindo, estudan-
do e acompanhando o assunto. 

E o que as emissoras estão fazendo 
para que essa tecnologia se torne uma 
realidade?
As emissoras vêm fazendo experiências 
em 3D com seus conteúdos, já produ-
ziram conteúdos, estão analisando as 
consequências, vendo quais os conteú-
dos que ganham mais valor e quais não 
tem tanta relevância em ofertar em 3D. 
Elas estão tentando entender o compor-
tamento do público, porque assim como 
o HD, é algo que aumenta muito o valor 
da percepção visual, o senso de realismo, 
o envolvimento e a imersão do telespec-
tador. Essa tecnologia agrega valor ao 
que estamos fazendo. Ele vai acontecer 
em um período muito mais rápido do que 
foram outras tecnologias e é preciso ficar 
atento. Precisamos aprender a utilizar, 
adaptar e saber como esta tecnologia se 
comporta na nossa cultura, nos nossos 
conteúdos, na nossa forma de perceber 
e assistir televisão. E a SET vem fazendo 
isso. Em todos os seus eventos tem abor-
dado o tema, na Revista da SET também 
são vistos artigos sobre o 3D. 

Como o senhor avalia os trabalhos da 
SET para ajudar na divulgação de todas 
estas tecnologias? 
A SET tem a missão de prover um ambiente 
de colaboração, troca, criação e intercâmbio 
de conhecimento. Cada vez mais nós temos 
novidades, inovação, desenvolvimento e cada 
vez mais as coisas são perenes, quer dizer, 
o conhecimento adquirido hoje tem que ser 
renovado, a sua responsabilidade e missão 
ficam cada vez mais densas, importantes e 
relevantes. É essa preocupação que a dire-
toria da SET tem discutido para inovar não só 
dominando e distribuindo estes conhecimen-
tos, mas buscando formas de disseminar este 
conhecimento que sejam capazes de atrair 
a atenção dos profissionais e dos agentes 
envolvidos. A grande força motriz da SET é 
a contribuição, por isso, a Liliana na presi-
dência, a Valderez com a revista, o Comitê de 
Educação da SET, estão cada vez mais sendo 
desafiados em criar mecanismos para reter o 
foco e motivá-los a contribuir. 

E o Fórum Nacional?
O Fórum com a missão um pouco mais espe-
cífica em cima da TV digital tem como objetivo 
manter entidades e pessoas com motivação e 
compromisso em participar de um processo 
em construção de uma plataforma estável e 
disseminá-la em toda sociedade. É um tra-
balho árduo e caro e que é feito em cima de 
colaboração. 

O Brasil está preparado para absorver as 
novas tecnologias que estão para che-
gar?
O Brasil sempre esteve preparado, princi-
palmente, no campo da radiodifusão. His-
toricamente, o Brasil foi um dos países que 
entrou totalmente contemporâneo com a 
TV analógica. Nunca houve atraso do uso 
da tecnologia da radiodifusão e do está-
gio tecnológico do Rádio e da TV no Bra-
sil. E no sistema de TV digital nós temos 
um novo marco - o Brasil que era um país 
reconhecidamente excelente usuário das 
tecnologias por usar bem dentro das ondas 
tecnológicas, inclusive, inovando quanto ao 
uso –, a  oportunidade de ser um país in-
dutor de tecnologia. Além de ser um país 
follow passou a ser um país propositor. E 
em todos esses movimentos futuros – 3D, 
OTTs e outros – o Brasil tem sido convida-
do a discutir, tem sido ouvido e participado 
de todos os fóruns de discussão em âmbi-
to mundial. Inclusive eu acho que é a esse 
marco, esse patamar, que a presidente Li-
liana se refere na entrevista dela.
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Por Gilmara Gelinski

NAB REAGE E Dá Um 
SHOW DE INFORmAÇãO

Al
be

rto
 P

ad
ua

n
Dentro do que cada um procurou no 

NABShow 2011, todos encontraram 
algo que lhe agradasse muito - pales-

tras com conteúdos bem focados e estandes 
com equipamentos que atendiam ao peque-
no, médio e grande radiodifusor. Alguns re-
presentantes da SET, que estiveram na feira, 
compartilham de opiniões similares sobre a 
consolidação de tecnologias e a reação da 
NAB. Diferentemente do que foram alguns 
eventos passados, meio depressivos, em 
função da crise econômica, este ano o  
NABShow veio com força, animação, oti-
mismo, mostrando que o mercado audio-
visual está se recuperando e apostando no 
futuro crescimento. 

Na opinião do presidente do Fórum Nacio-
nal SBTVD e do Fórum Internacional ISDB-T, 
Roberto Franco, a NAB este ano foi um su-
cesso! “Ao falar com qualquer expositor é 
possível perceber a satisfação em termos 
de negócios realizados. Ela trouxe novos 
produtos de tecnologia já disponibilizada, 
mas que completam uma linha, por exem-
plo, de cinema digital, que antes era produ-
zido com equipamentos de televisão. Hoje 
temos linhas completas para produção de 
cinema em 4k, high definition. Eu destaco 
dois pontos na NAB 2011: O primeiro é o 
otimismo que ele demonstrou e o segundo 
é a maturidade das tecnologias de high de-
finition, de edição não linear, de interopera-
bilidade de arquivos e de redes”. 

Para o diretor de tecnologia da SET, Raymun-
do Barros, no tocante aos produtos de capta-
ção esta foi uma feira de extremos, com dois 
grandes alvos. De um lado itens de altíssima 
qualidade e, de outro, produtos com boa 
qualidade destinados a empresas de peque-
no porte. “O lançamento de produtos estava 
voltado para televisão de altíssima qualidade 
com processos de produção de conteúdo que 
estão tirando proveito da indústria de cinema. 
Um conjunto de equipamentos e soluções 
workflow que viabilizam as produções de al-
tíssima qualidade em 4k. No outro extremo 
tinham fornecedores lançando tecnologia de 
baixíssimo custo e alta qualidade, possibili-
tando produtoras e emissoras de TV, que não 
possuem orçamentos muito robusto, investi-
rem em tecnologia de custo baixo, mas com 
resultado de qualidade muito alta. Aí entra a 
proliferação das soluções de captação de ví-
deo utilizando câmeras fotográficas SLR, com 
todos os acessórios para produção de TV. São 
produtos abaixo de $10 mil dólares com re-
sultado de qualidade muito interessante”. 

Segundo o vice-presidente da SET, Olimpio 
Franco, “a feira é sempre um balão de ensaio, 
lançadora e testadora de tendências e de no-
vas ondas para o mercado. A gama de opções 
de tecnologia e orçamento é grande e está 
aumentando cada vez mais, permitindo que 
cada emissora ou produtora se adapte ao seu 
mercado, com posicionamento mais adequa-
do para cada situação. Os preços caíram em 

comparação com o ano passado e este ano, 
a NAB mostrou que as emissoras que não se 
adaptarem às novas tendências ficarão fora 
do mercado em pouco tempo”.

“Do ponto de vista tecnológico, a indústria 
está totalmente alinhada com as expectati-
vas e incertezas de como os radiodifusores 
devem avançar na integração das multiplata-
formas existentes hoje, com foco total no con-
teúdo, que é o maior ativo das empresas de 
nosso setor. Destaco também o espaço dedi-
cado à indústria de Telecom para se aproxi-
mar dos radiodifusores, discutir e apresentar 
tecnologias que viabilizarão o transporte (fí-
sico, através de suas redes) mais rápido de 
conteúdo 3D através do meio físico em FC.” 
explica Daniela Sousa, diretora de eventos da 
SET. Sob o aspecto empresarial, para ela, este 
foi o melhor NABShow dos últimos anos em 
termos de oportunidades de novos negócios. 

Para Daniela, o movimento que a National 
Association of Broadcasters (NAB) faz como 
associação é estar sempre muito ligada a 
indústria, em todas as suas etapas, desde o 
desenvolvimento de tecnologia, produção de 
conteúdo até o desejo do consumidor. E isto 
pode ser um modelo para nós. Do ponto de 
vista editorial, por exemplo, a SET pode apro-
veitar as tendências. Podemos somar a nossa 
realidade e experiência brasileiras, o que há 
de mais avançado no mercado de tecnologia, 
além da realidade que muitos países, princi-
palmente, os Estados Unidos, estão vivendo 
nos últimos anos, desde o inicio da transição 
para a TV digital até os atuais desafios ligados 
a mobilidade, 3D, múltiplos devices  com a 
facilidade de uma excelente infra estrutura de 
acesso que chega a casa do consumidor, que 
certamente, quando o Brasil estiver melhor 
preparado com a malha de rede, a maneira de 
lidar com o conteúdo definitivamente mudará 
de forma radical.

Os destaques
“O 3D continua evoluindo, mas ele ainda tem 
um grande desafio pela frente, que é o uso 
dos óculos, no dia a dia assistindo TV em 
casa. O alvo agora é o 3D sem óculos, e já 
apareceram em outras feiras protótipos de 
TV 3D sem óculos, mas ainda longe de ter 
produtos que viabilizem a massificação como 
experiência adequada. Em minha opinião o 
3D terá que superar a exigência do uso dos 
óculos para ter a massificação. Para o cine-
ma não é um desconforto, porque lá a gente 
fica totalmente desconectado. Claro que para 
pessoas míopes é um desconforto, mas eu 
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acredito isso não representa um grande en-
trave. Por outro lado, em casa, ao mesmo 
tempo que assistimos TV estamos conecta-
dos à internet”, comenta Raymundo. 

Apesar de o 3D ser um tema relevante com 
várias ofertas de produtos, as novas platafor-
mas também foram foco da NAB, com mo-
delos de distribuição de conteúdo audiovisual 
para outras telas – tablet, TV e celular. A mo-
bilidade também teve seu espaço, com muito 
foco na redefinição de como a indústria de ra-
diodifusão deve acompanhar a atual evolução 
do cruzamento em múltiplas plataformas dos 
conteúdos gerados, as redes sociais, trans-
media e broadband. Devido à forte pressão 
das Telecom’s para tomar a banda de UHF, 
o tema “A ameaça ao espectro de radio-
difusão”, nos Estados Unidos e em outros 
mercados mundiais também foi abordado 
com ênfase.

E essa preocupação com o espectro foi tema 
do discurso de abertura do evento apresenta-
do pelo presidente e Chief Executive Officer 
(CEO) da National Association of Broadcasting 
(NAB), Gordon Smith: “Há menos de dois anos, 
as emissoras deram mais de 25% do espectro 
de TV e a transição da TV analógica para digital 
custou U$15 bilhões. Esse era o nosso custo 
de deixar Howdy Doody  (programa infantil da 
televisão norte americana exibido entre os anos 
1947 e 1960) analógico e passar para a alta de-
finição e multi-canal digital. Nós abraçamos este 
futuro digital para que pudéssemos oferecer 
programas HD deslumbrantes e multicast, ofe-
recer aos consumidores mais escolhas e distri-
buir conteúdos em diferentes plataformas, como 
o envio de vídeo para smartphones, tablets e 
notebooks. Agora, menos de dois anos depois, 
empresas de celulares querem outros 40% do 
espectro de TV”. Diante deste cenário, Gordon 

afirma que eles estão em batalha para proteger 
os difusores de serem forçados a desistir do es-
pectro involuntariamente.

Ele chama a atenção de seus governantes. 
“Senhoras e senhores deputados, não há es-
pectro suficiente no universo para substituir 
o nosso sistema de transmissão de um para 
muitos com uma arquitetura de transmissão 
de um para um. Mesmo as empresas sem fio 
admitem que precisarão, eventualmente, usar 
parte de seu espectro, em uma arquitetura do 
tipo broadcast, especificamente, para o envio 
em massa de conteúdo de vídeo”. Em meio 
ao seu discurso, Gordon convida a todos para 
uma reflexão: “Que sentido faz levar o espec-
tro que está sendo usado de forma eficiente e 
usá-lo de forma menos eficiente?”. A íntegra 
do discurso do presidente foi publicado no 
site do NABShow – www.nabshow.com.

Vantagem brasileira
Nos últimos anos o Brasil tem sido destaque 
na feira através da SET com o café da manhã 

SET e Trinta, o Pavilhão Brasil e seus exposito-
res, o Fórum Nacional  SBTVD e a delegação 
brasileira, que depois dos Estados Unidos, é 
a maior. Cada vez mais cresce o número de 
profissionais brasileiros – indústria de re-
ceptores, software, academia e estudantes 
- interessados no NABShow. “É um momento 
imperdível do setor e devemos estar lá, pois é 
uma oportunidade única para medir a tempe-
ratura da indústria e saber para qual direção 
ela caminha”, relata Raymundo Barros. 

“Mais uma vez deu para percebeu que o mer-
cado europeu está preocupado em conseguir 
uma solução para distribuir a TV aberta em 
alta resolução, pois do contrário ela perderia 
seu valor. E os norte americanos preocupados 
na implantação de algo que eles conseguiram 
solucionar tecnicamente no ano passado, a 
mobilidade e portabilidade da TV aberta. Eles 
ainda lutam para alcançar a solução de im-
plantação de algo que o sistema brasileiro de 
TV digital já tem desde o início. Algo que os 
brasileiros afirmavam desde o princípio que 
era importante para a TV aberta, a high defini-
tion e a mobilidade. Na opinião dos europeus 
o high definition não era importante e para os 
norte americanos a mobilidade não interessa-
va. Agora eles estão revendo seus sistemas 
com dificuldade e reconhecendo que se eles 
não conseguirem, a TV aberta em seus terri-
tórios perderá valor”, avalia Roberto Franco.

Na opinião de Barros, a tecnologia é um bon-
de que não para. “A nossa decisão que vem 
do início do século 21 pela escolha do padrão 
ISDB inspirado no padrão japonês é abso-
lutamente acertada. Mas o mundo caminha 
para uma convergência entre as experiências 
broadband e broadcast. Todos os dispositivos 
que conseguem captar atualmente um sinal 

Este ano o NABShow mostrou que o mercado audiovisual está se recuperando e apostando no futuro crescimento.

O Pavilhão Brasil como nos anos anteriores foi o pavilhão internacional mais visitado.
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de televisão - hoje uma grande parte já é as-
sim, mas no futuro tenho certeza que todos 
serão - podem receber os sinais de radiodi-
fusão e ao mesmo tempo estar conectados 
à internet. Falta ao padrão brasileiro uma 
especificação que harmonize a experiência 
broadcast com a broadband. Nós estamos 
limitados a um perfil da interatividade do DTVi 
que está aquém da demanda do mercado. 
Estamos com um enorme desafio em avançar 
nas especificações do padrão brasileiro de TV 
interativa”.

“Considerando o patamar em que está o sis-
tema brasileiro de TV digital, participar deste 
evento é muito importante por vários moti-
vos”, declara André Barbosa Filho, assessor 
especial do ministro chefe da Casa Civil da 
Presidência da República. “Primeiro, porque 
vemos as inovações nas áreas da TV aberta 
ou a cabo, a implementação na tela de novas 
soluções, a possibilidade de conexão do 3D, 
que é uma inovação. Segundo, para garantir 
que haja avanço, upgrade na própria TV aber-
ta. Terceiro, é a divulgação do nosso produto, 
da nossa interatividade. Isso já surtiu bastan-
te efeito com a adoção de nosso sistema de 
transmissão por 12 países. Então, estar no 
NABShow é vender esta imagem de líder de 
produtos reais e objetivos para este mercado 
que surgiu a partir da interatividade”, conclui.

O papel do NABShow
Os diretores também concordam ao falar das 
expectativas de novidades da feira e do papel 
que ela desempenha. Para eles a feira não é 
um lugar só de novidades, é um ponto de en-
contro, discussão, respostas, aperfeiçoamen-
to de tecnologias e soluções. Segundo a dire-
tora editorial da SET, Valderez Donzelli, “a feira 
não apresentou novidades tecnológicas e sim 
consolidação e implementação de produtos. 
No tocante às palestras, os profissionais ti-
veram uma gama de assuntos que atendia 
a todos, mas com alguns em evidência, por 
exemplo, cloud computing, telepresença, 
apresentação de conteúdo em todas as mí-
dias, 3D, tecnologia de informação aplicada a 
radiodifusão, avaliação de critérios de análise 
de sinal em campo, operação e workflow e 
recepção”. 

“Há algum tempo o NABShow não apresenta 
nada de revolucionário, mas a cada ano, há 
uma evolução nas tecnologias e ferramen-
tas de controle, gestão de conteúdo digital, 
integração aos diversos devices, mobilidade, 
evidentemente o avanço do 3D e o olhar para 
o ambiente de cloud. Apesar de acontecer 

todos os anos, não acredito que ela seja to-
talmente previsível. Todo ano, em maior ou 
menor grau, volto com a sensação que pre-
cisamos “correr”, pois a tecnologia a cada dia 
vem se transformando. Menos ênfase no hard 
e mais foco no soft. Menos ênfase no site lo-
cal e mais foco em ambientes compartilhados 
em clouds, e assim por diante” opina Daniela.

“Durante o ano, nós temos notícias de manei-
ras muito pontuais, interagindo com os forne-
cedores, provedores de solução e com outras 
emissoras. No NABShow é um momento em 
que todos se reúnem em um só lugar e a tro-
ca de experiência, discussão, demonstração 
e os painéis do congresso nos mostram para 
onde a indústria caminha e servem de ter-
mômetro que mostra o quão saudável está a 
indústria”, completa Raymundo.

Durante a feira, que aconteceu entre os dias 
09 e 14 de abril, no Las Vegas Convention 
Center, os organizadores divulgaram números 
preliminares do evento. Foram cerca de 1500 
expositores e 92.708 visitantes registrados. 
Destes 25.691 compõem o público perten-
cente às delegações internacionais, estima-
das em 151 países. Com relação à edição 
de 2010, houve um crescimento de 5,3% no 
aumento de visitantes. 

mini Seminário ISDB-T 
Internacional
Com o objetivo de trocar informações com os 
países, que adotaram o padrão ISDB-T, e com 
aqueles que, atualmente, analisam a possi-
bilidade de adotá-lo, a SET, juntamente com 
o Fórum Nacional SBTVD, promoveu o Mini 
Seminário ISDB-T Internacional, no dia 12 de 
abril, na Sala SET Brasil. Na abertura do even-

to, o presidente do Fórum, Roberto Franco, 
falou sobre o status da TV digital na América 
Latina. A presidente da SET e coordenadora 
do Módulo de Promoção do Fórum SBTVD, 
Liliana Nakonechnyj, também fez uma apre-
sentação e falou sobre o dividendo digital.

Os problemas e inquietudes da radiodifusão na 
relação com as Telecom’s, principalmente no 
uso de espectros e a internacionalização de uma 
postura em defesa da radiodifusão também fo-
ram temas do Mini Seminário. André Barbosa 
Filho, assessor especial do ministro chefe da 
Casa Civil da Presidência da República, em sua 
apresentação falou sobre o futuro da TV, sobre 
um modelo gratuito num mundo convergente 
através das ofertas de transportes por Telecom. 
“O representante da NHK falou sobre o sis-
tema de alerta de emergências (EWS) através 
do ISDB-T. Também participaram representan-
tes do Chile, Argentina e da rede de emissoras 
Albavision - com emissoras em toda a Améri-
ca Latina, Caribe e América Central -, falando 
das implantações em seus respectivos países”, 
lembra Olímpio Franco, vice-presidente da SET 
e coordenador de promoção internacional do 
Módulo de Promoção do Fórum SBTVD.

O evento teve a participação de cerca de 50 
profissionais da área, entre os quais repre-
sentantes da Argentina, do Peru, do Chile, da 
Guatemala e do México. “Espero que no pró-
ximo ano a gente possa estar na NAB, fazer 
algo semelhante e divulgar melhor para que 
as pessoas possam se interessar, inclusive, 
escolhendo temas de interesse de sua re-
gião”, conclui Barbosa.

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gilmara@gelinska .com 

A SET promoveu o mini seminário do Fórum Internacional ISDB-T na sala SET Brasil. 
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Por Gilmara Gelinski

SET E TRINTA AmPLIA HORIZONTES E 
ESPAÇO NO NABSHOW 2011
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Ao final do último dia do SET e Trinta, a 
certeza de missão cumprida foi senti-
da por todos que trabalham para rea-

lizar o evento. Mais uma vez o Brasil teve a 
maior delegação internacional com cerca de 
1700 brasileiros, superando os números do 
ano passado. “A Sociedade Brasileira de En-
genharia de Televisão (SET) é a grande res-
ponsável por essa adesão brasileira. Além do 
apoio prestado aos brasileiros que estão no 
evento, a entidade promove o café da ma-
nhã SET e Trinta, na Sala SET Brasil, que é 
um ambiente criado para discutir tecnologia, 
aproveitar melhor a feira e de apoio”, declara 
Roberto Franco, presidente do Fórum Nacio-
nal SBTVD e Fórum Internacional ISDB-T. 

“A cada ano, somos mais eficientes e me-
lhoramos nossa qualidade e empenho, tanto 
em relação à infraestrutura do evento em si, 
como em relação ao conteúdo”, afirma Danie-
la Sousa, diretora de eventos da SET. Durante 
os três dias de evento, 320 pessoas pude-
ram assistir a palestras, fóruns e participar 
de sorteios diários ao término das atividades. 
Este ano uma novidade na área física do SET 
e Trinta. Devido ao prestígio e importância 
que o evento tem, a diretora de operações de 
convenções da NAB, Kathy Hartness, conce-
deu um novo ambiente destinado ao buffet 
do café da manhã. Com o novo espaço hou-
ve uma melhoria em todos os aspectos. Foi 
possível organizar melhor o ambiente das pa-

lestras e na área do café houve uma melhor 
integração e contatos. 

As palestras agradaram aos participantes devido 
à amplitude de assuntos relacionados aos temas 
3D, Service-Oriented-Architeture (SOA), Cloud, 
produção em 4K, desafios em relação ao espec-
tro da radiodifusão e outras tecnologias. “Nós ti-
vemos palestras muito interessantes e com dois 
temas centrais muito importantes para radiodi-
fusão. “A Ameaça ao Espectro da Radiodifusão” 
é um assunto absolutamente pertinente. O mun-
do inteiro está discutindo o ambiente regulatório 
ameaçando o espectro da radiodifusão. Outro 
tema muito relevante é questão do ambiente 
multiplaforma dos televisores conectados e da 
experiência de ter os conteúdos disponíveis para 
que os seus consumidores possam acessá-los, 
em qualquer momento e lugar, usando o dis-
positivo da sua melhor conveniência. Falamos 
muito sobre a harmonização das experiências 
do broadband e broadcast”, ressalta o diretor de 
tecnologia da SET, Raymundo Barros.

A área editorial também ganhou novos rumos 
com o NABShow 2011. “Este ano consegui-
mos publicar no site, seis edições diárias do 
NAB Day by Day, permitindo que as pessoas 
que não puderam ir ao evento soubessem, 
quase que em tempo real, o que acontecia no 
congresso e na feira da NAB, nas palestras e 
fóruns do SET e Trinta”, explica Valderez Don-
zelli, diretora editorial da SET. 

Day by Day na Revista
Sob responsabilidade de Alberto Paduan, re-
visor técnico da Revista da SET, as notícias do 
NABShow e resumos das palestras e fóruns 
do SET e Trinta eram postados no site – www.
set.com.br - ao término dos eventos. Nesta 
seção, Alberto também colocou dicas para os 
visitantes brasileiros aproveitarem melhor a 
feira e apontou as melhores palestras do con-
gresso dando uma prévia do tema que seria 
tratado. A seguir alguns destaques do SET e 
Trinta no NAB Day by Day:

Paulo Henrique Castro, do Comite de Tec-
nologia, fez a abertura do SET e Trinta e em 
seu discurso deu boas vindas a todos, falou 
da importância do evento e dos assuntos a 
serem abordados. O secretário de Serviços 
de Comunicação Eletrônica Genildo Lins de 
Albuquerque Neto também falou na abertura 
e parabenizou a SET pelo evento, em nome 
do Ministério das Comunicações. Em segui-
da o moderador Alexandre Sano, chamou à 
composição da mesa para dar início aos tra-
balhos. 

No primeiro dia, foram realizadas cinco pales-
tras tendo início com o palestrante Andreas 
Hildebrand, da Lawo International, que falou 
sobre o futuro das redes de mídia em tempo 
real baseados em IP, dando enfoque nos equi-
pamentos Ravenna. Em seguida David Ross, 
da Ross Vídeo, abordou o tema “A Evolução 
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da Produção ao Vivo”. O diretor, Carlos Capel-
lão, abriu a terceira palestra apresentando a 
empresa Evertz e seus lançamentos e Roger 
Heath, da Evertz, deu sequência à palestra fa-
lando sobre os “Workflows baseados em ar-
quivos digitais para multicasting”. O terceiro 
tema “A caracterização de Antenas Digitais” 
foi abordado pelo diretor Dante Conti, da SPX-
Trans-tel. O diretor comercial Silvino Almeida, 
da Tektronix, finalizou os trabalhos falando so-
bre o “Gerenciamento integrado da qualidade 
da transmissão e contribuição”. 

O vice-diretor de interatividade, Carlos Fini, 
abriu o segundo dia apresentando os pales-
trantes e agradecendo os patrocinadores e 
o diretor da regional Centro Oeste, Emerson 
Weirich, mediou os painéis. Além das pales-
tras “Workflow, SOA and Cloud computing 
Coming Together” e “Comparação entre tec-
nologias produção de codec” ministradas, 
respectivamente, por Mark Darlow, da Harris 
Corporation, e Charlie Dunn, da Grass Valley, 
a manhã do dia 12 de abril foi marcada pelo 
primeiro Fórum de Tecnologia do SET e Trinta 
2011. O diretor de tecnologia da SET, Ray-
mundo Barros, fez a abertura do fórum mode-
rado por Carlos Fini. 

Para debater sobre o tema “Over The Top 
(OTT) - Ameaças e Oportunidades para o Bro-
adcaster” estavam presentes os especialistas 
mundiais David Wood, da World Broadcast 

Union, Colin Dixon, do The Diffusion Group, e 
Marco Pellegrinato, Mediast VP Research and 
Development. Conforme publicado na seção 
NAB Day by Day , “o que ficou bem definido 
após todas as apresentações foi que a entre-
ga de conteúdo audiovisual pela internet para 
os novos dispositivos conectados como TVs 
broadband, tablets, consoles de videogames, 
smartphones, ou OTT é um caminho sem vol-
ta. Na Europa e Estados Unidos a audiência 
adicional em novas janelas de tempo e nos 
novos dispositivos já representa cerca de 
30% da audiência da exibição dos conteúdos 
no primetime do broadcast. Por outro lado, 
como a internet não possui barreiras, nunca 
foi tão viável o antigo desejo de fazer sucesso 
representado pela frase “uma idéia na cabeça 
e uma câmera na mão”; faltava apenas um PC 
conectado  à internet e agora presenciamos 
quase que diariamente hits do Youtube com 
milhões de telespectadores. Isso significa que 
a competição agora é em escala global e os 
players podem tanto ser grandes corporações 
de mídia ou o filho do seu vizinho”.

Sob o comando da vice-diretora editorial da 
SET, Ana Eliza Faria e Silva, o terceiro e últi-
mo dia teve mais duas palestras e o segundo 
Fórum de Tecnologia. Após a apresentação 
dos palestrantes, Ana convidou Paul Turner, 
da Omneon/Brasvídeo para iniciar sua pales-
tra sobre o tema “How the use of metadata 
management can simplify operations in a 
multi-delivery platform world (Como a utili-
zação do gerenciamento de metadados pode 
simplificar as operações num universo de pla-
taformas multi-entregas)“. Depois foi a vez de 
Hugo Caggioni, da Sony que dissertou sobre 
“Novas e futuras tecnologias voltadas para 4K 
com uma visão geral do fluxo de trabalho”. 

A presidente da SET, Liliana Nakonechnyj, 

juntamente com Ana Eliza, foi moderadora 
do fórum sobre ”Ameaças ao espectro de 
Radiodifusão”. Para debater o assunto, a SET 
convidou os conferencistas Mark Richer, re-
presentante da ATSC/Estados Unidos, e Peter 
Siebert, do DVB/Europa. A conclusão publica-
da no site da SET é que, “o uso da faixa de 
700 MHz é decisivo para a continuidade da 
televisão aberta brasileira e tema fundamen-
tal para radiodifusão ao redor do mundo. Por 
outro lado, uma miríade de tecnologias está 
sendo desenvolvida para oferecer banda lar-
ga móvel nos canais de TV liberados pela TV 
analógica em países em que ocorre o switch-
over para TV digital. As grandes questões fo-
ram: “Como a TV digital conviverá com essas 
novas tecnologias? E haverá espaço para no-
vas tecnologias na TV terrestre, ou seu futuro 
é incerto?”. 

Como uma boa anfitriã da Sala SET Brasil, 
Liliana Nakonechnyj encerrou os trabalhos 
do SET e Trinta, agradeceu pela participação 
de todos neste ano e já convidou aos parti-
cipantes para o próximo encontro em 2012. 
Os inscritos na programação da SET puderem 
assistir, durante os três dias de evento, a nove 
palestras, dois fóruns, participar de sorteios 
diários e fazer o seu networking enquanto 
desfrutavam do café da manhã. 

“Todo o planejamento do SET e Trinta foi 
realizado graças ao empenho dos diretores 
e do staff da SET. No tocante às palestras, 
concentramos nossos esforços para levar e 
conseguimos ter a presença de profissionais 
extremamente conceituados no cenário inter-
nacional, que dificilmente poderiam estar no 
Congresso da SET, que acontece em agosto. 
A idéia é promover a troca informações en-
tre palestrantes da indústria, protagonistas 
das grandes discussões, e os radiodifusores 

Os temas abordados nas palestras e fóruns são assuntos 
mundiais.

Este ano, a sala de palestras ficou separada da sala do buffet 
do café da manhã, tornando os espaços mais agradáveis.

Colin Dixon, do The Diffusion Group, 
foi um dos convidados para debater o 
tema “Over The Top (OTT) - Ameaças e 
Oportunidades para o Broadcaster” 

Os patrocinadores são divididos em categorias – Ouro, Prata e Bronze.  
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Como bônus de patrocínio, representantes 
das empresas da categoria ouro são res-
ponsáveis pelas palestras apresentadas 
durante o SET e Trinta e podem publicar 
na revista um compacto de seus assuntos.
A seguir os resumos das palestras envia-
das pelos patrocinadores à Revista da SET

WorkfloWs BASEADOS Em ARQUI-
VOS DIGITAIS PARA MUlTICAsTING .
Palestrante: Roger Heath - EVERTZ 
Palestrante: Carlos Capellão - PHASE ENG 
A TV a Cabo e o DTH provocaram um 
enorme aumento no número de canais de 
programação, expandindo a atividade te-
levisiva, mas por outro lado demandando 
um incremento na eficiência das equipes 
de pós-produção e exibição. 
Roger Heath explica os benefícios que o 
"Pharos Mediator", um produto Evertz de Ge-
rência de Conteúdo, oferece em relação aos 
workflows tradicionais baseados em fitas. 
O broadcasting baseado em fitas é estres-
sante e ineficiente, remanescente dos tem-
pos em que grandes equipes operacionais 
eram empregadas na transmissão de um 
único canal de programação. Fitas podem 
ser facilmente perdidas ou danificadas e o 
workflow relativo à movimentação de mídia 
física é pouco confiável além de ser intensivo 
em termos de mão de obra.
A meta da Evertz é tornar a operação de 
broadcasting mais eficiente, previsível e 
replicável, uma ou múltiplas vezes. Um 
gerenciamento de conteúdo eficiente e 
corretamente projetado permite que os 
Broadcasters possam se concentrar na 
sua atividade fim gerando maiores recei-
tas através da oferta de mais serviços em 
combinação com custos operacionais re-
duzidos e maior eficiência.
Atinge-se esta meta através do uso de téc-
nicas baseadas em arquivos digitais que são 
seguros, fáceis e rápidos, com o conteúdo 
sendo imediatamente digitalizado na chega-
da à emissora. As informações de metada-
dos que acompanham o conteúdo são simul-
taneamente salvas e associadas ao arquivo 
por todo o seu ciclo de vida.

CoDeC DE PRODUÇãO – COmPARA-
ÇãO DE TECNOLOGIAS
Palestrante: Charlie Dunn - GRASS VALLEY
Hoje, uma das decisões mais importan-
tes que os produtores de conteúdo HD 
precisam fazer é a escolha do formato de 
arquivo (codec) que melhor se encaixa na 
necessidade de cada um. Isso se deve ao 
fato de existir vários codecs disponíveis, 
cada um com vantagens e desvantagens 
específicas. Você pode, por exemplo, 
perder uma resolução full HD para evitar 
processos de transcodificação; ou um or-
çamento apertado pode levá-lo a utilizar 
taxas de compressão menores; ou pode 
simplesmente utilizar o codec que vem de-
finido no seu editor sem realmente saber 
os inconvenientes de usar tal codec.
Esta apresentação faz uma comparação 
entre os principais codecs disponíveis 
hoje, incluindo DVCPRO HD, XDCAM HD, 
ProRes, DNxHD, e AVC-Intra, explicando os 
prós e contras de cada um, e ilustrando os 
impactos práticos no seu negócio.
Também fornece informação de duas das prin-
cipais tendências hoje no ambiente de produ-
ção que, estando juntas, fazem o AVC-Intra a 
100 Mb a melhor opção para a produção.

GERENCIAmENTO INTEGRADO DA 
QUALIDADE DA TRANSmISSãO E 
CONTRIBUIÇãO 
Palestrante: Silvino Almeida - TEKTRONIX
A Tektronix apresenta um novo paradigma 
para o controle de qualidade de áudio e 
vídeo na transmissão, que permite identi-
ficar os problemas que realmente impac-
tam no espectador em tempo real. 
A solução monitora tanto a qualidade de 
sinal (QoS – problemas de rede e gera-
ção) quanto a qualidade da Experiência 
(QoE – problemas de áudio e vídeo que 
impactam na visualização do espectador), 
através de um sistema de gerência de 
rede, correlacionando diversas métricas 
através da rede que possibilitam ao ope-
rador determinar rapidamente a origem 
destes eventos. 
Esta solução abrange todas as platafor-
mas: Satélite, TV terrestre, TV cabo, IPTV, 
ASI. E pode ser usada com diversas fina-
lidades: Verificar a qualidade visualizada 
pelo espectador em qualquer ponto do 
Brasil, gerenciar departamentos de uma 
emissora (ex. CTRS), verificar o tráfego e 
qualidade das redes de contribuição, veri-
ficar o sinal próprio da emissora na plata-
forma de terceiros.

PATROCINADORES 
OURO FAZEm 
PALESTRAS NO 
SET E TRINTA

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gilmara@gelinska .com 

brasileiros no SET e Trinta. Claro que temos 
muito a melhorar e temos espaço para fazer a 
cada ano um encontro melhor”, conclui Ray-
mundo Barros. 

A importância dos patrocinadores
Apesar de o evento brasileiro acontecer en-
tre os dias 11 e 14 de abril, a cobertura na 
internet começou a partir do dia 10 de abril 
e contou com o patrocínio das empresas Ad 
Digital, Guedes Mídia Digital e Screen Service 
do Brasil. Além dos patrocinadores do site, o 
evento SET e Trinta também contou com o 
apoio de 29 empresas.

O patrocínio é dividido em três categorias 
– Ouro, Prata e Bronze. As empresas Grass 
Valley, Harmonic/Brasvídeo, Harris, Line-
Up/Lawo, Phase,Evertz, Brasvideo/Ross 
Vídeo, Sony, Tektronix e Trantel/SPX fazem 
parte da categoria ouro. No grupo Prata 
estão dez empresas, entre elas, Hispamar, 
Intelsat, Megatrax, Newtec, Panasonic, SES 
Wordk Skies, Salzbrennder Stagete, Son-
da Telsing, Star One e Telem. A categoria 
bronze também tem dez patrocinadores: 
AVP MFG.&Supply, DVPRO Vídeo, Image-
nharia, Kami Electronics, Leader America, 
Sennheiser, STI Telecom, Telesat, Thought-
Development e TOTVS/TQTVD.

Ao final das atividades os participantes eram agraciados com 
prêmios através de sorteio. 
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HOW THE USE OF mETADATA mANA-
GEmENT CAN SImPLIFY OPERATIONS 
IN A mULTI-DELIVERY PLATFORm 
WORLD .
Palestrante: Paul Turner – OMNEON/ BRASVIDEO
Workflows baseados em arquivos são 
complexos, para dizer o mínimo. Os de-
safios inerentes à implementação de um 
fluxo de trabalho de sucesso, baseado 
em arquivo, incluem o gerenciamento 
de sistemas de arquivos, oferecendo 
visibilidade dos conteúdos para toda a 
empresa e trabalhando com várias ver-
sões do mesmo conteúdo, lidando com 
as incompatibilidades de formatos de 
media, controle e monitoramento do flu-
xo do conteúdo através de várias etapas 
de processamento.
Metadados, sejam de ordem estru-
tural, descritivo, ou ambos, abordam 
estas complexidades de uma instala-
ção baseada em arquivo. Metadados 
simplificam o gerenciamento de con-
teúdo e aumentam o desempenho da 
produção, permitindo um sistema de 
armazenamento central para ajustar 
sua performance e estruturas de ar-
quivos automaticamente - com base 
nos metadados estruturais do material 
ou o fluxo de trabalho de destino, por 
exemplo - e, simultaneamente, per-
mitindo o gerenciamento do workflow 
baseado em regras para tomar deci-
sões inteligentes que melhoram dra-
maticamente o processo de gerencia-
mento de projetos.

EVOLUÇãO NA PRODUÇãO AO VIVO .
Palestrante: David Ross – ROSS VIDEO
O aumento da potência nos switchers de 
produção; De onde viemos, inovações, 
patentes: Desde o analógico por todo 
o caminho, através dos switchers de 
produção 3G; Primeiras inovações na 
indústria; Arquitetura: Processamen-
to 3G (normas SMPTE, conceitos de 
design); Suporte a 3D; Multi-Panel 
suport. Tela Múltipla - Multi MLE (Alto 
nível de integração - Studio-in-a-Box); 
Processamento de Vídeo (Frame Sync, 
Up/Down/Cross, Proc Amps, Color 
Correction); Roteamento; DVE; Me-
dia Player (capacidades embutidas; 
Integração com estações gráficas s 
e servidores de vídeo); Multi-Viewer 
Built-In(flexibilidade do hardware); 
Controlador de Dispositivos como 
base para APC; Controle de Produ-
ção Automatizada; O Processo de 
conversão da Produção de Notícias 
Automatizada, nos EUA: Hoje, 1/3 da 
produção de notícias locais os EUA 
é automatizada. A primeira “Nation 
Wide”, nos EUA, irá ao ar em abril. 
Descrição Técnica dessa tecnologia: Com-
plexidade, consistência e capacidade de re-
petição, se possível. É requerida vasta gama 
de drivers de dispositivos controladores. 
Plataformas abertas, protocolos requeridos; 
Conceito operacional; Fluxo de trabalho inte-
grado MOS; O próximo passo após as imple-
mentações NRCS; Lançamento de Produtos 
- Introdução de Novos Produtos. 

REVISITANDO O TEmA SOBRE A 
CARACTERIZAÇãO DE ANTENAS 
DIGITAIS- SPx
Palestrante: Dante Conti - TRANSTEL
Testes de sistemas irradiantes com levanta-
mentos de diagramas horizontal e vertical para 
antenas transmissoras usadas em sistemas 
digitais, com polarização horizontal e elíptica. 
Parâmetros que devem ser cuidadosamente 
aferidos, suas variações e implicações caso 
estejam fora dos limites especificados. 
Aspectos construtivos que podem degra-
dar ao longo do tempo alterando os parâ-
metros elétricos do sistema e conseqüen-
temente, a cobertura pretendida. 
Itens que diferenciam a robustez, efi-
ciência e confiabilidade em sistemas 
digitais, e servem de parâmetros com-
parativos de preço x qualidade que di-
retamente influencia na relação custo/
benefício das soluções.

WORkFLOW, SOA E COmPUTAÇãO Em 
NUVEm 
Palestrante: Marcos Darlow - HARRIS 
CORPORATION 
A apresentação desenvolverá a explicação 
de como workflow, SOA e computação em 
nuvem estão surgindo juntos para permitir 
aos nossos clientes terem uma operação 
mais flexível e otimizada. Assim que o con-
teúdo é digitalizado, os workflows, basea-
dos em arquivos, se tornam possíveis. Os 
workflows, baseados em arquivos, podem 
utilizar os recursos baseados em nuvem 
(por exemplo, a transcodificação) e a re-
quisição de trigger (ativar) esses fluxos de 
trabalho surgirá dos usuários e operadores 
do sistema (de edição, de tráfego, de auto-
mação, etc), o que representa uma abor-
dagem SOA, tornando-se uma exigência 
cuidar de toda a operação do ecosistema 
em sua totalidade.

NOVAS E FUTURAS TECNOLOGIAS 
VOLTADAS PARA 4k COm UmA VISãO 
GERAL DO FLUxO DE TRABALHO
Palestrante: Hugo Gaggioni - SONY
O Objetivo é cobrir as novas tecnologias 
futuras voltadas para 4K com uma visão 
geral do fluxo de trabalho, desde a aquisi-
ção até o sistema de projeção, em caso de 
cinema digital e aplicações possíveis, tais 
como 3D digital Cinema ou outros. 
Destacando as principais tecnologias e os 
benefícios para este Mercado: 
F65 4K Câmera Tecnologia: tecnologia e 
seus principais benefícios, os benefícios 
do sensor grande, 4K tecnologia de sen-
sores de matriz, sensibilidade, qualidade 
de imagem, D-Range, Espaço de Cor. 
Tecnologia de gravação 4K: visão geral 
da tecnologia, os principais benefícios, a 
tecnologia de gravação, esquema de com-
pressão, taxa de dados, fluxo de trabalho 
em formato 4K com benefícios, (online, 
off-line, DI), vantagem em NLE 
Tecnologia de monitor 3.8K de monitora-
mento: mostrar alguns aplicativos, como 
novela para a TV, comercial, cinema digital 
e quaisquer outras aplicações potencial-
mente relacionadas.

AUDIO WORkFLOW IN mODERN OB 
VAN ENVIRONmENTS
Palestrante: Andreas Hildebrand - Lawo
Representante no Brasil: LineUp. 
A palestra da Lawo apresentou a sua nova 
tecnologia em áudio, uma solução que 
apresenta uma nova distribuição em tem-
po real de áudio e outros conteúdos de mí-
dia em ambientes de rede baseados em IP, 
utilizando tecnologias e protocolos de rede 
padrões, ela pode integrar e operar em 
uma infraestrutura de rede já existente. 
Andreas Hildebrand, engenheiro da Lawo, 
apresentou também as informações técnicas 
deste novo produto e suas possíveis aplica-
ções, sua capacidade e a performance que são 
escaláveis de acordo com as capacidades da 
arquitetura de rede principal, ela foi criada para 
anteder as rígidas regras do mercado de áudio 
profissional, oferecendo baixa latência, sinal 
transparente completo e máxima segurança.
Tecnologia nomeada Ravenna, foi criada para 
operar em determinados campos de aplica-
ção, que incluem (mas não são limitados a) 
distribuição de sinal in-house em centros de 
broadcast e outras instalações fixas, configu-
rações flexíveis em eventos ao vivo, suporte 
a Van-OB, conexões entre estúdios através 
de links WAN e instalações em produções.



nab 2011 - PaViLhão brasiL

20

O saldo positivo do balanço final do Pavi-
lhão Brasil no NABShow é confirmado 
pelos números do Sindicato das In-

dústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e 
Similares do Vale da Eletrônica (Sindvel). De 
acordo com Daniela Saccardo, gerente do 
Projeto Setorial Integrado Eletroeletrônicos 
(PSI), “as 17 empresas participantes fizeram 
727 contatos e foram fechados 17 negócios 
na ordem de US$2,24 milhões. A expectativa, 
para os próximos 12 meses, decorrente dos 
contatos é de US$ 10.225.000,00”. 

O evento mais uma vez foi uma grande oportu-
nidade para as empresas associadas ao projeto 
demonstrarem seus produtos, realizarem conta-
tos, prospectarem novos mercados e fecharem 
negócios. Os novos contatos foram realizados 
com empresas dos Estados Unidos, França, 
Argentina, Chile, Brasil, Peru, Espanha, Equador, 
Filipinas, México, Colômbia, Canadá, Ucrânia, 
Bolívia, Venezuela, Austrália e Uruguai. Algumas 
empresas participaram pela primeira vez do 
Pavilhão Brasil e já manifestaram interesse na 
próxima edição da feira. 

O Pavilhão Brasil, promovido pelo PSI Eletro-
eletrônicos do Sindvel, em parceria com a 
Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex-Brasil, conta com 
o apoio da Sociedade Brasileira de Engenha-
ria de Televisão (SET) e do Fórum Nacional 
do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre 
(SBTVD). Para André Barbosa Filho, assessor 
especial do ministro chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, “essa parceria e 
apoio entre as entidades são muito impor-
tantes e devem ser mantidos para termos a 

oportunidade de continuar mostrando o que 
estamos fazendo e gerar mais negócios para 
as empresas brasileiras. O Brasil está à frente 
do padrão de TV digital e este é mais um mo-
tivo para divulgar o nosso produto e nossa in-
teratividade. Já são 12 países com o mesmo 
sistema e esperamos que este número suba 
para 20, nos mantendo na liderança”.

Na área de 240 metros quadrados destina-
da ao pavilhão, as 17 empresas nacionais 
puderam expor suas soluções tecnológicas 
e ficaram satisfeitas com o resultado. “Dos 
expositores desta edição, apenas um não 
tem certeza do retorno ao evento, os demais 
já manifestaram interesse em participar da 
próxima edição do Pavilhão Brasil”, conta Da-
niela. As empresas que fizeram parte da de-
legação brasileira são ATIVA Soluções, EiTV, 
Tecsys, Sonatec, Showcase Pro, Casablanca 
Online, Linear, TOTVS, STB, Ideal Antenas, 
Screen Service, Teclar, Biquad, TSDA, Trans-
tel, Inatel. O Fórum SBTVD e a SET também 
tiveram seus espaços no pavilhão.

Com a adoção do sistema brasileiro de TV di-
gital por muitos países, não foi surpresa que 
os estandes com produtos e, principalmente, 
soluções destinados a este sistema fossem os 
destaques do pavilhão. Segundo Daniela, os es-
tandes das empresas EITV e TOTVS, que apre-
sentaram softwares com aplicativos para inte-
ratividade, foram os mais procurados, pois suas 
soluções apresentam aplicação para TV digital 
diferente das demais empresas do pavilhão. 

Participação do Fórum Nacional
No espaço destinado ao Fórum do Siste-

ma Brasileiro de TV Digital Terrestre além 
das apresentações das soluções para o 
sistema, também foram realizados mui-
tos contatos com outros países. Durante 
a feira, o Fórum SBTVD e seus associa-
dos – EiTV, Inatel, Linear, Screen Service, 
TQTVD, Tecsys e STB – fizeram demons-
trações do padrão nipo-brasileiro de TV 
digital com transmissões simultâneas em 
televisores e em dispositivos móveis. O 
Ginga middleware de interatividade, de-
senvolvido no Brasil, foi demonstrado du-
rante todo o evento em um televisor com 
o middleware embarcado cedido pela Pa-
nasonic do Brasil. 

Representantes de países das Améri-
cas, Europa e África procuraram o es-
tande do Fórum Nacional por que tinha 
uma necessidade, uma pergunta, uma 
posição, e ao mesmo tempo os brasi-
leiros tiveram a oportunidade de se po-
sicionar diante desses países. Alguns 
desses países, que estão propensos 
para o sistema europeu, procuraram o 
estande do Fórum para conhecer mais 
sobre o sistema brasileiro e saber qual 
a diferença entre as tecnologias. Para 
Barbosa, esse contato abre espaço 
para o Brasil visitá-los e sondá-los. 
“Foi muito positiva essa troca de in-
formação, tanto que tem apalavrado, 
através de Angola, uma conversa com 
representantes de Botsuana, Namíbia, 
República do Congo e Zâmbia. Já houve 
um primeiro contato com esses países, 
numa visita que o grupo brasileiro fez à 
África, que se solidificou no NABShow.

Por Gilmara Gelinski

PAVILHãO BRASIL 
ABRE CAmINHO 
PARA EmPRESAS 
BRASILEIRAS 

As empresas participantes fizeram 727 contatos e fecharam 17 negócios.

Os Softwares com aplicativos para interatividade foram os destaques do 
Pavilhão Brasil.
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Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gilmara@gelinska .com

O Pavilhão Brasil abrigou 17 empresas e o Fórum Nacional SBTVD. O Pavilhão Brasil é a oportunidade que as empresas 
brasileiras têm de mostrar seus produtos e suas so-
luções para o mundo.

O espaço do Fórum foi muito procurado por repre-
sentantes de vários países com interesse em conhe-
cer o sistema de TV digital. 

A presidente da SET, Liliana Nackonechnyj, e o presidente do Fórum Nacional SBTVD e Fórum Internacional ISDB-T, Roberto 
Franco (à direita), interagiram com os representantes das empresas no Pavilhão Brasil. 
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Ficaram para trás os anos em que as 
discussões na NAB giravam priori-
tariamente em torno do processo de 

transição da TV digital. Na edição deste ano 
a palavra de ordem era a integração.  O 
que se viu nas áreas de codificação, trans-
missão e distribuição foi a consolidação de 
soluções para suportar a entrega de con-
teúdo ao usuário cada vez mais ávido por 
conveniência, disponibilidade em múltiplos 
devices.

As empresas presentes no NABShow pre-
param para municiar as emissoras e pro-
dutoras daquelas que foram identificadas 
com as três grandes tendências da eletrô-
nica de consumo: (1) Sensorization, fazer 
uso intensivo de telas de toque; (2) Loca-
tion awarness, explorar as tecnologias de 
localização e GPS; e (3) Applification, uso 
intensivo de aplicações em múltiplos dispo-
sitivos. De fato, para alcançar os objetivos 
de personalização dos usuários e aos an-
seios depositados sobre a TV everywhere, 
a tecnologia precisa ser capaz de atender 
ao gosto do usuário influenciado por sua 
localização, hora do dia, dia da semana, 
device de interação, o que estão fazendo 
e com quem. 

A transformação da indústria 
de consumo
A transformação do mercado de eletrôni-
ca de consumo foi apresentada por Brian 
Markwalter, vice presidente de pesquisas e 
padrões da Consumer Electronic Associa-
tion (CEA). Ele mostrou que a recessão ex-
perimentada em 2009, ano em que houve 
um decréscimo de 9% no volume de ven-
das, está superada. As vendas de produtos 
de eletrônica de consumo devem aumentar 
em 10% este ano, saltando de US$ 873 bi-

lhões em 2010 para um total projetado de 
US$ 964 bilhões em 2011.

A mesma apresentação também trouxe 
dados interessantes sobre a evolução do 
mercado de TV para os próximos três anos 
seguidos de estabilização. Internet TV ou 
TV conectada é ainda um mercado a ser 
desenvolvido. Nas projeções da CEA, os te-
levisores conectados, que em 2009 repre-
sentaram apenas 4% do mercado e um vo-
lume de vendas de US$ 1,27 bilhão,  estão 
projetados para US$ 5,2 bilhões ou 15% do 
volume de vendas em 2011. Otimista a CEA 
projeta um crescimento substantivo para os 
próximos três. A expectativa em consolidar 
as vendas de TV conectadas em 52% do 
volume total de DTV em 2014, um montan-
te calculado em US$ 6,5 bilhões. 

Nesse cenário também é emblemático 
o crescimento da Netflix, que pulou de 
6 milhões de usuários em 2006 para 12 
milhões em 2009 e 19 milhões em 2010. 
No NABShow, a Netflix anunciou alcançar 
em Março a marca de 23,6 milhões de 
assinantes e passou a ter mais assinantes 
que a Comcast, maior operadora de cabo 
dos Estados Unidos, atualmente com 22 
milhões de assinantes. A diferença deve 
aumentar ainda mais.  Com o crescimen-
to projetado para 2011, a Netflix deve al-
cançar a marca de 27 milhões de usuários 
até o final do ano. Os americanos criaram 
inclusive um termo “cable Cord” para ca-
racterizar o fenômeno do cancelamento 
da assinatura do cabo e migração para 
o consumo de vídeo “over-the-top”. Os 
dados da Nielsen indicam um consumo 
médio mensal de 10 horas e um volume 
de vídeos “streamado” superior a 200 
milhões no mês de março. 

Colin Dixon convidado da SET para o se-
gundo dia do SET e Trinta destacou que a 
Netflix além de grande, já está presente nas 
“três telas” que viraram o objeto de desejo 
das operações de cabo. A experiência da 
mídia está associada ao serviço e não mais 
ao device, acompanhando em cada termi-
nal seus gostos e preferências. 

Em resumo, o desenho do cenário de TV 
futuro traçado no NABShow foi marcado 
pela pouca disponibilidade de opções dos 
provedores de conteúdo tradicional, au-
mento da pirataria, acordos das redes para 
compor as ofertas OTT e aumento das op-
ções para consumo barato de conteúdo à 
la carte. Entretanto, o que a primeira vista 
pode parecer o paraíso dos consumidores, 
na verdade significa que a qualidade dos 
programas será afetada pela redução da 
verba destinada a mídia televisiva. 

Padronização 3D: consolida-
ção e não evolução
A recente publicação do padrão DVB para 
os formatos frame-compatible, ou seja, 
possíveis de serem distribuídos em subs-
tituição ou em complemento ao sinal de al-
ta-definição aproveitando a infra existente, 
estabeleceu um marco para a consolidação 
desse novo serviço e abriu caminho para a 
expansão das iniciativas de distribuição do 
formato atualmente lideradas pela Sky. 

No painel da Society of Motion Picture and 
Television Engineers (SMPTE), o olhar es-
tava direcionado a evolução dos padrões 
que dão sustentação a TV digital em todo 
o mundo. O MPEG avança na padronização 
da codificação de vídeo em 3D. O Multi-
view Video Coding (MVC) já consegue uma 
redução de 25% a 30% na taxa total em 
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relação a codificação independente do sinal 
destinado a cada olho. Na feira, contudo, 
não se viram esforços no desenvolvimento 
de protótipos para o MVC, mas sim para 
a consolidação dos pilotos de transmissão 
do 3D.

Além da recente publicação, pelo DVB, do 
padrão 3D plano estereoscópico, a ausên-
cia do MVC no pavilhão também pode ser 
atribuída ao anúncio da próxima geração 
de codificadores. O High Efficiency Video 
Coding (HEVC), padrão em desenvolvi-
mento conjunto do Motion Picture Experts 
Group (MPEG) e ITU-T Video Coding Experts 
Group, está sendo proposto como o suces-
sor do H.264. A conclusão, prevista para 
2013, passa também pela inclusão, em 
2012, de uma extensão para 3D.

Mas, como sabemos, codificação é ape-
nas um dos aspectos da padronização 3D. 
Testes e operações comerciais começam a 
consolidar o emprego dos formatos side-
by-side para os casos de vídeos nativos 
entrelaçados e uso de top-and-bottom para 
os formatos de vídeo progressivos. Também 
a interface HDMI na versão 1.4 foi adotada, 
além do DVB, pelos diversos organismos de 
padronização nos EUA e Japão. Contudo, 
para alguns aspectos da sinalização 3D 
ainda não há consenso: nem nos descrito-
res do stream de vídeo, nem na sinalização 
da PMT. 

O ATSC também publicou um relatório 
sobre 3D solicitando formalmente contri-
buições da indústria. Porém a demons-
tração levada ao NAB decepcionou pela 
baixa qualidade. Na demonstração o ví-
deo principal é codificado em MPEG-2, 
porém com taxa reduzida. A capacidade 
móvel do ATSC M/H é ampliada para a 
codificação H.264 de um sinal side-by-
side em 480p e up-convertido para apre-
sentação nos televisores TVs 3D.

A nova geração de TV digital
No DVB a evolução do sistema terrestre 
foi objeto da fala, no congresso no NAB 
e no SET e Trinta, do novo diretor do DVB 
Peter Siebert, que ressaltou a força de 
um parque de 500 milhões de terminais 
compatíveis com algum dos padrões de 
seu abrangente conjunto de especifica-
ções. Contudo, a expectativa de superar 
a marca de 800 milhões de devices DVB 
em 2014, impulsionado pelo switch-off 
analógico, não pareceu não pesar no 

momento da opção pelo DVB-T2, padrão 
não compatível com as atuais transmis-
sões DVB-T.

Reconhecidamente o padrão DVB-T2 abre 
oportunidade para novos modelos de negó-
cio como, por exemplo, o 3D pelo aumento 
da capacidade e robustez. Através do em-
prego de códigos concatenados LDPC e 
BCH de alta eficiência, o padrão DVB-T2 
consegue se aproximar do limite teórico de 
Shannon, aumentando, portanto, o desafio 
para que evoluções futuras apresentem ga-
nhos substanciais de desempenho basea-
dos na evolução da codificação de canal. 
Considerando a capacidade de 22 Mbps o 
limiar da relação portado/ruído, C/N é de 
16,7 dB, enquanto no DVB-T2 é de 8,9 dB. 
Ou, de outra forma, se considerado o mes-
mo C/N possibilita um aumento de taxa da 
ordem de 66%. O DVB-T2 tem hoje aproxi-
madamente 1,2 milhões de receptores ven-
didos no Reino Unido a um preço mínimo de 
US$ 85 e tem operação comercial também 
na Itália, Suécia e Finlândia.

No Japão, o desenvolvimento dos siste-
mas de TV está direcionado para a ultra, 
alta definição. O aumento da resolução é 
a face mais visível do sistema. A conse-
qüência direta é o aumento do ângulo de 
visão e consequente sensação de imersão. 
Atualmente, os demais aspectos que com-
porão o sistema estão sendo especificados 
e testados.  No NAB 2011, a japonesa NHK 
trouxe os resultados da experiência de cap-
tação de 22.2 canais de áudio ao vivo. Na 
sala, o sistema está distribuído em nove 
canais altos, 10 canais médios, três canais 
baixos e dois LFE. 

Também o ATSC esta de cara nova. Além 
dos comitês técnicos foram formadas três 
comissões de planejamento. A primei-
ra planeja a transmissão terrestre 3D e a 
segunda identifica oportunidades para os 
radiodifusores no uso de receptores DTV 
conectados a internet e os desafios da in-
teroperabilidade. Por fim, o terceiro time 
planeja o ATSC 2.0, o qual visa explorar as 
oportunidades para as próximas versões 
dos sistemas de televisão digital atendendo 
ao requisito de compatibilidade com o atual 
sistema e, portanto, impondo algumas limi-
tações ao desenvolvimento futuro.

A proposta de padrão ATSC mais recente é 
o que endereça a transferência de arquivos 
ou “non real time”. Como o próprio nome 

diz, a idéia é o armazenamento de conteú-
do para consumo posterior. Embora seu uso 
pelo móvel seja imediato, uma vez que já 
faz uso do protocolo FLUTE, seu uso nas 
transmissões fixas através de uma cama-
da de adaptação de transmissão de dados 
sobre IP também estão previstos. O novo 
padrão em aprovação está baseado no car-
rossel DSM-CC, utiliza a compressão de ar-
quivos DEFLATE e prevê a multiplexação e 
identificação de arquivos visando a obten-
ção de ganhos de eficiência nessa transfe-
rência. A camada de transmissão também é 
robustecida por códigos corretores de erros 
sofisticados e eficientes conhecidos como 
raptor FEC.

mobilidade na América
A adoção do padrão de mobilidade para 
o ATSC também abriu um novo campo de 
desenvolvimento no ATSC. Por um lado, os 
fornecedores de soluções de transmissão 
levam para a feira soluções de retransmis-
são para o sistema ATSC M/H, pois o lega-
do do ATSC tradicional impõe mudanças e 
acréscimos onerosos a infra de distribuição 
existente. Por outro, a combinação en-
tre o lançamento comercial ATSC M/H, os 
padrões de distribuição “non-real time”, o 
planejamento dos sistemas de interativida-
de e as discussões sobre o uso do espectro 
para banda-larga, deslocou o foco do tema 
no congresso para os modelos de negócio 
aplicáveis a esse novo serviço. 

As indefinições sobre os modelos de ne-
gócio para a operação móvel paga, ainda 
persistem, mas alguns aspectos começam 
a ser consolidados. Um deles é a importân-
cia dos metadados para a sintonia e para 
informações adicionais sobre o que se está 
assistindo combinada a necessidade de 
produção dessas informações com o míni-
mo possível de esforço adicional. 

Também é consenso que os terminais se-
jam elementos de integração com as redes 
de telecomunicações. Porém o balancea-
mento entre o conteúdo enviado pelo canal 
de radiodifusão e a rede celular perma-
nece como dúvida. Além disso, apesar de 
estarem de olho nas aplicações pagas, os 
aspectos de segurança ficarão realmente 
restritos apenas às aplicações com canal 
de retorno.

Ana Eliza é gerente de engenharia da
TV globo e Vice-diretora Editorial da 
SET . email: Ana .eliza@tvglobo  .com  .br
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A digitalização do sinal de Televisão no 
Brasil, com início em dezembro de 
2007, trouxe com ela novas formas 

de assistir televisão ao vivo, onde quer que 
o telespectador esteja. O principal diferen-
cial do sistema brasileiro é a flexibilidade 
de configuração, que permite o envio de até 
três configurações de modulação distintas 
chamadas de layers, ao mesmo tempo, no 
mesmo canal de 6 MHz.

Atualmente, a maior parte das emissoras está 
transmitindo com dois layers. Um transmitin-
do o serviço dedicado a recepção móvel/por-
tátil denominada one-seg concebido para ser 
assistido em dispositivos com telas pequenas 
como as de celulares, mini-tvs, PDAs e outras,  
mesmo em movimento e a altas velocidades, 
devido a sua maior robustez. Entretanto esse 
sinal possui uma taxa de transmissão baixa, 
perdendo muito a qualidade de vídeo quando 
exibido em televisores com dimensões supe-
riores a 10 polegadas. No outro layer, é trans-
mitido o serviço full-seg que carrega o con-
teúdo de alta definição (HDTV), porém utiliza 
uma modulação menos robusta e desta forma 
não apresenta um bom desempenho quando 
recebido em movimento, principalmente, em 
altas velocidades.  

Para melhorar o desempenho de recepção do sinal 
full-seg (HDTV) em ambientes móveis, poderia ser 
utilizada uma modulação mais robusta, o que impli-
ca em perda de taxa de transmissão, ou melhorar 
a recepção do sinal. A mudança dos parâmetros de 
transmissão não é uma coisa simples de ser reali-
zada e depende de cada emissora.

Desta forma, foi desenvolvido um receptor, que 
utiliza um tuner (sintonizador) com diversidade 
de antenas para recepção dos sinais e, desta 
forma, melhorar o desempenho da recepção 
full-seg em ambientes móveis.

O sistema utilizado para combinação das quatro  
antenas e recepção é o chamado MRC (Maxi-
mum Ratio Combining). Para melhor eficiência, 
as antenas devem ser colocadas em lugares 
distintos dentro do veículo e desta forma, o sinal 
recebido por cada antena será estatisticamente 
descorrelacionado um com os outros, melhoran-
do a eficiência, garantindo um sinal mais estável 
e com melhor relação sinal/ruído (C/N – Carrier 
to Noise) na saída do sintonizador.

Para verificar a eficiência e ganho de cobertura 
deste sistema de diversidade, foram realizados 
testes na cidade de São Paulo, de forma a com-
parar o desempenho de recepção de um tuner 

com diversidade e um tuner sem diversidade.
A figura 1 mostra o diagrama de blocos do 
equipamento desenvolvido para realização dos 
testes de campo. A cada segundo foram extra-
ídas informações de BER (Bit Error Rate – Taxa 
de Erros) e C/N de ambos os tuners. Ao mesmo 
tempo foram extraídas informações de um GPS 
para determinar a posição e velocidade em que 
as medidas foram feitas.

Nos testes realizados com recepção em movimen-
to, foram medidos mais de 70 mil pontos e a utili-
zação da diversidade mostrou um ganho médio de 
6 dB na relação C/N. Com esta melhoria do C/N 
do sinal recebido houve um ganho de cobertura de 
26% para o sinal full-seg e 2,5% para o sinal one-
seg, quando comparados com a recepção sem o 
uso de diversidade. Se for levada em consideração 
a velocidade de deslocamento do veículo, o ganho 
chega a 68%, entre 60 e 70 km/h, quando utilizan-
do o receptor de diversidade.

Com a utilização deste sistema, pode-se, por 
exemplo, instalar receptores de TV Digital em am-
bientes móveis como nos ônibus e trens da cidade 
e, desta forma, atingir os 5 milhões de passageiros 
que utilizam os transportes públicos, somente na 
cidade de São Paulo. A figura 2 ilustra um sistema 
de entretenimento instalado em ônibus.

Esta apresentação foi realizada no painel “Improving 
Mobile TV Reception”, durante o NABShow 2011

Por Danillo Ono
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Figura 1 – Diagrama em blocos

Figura 2 – Instalação no ônibus

RECEPÇãO DE SINAIS HDTV Em 
AmBIENTES móVEIS, UTILIZANDO 
DIVERSIDADE DE ANTENAS 

Danillo é engenheiro de projetos de te-
lecomunicações e atua na área de pes-
quisa e desenvolvimento da TV Globo SP . 
Email: danillo .ono@tvglobo .com .br
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Este ano dentre as diversas palestras 
durante os dias da NAB destacaram-se 
bastante àquelas voltadas a Over The 

Top (OTT), o futuro e as mudanças pelas quais 
vem passando a radiodifusão, inclusive com a 
“criação” do novo conceito de broadercaster, 
as mídias sociais e sua interatividade com o 
entretenimento eletrônico.

Neste artigo faremos uma abordagem genérica 
em torno do tema OTT como parte do material 
apresentado nas conferências do NAB Show e 
outros materiais.

O termo Over The Top (OTT), além de ser o títu-
lo original de um filme estrelado por Sylvester 
Stallone ou ainda o termo utilizado na primeira 
Guerra Mundial para um tipo de ação militar 
onde soldados atacavam o inimigo ultrapas-
sando o parapeito das trincheiras onde estavam 
escondidos, passar pela “terra de ninguém”, re-
gião entre as duas frentes de batalha, e depois 
enfrentar o inimigo (going over the top), também 
é utilizado para denominar um serviço oferecido 
através de rede de dados onde não é seu ope-
rador o responsável pelo serviço ou ainda para 
serviços que correm “no topo” da rede que já 
existe como provedora de serviço, sem que haja 
necessidade de afiliação/subscrição/negócio 
com o operador da rede.

Deixando um pouco de lado as definições for-

mais, OTT hoje significa serviços multimídia so-
bre a internet ou outras redes de dados de uso 
público como IPTV, TVs Conectadas, etc.

O vice-presidente de pesquisa e padrões da 
Associação da Indústria de Equipamentos para 
Consumidor (CEA), dos Estados Unidos, Mark 
Walter, foi um dos palestrantes da conferência 
sobre o futuro da radiodifusão de TV.

No ano de 2010 houve um crescimento de 
13% nas vendas mundiais de aparelhos ele-
trônicos para consumidor, apesar da queda 
considerável ocorrida no ano anterior devido à 
crise financeira. A perspectiva é que em 2011 
estas vendas cresçam mais 10% sobre o total 
de 2010, atingindo a marca de quase um trilhão 
de dólares (US$ 964 bilhões). O mix de produtos 
que compõem estes números é liderado pelos 
telefones celulares (16%), smartphones (14%), 
computadores portáteis (18%), painéis LCD 
(14%) e o restante dos produtos não relaciona-
dos à multimídia ou comunicação móvel (28%). 
É interessante observar que de 2007 para cá 
houve queda no peso destes produtos (de 38% 
para 28%) contrabalançada pelo aumento nos 
equipamentos de comunicação móvel inteli-
gentes (de 2% para 14%), computação móvel 
(de 12% para 18%) e telas de vídeo LCD (de 
10% para 14%). Fácil observar o crescimento 
de vendas dos produtos que, de alguma forma, 
tem relação com TV, multimídia e vídeo. E aí vem 
a pergunta: O que significa para meu negócio 
quando todos os dispositivos e, por consequên-
cia, todo consumidor por todo tempo estiverem 
conectados à internet ?

Do ponto de vista da televisão e da comunica-
ção, uma mudança significativa é que as pes-
soas querem ver determinados conteúdos, no 
momento em que desejarem e no local onde 
estiverem, com muito maior intensidade do que 
há algum tempo onde o conteúdo era definido 
por terceiros, no horário determinado por eles 
e que só podia ser consumido num ambiente 
propício e preparado para tal. Hoje, não neces-
sariamente os consumidores se adaptam a este 
tipo de situação.

Também o tamanho da tela onde o conteúdo 
é consumido varia bastante e o provedor des-
te conteúdo precisa que ele seja distribuído de 
forma a que todos os consumidores possam as-
sisti-lo, independentemente do dispositivo que 
estejam usando naquele momento ou quando 
decidirem assistir (veja Figura 1).

Olhando apenas para os aparelhos televiso-
res utilizados para consumir vídeo em casa, 
o crescimento do número de aparelhos de 
alguma forma conectados à internet é es-
pantoso. Nos Estados Unidos, ano passado 
eles eram 9% do total de aparelhos digitais. 
Este ano a previsão é que passem a ser 
15% e até 2014, 52%, ou seja, mais da 
metade do total de TVs digitais. Deixamos 
de ter um eletrodoméstico e passamos a 
ter uma plataforma digital de entretenimen-
to inclusive com modelos de negócio bem 
diferentes dos até então utilizados.

A evolução dos eletrônicos de consumo leva a 
projetar situações e para tal foram criados ter-
mos, ainda em inglês, mas que logo terão sua 
adaptação à nossa língua:

1) Sensorization – significa o uso de outros 
sentidos e outras formas de comandar os 
equipamentos, como por exemplo, a tela 
sensível ao toque (múltiplo inclusive) desen-
volvida nos tablets.

2) Applification – antes os consumidores eram 
sensíveis à potência de saída, em Watts que 
tinha um amplificador de áudio. Agora, eles 
são sensíveis a que tipos e quantos aplicati-
vos diferentes um dispositivo pode carregar.

3) Reconhecimento de Localização – tanto a 
capacidade dos dispositivos de saberem 
onde estão como a possibilidade dos pro-
vedores de conteúdo dirigirem suas progra-
mações, comerciais, ofertas e informações 
a consumidores com localizações e neces-
sidades diferentes.

O ATSC já desenvolveu aplicativos para atender 
parcialmente ao desejo dos novos consumido-
res de vídeo, utilizando o conceito de serviço em 

Di
vu

lg
aç

ão

Figura 1- Tamanhos de telas onde os conteúdos são 
disponibilizados.
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tempo não real (Non real time - NRT) e que foi 
apresentado por Rich Chernok, diretor de tecno-
logia da Triveni Digital, subsidiária da LG.

As figuras 2 e 3 descrevem em boa par-
te o que já foi comentado acima e onde a 
Triveny e o ATSC se calcaram para o de-
senvolvimento. São serviços não necessa-
riamente em tempo real, com os aplicativos 
carregados no receptor precocemente ao 
uso e que, por consequência, já estarão lá 
quando o consumidor quiser. É uma alter-
nativa à limitação de banda que a TV pelo 

ar (radiodifusão) tem, tendo como princípio 
que os consumidores realmente não se 
importam como as coisas funcionam, eles 
simplesmente querem que funcionem (Em 
nossa opinião isto nos parece uma meia 
verdade). O serviço e a tecnologia são ba-
seados em Internet Protocol (IP).

Em suma, o serviço NRT é:
1) Conteúdo enviado anteriormente ao uso e 

armazenado para o momento do consumo;
2) Uma alternativa à programação linear porque 

endereça um desejo de ter tudo sob demanda;

3) Uma forma econômica para consumidores 
e radiodifusores porque usa o espectro já 
disponível para a radiodifusão e disponibiliza 
“para todos” ao mesmo tempo;

4) Um serviço que distribui qualquer tipo de 
conteúdo, mídia ou interatividade, para dis-
positivos fixos ou móveis;

Este desenvolvimento da Triveni Digital é tecni-
camente complexo e ainda não foi plenamente 
implantado e parece ser uma resposta da radio-
difusão ao OTT, mas não necessariamente tem 
as mesmas características e funcionalidades o 
que, certamente, será facilmente percebido pe-
los consumidores, ao contrário do que afirma o 
palestrante, Rich Chernok.

No site http://pt.scribd.com/doc/46888557/A-In-
ternet-ganha-espaco-da-TV-como-principal-fonte-
de-noticias-para-o-publico é possível acessar um 
artigo que comenta os resultados de uma pesquisa 
sobre preferência de acesso a notícias pelo público, 
que se soma à tendência ao conteúdo OTT.

Enio é suporte na Sterling do Brasil, 
consultor de engenharia de TV e Vice 
Diretor Internacional da SET . Email: 
enio@sterlingdobrasil  .com  .br

Figura 2 e 3 - Serviços com os aplicativos carregados no receptor precocemente ao uso e que, por consequência, 
já estarão lá quando o consumidor quiser.
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A mensagem por trás do painel “TV Co-
nectada: Dispositivos inteligentes, novas 
estratégias” foi que ainda que seja algo 

novo, a indústria do entretenimento tem algo 
com um grande potencial em mãos, desde que 
esteja disposta a pensar um pouco diferente. A 
discussão girou em torno do que as televisões 
conectadas representam de oportunidades ou 
ameaças, depende do ponto de vista, para a 
radiodifusão tradicional.

Segundo representante da indústria, a definição 
de Smart TV, TV inteligente, não estaria asso-
ciada a hardware propriamente dito, mas sim a 
experiência de complementaridade da TV con-
vencional pelo acesso IP.

Provedores de conteúdo entendem que a ex-
pectativa dos "telespectadores" é ter a oportuni-
dade de acessar o que quiser a qualquer tempo 
de onde estiver, ou seja, anything, anytime and 
anywhere. Nesse sentido as TV’s inteligentes 
vêm com a expectativa de complementar esse 
anseio do consumidor. 

Games, tendo por base um dispositivo de uso 
familiar, podem vir a contar com uma janela de 
exposição bem mais ampla.

Um dos palestrantes, Paul Wehrley, sinalizou ter 
uma visão mais ampla da palavra TV inteligente, 
como sendo qualquer dispositivo capaz de en-
tregar conteúdo, isto é, um TV, Ipad, Laptop ou 
Smartphone.

No final do painel, o moderador lançou uma 
provocativa aos palestrantes: “A TV inteligente 
seria algo complementar aos atuais modelos de 
radiodifusão ou uma ameaça? 

• Segundo o entendimento de um repre-
sentante da Intel, não há como ir contra 
performance, ou seja, conexões em alta 
velocidade. Os radiodifusores como canais 
de entrega de conteúdo, obrigatoriamente, 
precisarão fazer uso desse novo meio.

• Na opinião do vice-presidente da Content 

Services e gerente geral de conteúdo de 
operações da Comunicação Social Comcast 
Center (CMC), Richard Buchanan é neces-
sário que seja atendida a expectativa do 
usuário final. “Precisamos atender seus an-
seios e há oportunidades para todos nesse 
formato de distribuição de conteúdo”.

• Percebe-se que os radiodifusores migram 
cada vez mais seus conteúdos para a in-
ternet. Tanto quanto antes criar valor nessa 
plataforma tanto melhor.

Em linhas gerais a palavra de ordem para os ra-
diodifusores é inovação e flexibilidade.

Os parágrafos acima são uma rápida síntese do 
tema que foi abordado. Percebe-se claramente que 
ainda não há uma convicção plena de quanto esse 
dispositivo, Smart TV, poderá afetar os hábitos de 
consumo da radiodifusão como conhecemos hoje. 
Vale lembrar que a cultura brasileira da TV aberta é 
diferente dos Estados Unidos, com predominância 
da TV paga. Diversidade de canais de distribuição 
é essencialmente uma necessidade, visto o perfil 
cada vez mais "móvel" de nossos telespectadores. 
O que se tem de concreto nesse novo cenário, é o 
fato de precisarmos chegar aos consumidores de 
nossa programação, atendendo assim suas expec-
tativas de consumo, lembrando que a tecnologia é 
meio e não fim, ou seja, conteúdo ainda é a palavra 
de ordem. 

Já o delivery...Bem, esse depende do que eu 
quero, quando e onde (anything, anytime and 
anywhere). O fato é que todos os grandes fabri-
cantes de televisores têm investido fortemente 
em sistemas com conexão para outras platafor-
mas, como observado esse ano na Customer 
Eletronic Show (CES).

overview 3D
A tecnologia tem evoluído rapidamente nos últi-
mos anos a ponto de ano passado o 3D apare-
cer em caráter mais conceitual do que comercial 
na NABShow e neste ano, a abertura do evento 
contar com a presença do diretor James Came-
ron falando da experiência de geração de conte-

údo em 3D. A abordagem do tema foi conduzida 
ressaltando o quanto a tecnologia tem evoluído 
e favorecido a produção. A complexidade, ob-
viamente, ainda é muito maior do que uma 
captação HD 2D, contando com mais do que o 
dobro de pessoas. Porém a tecnologia, incluindo 
os rigs atuais, tem contribuído expressivamente 
para a qualidade do conteúdo. Até o momen-
to, o que tem de concreto é que a tecnologia 
3D precisa ser simplificada para tornar-se mais 
acessível para coberturas esportivas.

Na linha da cobertura esportiva, a ESPN lançou 
um canal 3D, e está cobrindo diversos eventos 
esportivos. Algumas transmissões foram produ-
zidas em conjunto com a CBS a fim de reduzir 
custos de produção. Em um dos painéis essas 
experiências foram exploradas, mostrando algu-
mas experiências com torneios de golf, basque-
te e boxe. Em fevereiro durante o  RigsNBA All 
Star Game Weekend houve a oportunidade de 
cobrir o evento validando novos recursos para a 
produção 3D, incluindo recursos de super slow 
motion. Na linha de coberturas esportivas a BBC 
estará transmitindo o torneio de tênis de Wim-
bledon com tecnologia 3D.

Com recursos tecnológicos que facilitem a ope-
ração, entende-se que será possível cobertura 
simultânea eventos 2D e 3D. Durante o painel 
referente a coberturas esportivas, a ESPN colocou 
dois vídeos em paralelo mostrando uma partida de 
basquete em 2D Full HD e 3D. Ainda que existam 
limitações para o 3D, já se observa um resultado 
bem agradável, permitindo uma melhor percepção 
das bolas cruzadas lateralmente na quadra, efeito 
com percepção bem inferior em 2D, visto que via 
de regra as câmeras estão na lateral da quadra. Na 
cobertura 3D isso é muito mais claro.

Em síntese, o 3D vem com muita força para co-
berturas esportivas, com veiculação em canais 
e com público específicos. Não é tão preciso 
quanto à produção com recursos de pós produ-
ção, mas já apresenta um resultado muito bom.

Ivan é Diretor de Engenharia da Grpcom . 
Email: ivan@rpctv .com .br

TV CONECTADA: DISPOSITIVOS
INTELIGENTES, NOVAS ESTRATéGIAS
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Por Paulo Roberto Canno

Muito embora possa ser considerado, 
por muitos, como um evento um tan-
to quanto morno, no que diz respei-

to a lançamentos revolucionários, tivemos a 
oportunidade de constatar alguns fatos dig-
nos de nota:

Evolução continuada da tecno-
logia 3D
Observamos que, ano a ano, a quantidade de 
expositores envolvidos com a tecnologia em 
questão é crescente. Além disso, começam a 
aparecer, em maior número, demonstrações 
de displays em 3D, sem necessidade do uso 
de óculos. Entretanto, na demonstração que 
tivemos a oportunidade de assistir, constata-
mos que a qualidade ainda é muito questio-
nável.

A questão do leilão voluntário 
do espectro de radiodifusão
Esse assunto, que compareceu vigorosamen-
te nos últimos 2 anos, voltou com a mesma 
força, durante o evento de 2011.

Embora as discussões tenham ficado restri-
tas ao Federal Communications Commission 
(FCC) e membros da NAB, incluindo-se aí os 
proprietários de emissoras de TV americanas, 
este é um assunto que nos desperta atenção, 
pelas conseqüências que o leilão voluntário 
do espectro de TV pode representar para o 
negócio de broadcasting, não apenas nos Es-

tados Unidos, mas em qualquer país, que de 
uma forma ou de outra, adotou alguma pos-
tura parecida.

No Brasil, esse assunto se reveste de uma im-
portância muito maior, poisa maioria esmagado-
ra da população assiste TV pelo ar (TV aberta), 
enquanto nos Estados Unidos a audiência pelo 
cabo é preponderante. Nosso sistema de TV di-
gital prevê a recepção móvel e portátil da trans-
missão broadcasting e não broadband. 

Para citar apenas duas razões entre algumas 
outras.

Introdução da tecnologia oled 
como topo de linha para dis-
plays
A Sony introduziu a tecnologia Oled em seus 
monitores topo de linha destinados à verifi-
cação da qualidade final do produto. Pude-
mos desfrutar de uma experiência realmente 
impactante, que foi a comparação de perfor-
mance do display OLED com as tecnologias 
anteriores, LCD e CRT, sendo que último já 
não é mais produzido há algum tempo, pela 
Sony. 

Nota-se a linearidade perfeita na reprodução 
do preto (figura 1). Também, a performance 
superior da saturação (das cores), em am-
bientes de muito pouca luz, é algo que con-
trasta enormemente com as performances 

do LCD e CRT (figura 2). Também, digna de 
nota é a resposta do OLED aos conteúdos de 
vídeo de rápidas transições, representando 
um avanço notável quando comparado com 
o display LCD. 

Ou seja, um salto significativo foi dado na mo-
nitoração da qualidade final do produto. Esta-
remos enxergando um pouco mais do que era 
possível até então.

Se, com o barateamento do produto pela es-
cala de produção for possível a migração des-
sa tecnologia para o mercado de consumo, 
nossos telespectadores terão a oportunidade 
de desfrutar de uma qualidade, ainda mais 
espetacular, da imagem digital que temos no 
ar.

Eventos de telejornalismo ao 
vivo, pelas redes de telefonia 
3G/4G, Wifi e ethernet
Nesse ano, notamos um apreciável aumento 
na oferta desse tipo de solução acompanha-
do pela promessa da transmissão em HD. Já 
tivemos a oportunidade de testar uma dessas 
soluções (LiveU) e constatar o diferencial que 
podemos estabelecer através do seu uso. En-
tretanto, apesar de vários benefícios, a solu-
ção também tem limitações. Algumas delas, e 
que podem comprometer a operação, foram 
destacadas em uma das palestras da confe-
rência de tecnologia:

NABSHOW 2011
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Figura 1- Linearidade da reprodução do preto na região 
de baixa luminância

Figura 2- Precisão na reprodução de cores na região de 
baixa luminância
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• Qualidade de serviço da operadora;
• Congestionamento da rede celular em de-

terminados eventos;
• Desativação da rede celular, por questões 

de segurança, em determinadas situa-
ções.

Tivemos também a explicação para um de-
talhe que nos chamava a atenção desde o 
evento de 2010. Alguns fornecedores usa-
vam a configuração de mochila (backpack), 
para o terminal do operador, enquanto outros 
alojavam seu produto em um tipo de maleta 
(briefcase).

Um dos expositores da Dejero (www.deje-
ro.com) nos explicou que na configuração 
backpack o operador fica sujeito à irra-
diação de vários celulares próximos à sua 
cabeça, o que pode ser pouco desejável. 
Em contra partida, a solução briefcase 
permite que a irradiação fique distante 
do operador.

Consolidação do uso das memó-
rias solid state como mídia de ar-
mazenamento das camcorders 
Dentre os tradicionais fornecedores de camcor-
ders, a Sony há algum tempo vem evoluindo 
suas soluções de armazenamento em platafor-
ma disc based, avançando muito timidamente 
na tecnologia de armazenamento em memória, 
nesse NABShow sinalizou com muita clareza a 
ênfase que dará no desenvolvimento de seus 
produtos com essa tecnologia embarcada.

Incluiu ainda em sua linha de produtos, disposi-
tivos que facilitam a migração de conteúdos de 
disco para memória e vice-versa, de tal forma a 
não comprometer o fluxo de trabalho de quem 

adotou uma das duas mídias e se predispõe a 
migrar para a outra.

A Tecnologia leD para Iluminação
A tecnologia LED já vem sendo empregada há 
algum tempo, como recurso de iluminação, tan-
to em ambientes de estúdio, como acopladas a 
camcorders. 

Na NAB2011, ao visitarmos o stand da Dedoli-
ght, notamos um avanço nessa tecnologia.  Es-
ses equipamentos, que já ofereciam o recurso 
de dimmer, passaram a permitir, também, a 
variação da temperatura de cor da luz propor-
cionada pelo LED, desde 3200K até 5600K, em 
passos bem curtos, através de um controle ma-
nual (figura 3).

As câmeras DSLR (Digital single-
lens reflex)
Outro fato bastante notado nesse NAB 2011 foi 
a profusão de ofertas de adaptações de câme-
ras fotográficas digitais tidas como profissionais 
(as tais DSLR) com a finalidade de captar vídeo 
HD ou SD, tanto em 24p como em 30fps. Na 
realidade, há no mercado uma grande aceita-
ção dessa solução, principalmente por parte dos 
filmmakers.

Na figura 4, notam-se adaptações que são im-
plementadas para que se obtenha o resultado 
desejado.

A possibilidade de se obter, ade-
quadamente, uma programação 
SD 4:3 a partir de uma geração 
16:9
A Screen Service apresentou em seu stand, o 
equipamento PRO RX S2 que é um receptor 
DVB-S/S2 desenvolvido para distribuição via 

satélite de sinais para televisão. Possui deco-
dificador H.264 com saída NTSC ou PAL-M, 
com possibilidade de escolha da forma de down 
conversão do sinal recebido, com Crop, letterbox 
221/100 ou letterbox 235/100 (outros formatos 
sob demanda). É capaz também, de inserir local-
mente “logos” no sinal de vídeo.

Todas as operações acima descritas podem ser 
efetuadas, diretamente, na interface de usuário 
via Ethernet, ou via SNMP, bem como, de forma 
dinâmica, recebendo os comandos através do 
próprio stream via tabelas privadas.

A preocupação com o meio 
ambiente
Outro fato notado nesse ano, foram algumas 
manifestações de preocupação com o meio 
ambiente. 

A empresa Solergy (www.solergyinc.com), com 
sede na Califórnia e centro de pesquisa em 
Roma, apresentou seu painel de captação de 
energia solar, através de lentes, o que aumenta 
significativamente seu rendimento (figura 5).

Afirma que atinge um rendimento de 32,9% na 
conversão de energia solar em energia elétrica 
e até 75% na geração combinada de calor e 
energia elétrica. Obviamente, que essa solução 
destina-se a local com alta incidência de sol.

A empresa dá como exemplo uma instalação na 
Sicília, que pela combinação de painéis, conse-
guirá gerar 100 kW de energia.
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Figura 4 - Adaptações em câmera de fotografia para 
gravar vídeo

Figura 3- Iluminação com LED com 
temperatura de cor variável

Figura 5 – Captação de energia solar para geração de 
eletricidade e calor
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Paulo é Diretor de Tecnologia da 
Rede Gazeta do ES e Vice-Diretor 
Regional da Set-Sudeste . Email: 
pcanno@redegazeta .com .br
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A tragédia que ainda aflige o Japão foi sentida 
durante a convenção da NAB, quando mui-
tas empresas, a maioria com raízes japone-

sas, disseram que embora a produção tenha sido 
estabilizada em fábricas que escaparam do terre-
moto inicial e do tsunami, muitos fornecedores de 
componentes foram afetados negativamente. 

O racionamento do uso de energia elétrica 
também dificulta a retomada da produção e a 
compensação do período de desativação. Des-
ta forma, podem ocorrer atrasos na entrega de 
equipamentos este ano.

O Japão sobreviveu ao terremoto e ao consequente 
tsunami, mas a crise nuclear e seu desdobramento 
permanecerão por mais tempo, ameaçando ainda 
mais a economia daquele país.

Cerca de 20% de todos os semicondutores e 40% 
de todas as memórias flash do mundo são fabri-
cadas no Japão. Um desastre nuclear pode não 
só custar vidas mas também causar um impacto 
global nos equipamentos eletrônicos feitos com 
estes componentes, incluindo os equipamentos 
utilizados nas empresa de rádio e televisão e nos 
computadores que estas empresas utilizam.

Grandes fabricantes de equipamentos profissio-
nais, incluindo a Canon (camcorders e lentes), a 
For-A (switchers, monitores, processadores de 
sinal, etc.), a Fujinon (lentes), a Grass Valley (sof-
tware de edição), a Panasonic (câmeras, switchers, 
monitores, memórias solid-state, etc.) e a Sony (câ-
meras, switchers, monitores, memórias solid-state, 
etc.), todos foram afetados de alguma maneira. 

A Sony, a maior exportadora de eletrônicos do 
Japão, foi atingida em cerca de oito de suas fá-
bricas. Uma destas fábricas, em Sendai, onde 
são feitas fitas de vídeo e  produtos de data mí-
dia, foi diretamente atingida pelo tsunami.

Representantes da Fujifilm Optical Devices, fa-
bricante de lentes, com fábricas em Omiya e em 
Mito, afirmam que sofreram danos menores, 
tais como rachaduras nas paredes e falta de 
energia, mas seguem tentando manter os cro-
nogramas de produção. 

A Panasonic opera três plantas em Sendai e 
Fukushima, fabricando componentes para câ-
meras digitais, equipamentos de áudio, siste-
mas óticos para Blu-ray e DVD’s. Em 2008, a 
Panasonic inaugurou uma fábrica de sistemas 
de EV Energy em Sendai, a 30 quilômetros do 
epicentro, área que foi varrida pelo tsunami. 

A Hitachi fechou seis plantas no norte do Japão 
e está inspecionando todas elas. São fábricas de 
televisores de LCD e DVD players. 

A Texas Instruments perdeu duas plantas que 
fabricavam circuitos DLP. A agência de notícias 
Reuters informou que somente no segundo se-
mestre a Texas retomará a produção, dependen-
do ainda dos problemas com a usina nuclear.

Outras empresas de eletrônica, incluindo a Ni-
kon, Nintendo, Olympus e Samsung, reportaram 
que os danos foram pequenos. Para todos, a 
crise nuclear e a extensão de seus desdobra-
mentos ainda geram muitas incertezas.

Durante o NABShow, o vice-presidente da Sony, 
Alec Shapiro, iniciou a Coletiva de imprensa da 
Sony agradecendo a ajuda realizada às organi-
zações japonesas. “Estou feliz em dizer que os 
empregados da Sony escaparam da tragédia 
sem danos pessoais e que nossas fábricas es-
tão sendo restauradas".

Shapiro informou que a fábrica de mídia de ar-
mazenamento na cidade de Sendai foi afetada 
e que a produção de fitas HDCam SR deve ser 
retomada no próximo semestre. Neste intervalo 
de tempo, a Sony trabalhará para dar suporte às 
necessidades de seus clientes, para que mante-

nham suas operações o mais próximo possível 
do normal.

No Brasil, a Sony informa que não observa, até 
o momento, nenhum reflexo ou atrasos nas en-
tregas, seja na área profissional ou na área de 
produtos de consumo. O mesmo é informado 
pela Fujinon e Panasonic.

O vice presidente da Panasonic’s, John Baisley, 
informou que as fábricas da Panasonic saíram 
praticamente incólumes do desastre, mas es-
tamos tendo problemas com fornecedores de 
componentes localizados na área afetada pelo 
desastre. “A Panasonic está trabalhando para 
ter viabilidade de produtos em curto espaço de 
tempo. A entrega de cartões de estado-sólidos 
P2 e outros tipos de mídia não serão afetados”, 
afirmou Baisley. 

Assim como outros executivos e fornece-
dores, Dave Perillo, vice-presidente de ope-
rações globais da Grass Valley, externou a 
preocupação com as entregas de produtos, 
devido a queda do fornecimento de FPGA's 
(dispositivo semicondutor utilizado para o 
processamento de informações digitais), e 
de lentes (Fujinon) utilizadas nas câmeras e 
outros produtos. Representantes de algumas 
empresas dizem que possuem estoques sufi-
cientes para suportar a demanda.

“A Grass Valley opera uma planta de P&D no 
sul do Japão (Kobe), que não foi afetada, assim 
a entrega de componentes serão atrasadas 
apenas de quatro a seis semanas Contudo, a 
recuperação está acelerada e os atrasos irão di-
minuir. Estamos otimistas e temos estoques que 
nos permitem chegar até o segundo semestre", 
diz Perillo.

Fontes:
•  http://www.aikenstandard.com/local/0329-

camera-supplies
• http://www.huffingtonpost.com/2011/03/15/

japan-earthquake-economy_n_835874.html

José Antonio é Gerente de Engenharia da 
Empresa Brasil de Comunicação e mem-
bro do Comitê Editorial da SET . Email: 
jose .garcia@ebc .com .br

Por José Antonio Garcia
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A CRISE DO JAPãO REVERBERA NA NAB

Figura 1 –  A cidade de Sendai, ao nordeste do Japão, uma 
das áreas mais atingidas pelo terremoto, sedia fábricas 
operadas pela Nikon, Panasonic e Sony, entre outras
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TELEPRESENÇA 
Por Gilvani Moletta
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Por anos aplicativos de vídeoconferência 
são usados como meio de comunica-
ção e alteraram significativamente a 

forma de como os indivíduos se relacionam 
para manter contato e realizar tarefas.  Mas 
para o mercado de radiodifusão e para reu-
niões de negócios esse tipo de comunicação 
não satisfaz devido aos poucos recursos de 
interação, imagem de baixa qualidade, áudio 
pobre, falta de sincronismo entre áudio e ví-
deo. Estes problemas são constantes, e não 
proporcionam confiabilidade e tão pouco co-
municação efetiva.

Mas nos últimos cinco anos a evolução dos 
sistemas de monitoração, evolução dos co-
decs e também o aumento de velocidade e 
disponibilidade da internet têm crescido de 
forma exponencial, permitindo assim grande 
possibilidade de interação e novos conceitos 
de comunicação.

O conceito de telepresença vai muito mais 
além do que a videoconferência oferece atu-
almente, podemos afirmar que a telepresen-
ça é o upgrade da videoconferência, sendo 
que o objetivo não é possibilitar somente a 
interação de pessoas mas também de todo o 
ambiente físico de um encontro. A telepresen-
ça é imersiva, isto é, realmente proporciona 
a sensação máxima de proximidade de am-
bientes distantes, para isso devem ser total-
mente preparados para que ocorra essa inte-

ração. Luz, cores, móveis, decoração da sala, 
direção e sincronismo do áudio, imagem, 
enquadramento de câmeras, proporcionam 
a experiência virtual da presença muito mais 
parecida com a vida real. O propósito da te-
lepresença é uma experiência quase natural.

Olho no olho .
“Olhar nos olhos é como olhar a consciência”, 
palavras do professor Wijnand Ijsselsteijn da 
Eindhoven University od Technology. Ainda um 
grande problema na reunião por telepresença 
é a falta de contato olho no olho, o contato 
recíproco dos olhos entre dois indivíduos 
surtem efeitos sócio-emocionais, simpatia, 
persuasão, confiança, relacionamento inter-
pessoal e etc.

A falta desse contato pode gerar ruídos na 
informação, facilitando a codificação e evo-
cação de informações que não existem. O 
olhar e a direção da cabeça permitem saber 
quem está falando com quem. O contato vi-
sual natural é diminuído por deslocamentos 
entre o posicionamento da câmera e direção 
do olhar para a tela, perdendo assim sinais 
não verbais. 

Estudos mostram que a melhor posição 
para colocar a câmara é na base do mo-
nitor, assim ameniza um pouco esse olhar 
impreciso, deslocado. Mas algumas téc-
nicas estão sendo testadas para resolver 

esse problema. Uma delas é a modelagem 
em 3D que modelaria em tempo real os 
movimentos acertando o ângulo de visão 
desse molde. Parece utopia, mas pode 
ocorrer em um futuro não tão distante.

Comunicação, tempo e dinheiro
Visualizar detalhes e comunicar ideias exatas 
são fundamentais para a eficácia das opera-
ções e uma vantagem competitiva sustentável 
para qualquer negócio. A comunicação com 
imersão traz a possibilidade de uma  leitura 
corporal mais eficaz. Estudos da psicologia 
comportamental afirmam que 70 a 80% da 
comunicação são não verbais. 

Nas transmissões televisivas a telepresença 
por monitoração e a holografia dinâmica tra-
zem a possibilidade de interação entre am-
bientes distantes. Comunicação com lingua-
gem corporal é muito mais rica, mais próxima 
de sua totalidade, a simulação de presença 
física através da telepresença é fundamental.

A economia de tempo é fundamental, algu-
mas empresas em São Paulo investiram em 
salas de telepresença para comunicar-se 
com subsedes dentro da própria cidade, pois 
alguns deslocamentos em São Paulo chegam 
a durar algumas horas,  quando o desloca-
mento é para outra cidade ou para outro país 
aumentam as variáveis que impactam drasti-
camente o tempo.

Figura 1- A Teliris Unified VirtuaLive telepresence room in use (2007). Sala interativa – ambiente semelhante Figura 2- Exemplo de telepresença em Las Vegas – Cassino Riviera
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Em decorrência desses fatores a busca por 
soluções de comunicação virtual irá crescer 
exponencialmente nos próximos anos. Os 
custos de implantação de um sistema de te-
lepresença podem variar muito e dependem 
do porte de cada projeto. Estimam-se valores 
entre R$20.000 e R$350.000 em projetos 
que acomodam de duas a dezesseis pessoas 
confortavelmente em um ambiente.

Segundo Howard S. Lichtman, presidente da 
Human Productivity Lab, em 2005 havia cer-
ca de 50 salas de telepresença e a estimativa 
para 2012 é mais de 11.600 salas.

Fácil de usar, fácil de configurar .
Trata-se de um típico equipamento de TI com 
políticas convencionais de acesso e protoco-
los de comunicação com grande interoperabi-
lidade, isto é, capacidade de se comunicar de 
forma transparente (ou o mais próximo disso) 
com outros sistemas semelhantes ou não. 

Uma das facilidades que a maioria dos siste-
mas de telepresença, existente no mercado, 
dispõe é o sincronismo com softwares de 
agenda. Estes softwares se comunicam com 
o sistema de telepresença ligando automa-
ticamente instantes antes do início de uma 
reunião, avisando os participantes através de 
alertas, e-mails e SMS. Se alguém estiver em 
trânsito ou de alguma forma impossibilitado 
em comparecer fisicamente, este pode por 
sua vez contribuir através de um celular, pad 
ou laptop.

Um dos grandes possibilitadores desses 
avanços é a baixa latência de codificação de 
vídeo H.264 (até 1080p60 em menos de 70 
milissegundos), que permite uma comunica-
ção eficaz e próxima da realidade.

Indicativos positivos do uso da Telepresença:
• Melhora operacional;
• Economia de tempo;
• Economia de dinheiro;
• Prática sustentável;
• Melhora o equilíbrio entre vida pessoal e 

trabalho dos funcionários; 

Alta definição e largura de ban-
da
Sem dúvidas o grande desafio para adquirir e 
rodar um sistema de telepresença é a cone-
xão de internet de alta velocidade. Não só o 
tamanho da banda deve ser considerado mas 
também a disponibilidade de conexão.

Alguns procedimentos devem ser seguidos 
para garantir o máximo de segurança e dis-
ponibilidade possíveis, tais como:

• Certificar a rede e executar estudo de caso 
para evitar a necessidade de atualizações 
depois da implementação;

• Garantir que a largura de banda neces-
sária esteja disponível para o período da 
chamada;

• Garantir que a chamada não consumirá 
mais banda que o disponível.

Para isso um detalhado estudo e uma estru-
tura de TI devem ser feitos para garantir o 
máximo de disponibilidade possível. O ideal é 
uma rede dedicada, mas neste caso o orça-
mento pode ficar muito elevado. 

Hardware
O sistema mais usado no mercado tem a se-
guinte configuração.
• Três monitores de alta definição (42 a 50”) 

para câmeras;
• Um monitor de alta definição para dados 

(laptop);
• De quatro a oito câmeras compactas de 

alta definição;
• Um microfone de conferência (mesa); 
• Codecs (geralmente uma para cada câ-

mera) ;
• Uma Central.
Especificações

Resolução câmeras;
1920 x 1080p 30 fps para cada encoder ou 

1280x720p 60 fps

Video resolução:
1,7 mbps ou superior (1920 x 1080p 30 fps) 
por codec;
1,1 mbps ou superior (1280 x 720p 60 fps) 
por codec;
768 kbps (1280 x 720p 60 fps) por codec;

Codecs Vídeo: (mais utilizados)
H.261, H.263, H.263+, H.264 e H.239
Codecs de áudio: (mais utilizados)
G.711, G722, G722.1C, G728, G729, MPEG-
4 AAC-LC;
:
Codecs de áudio: (mais utilizados)
G.711, G722, G722.1C, G728, G729, MPEG-
4 AAC-LC;

Largura de banda:
Serviço contratado (velocidade real); 
De 2,5 a 18 Mbps (conforme o projeto)

Para a sensação real de interatividade e apro-
veitamento máximo dos monitores, cada en-
coder deve amostrar cerca de 6 Mbps.

Conclusão
A telepresença via internet para o meio cor-
porativo é de grande valia, tem um ganho 
substancial em economia de recursos e se-
gurança. Como todo projeto, deve ser feito 
um estudo de caso para levantar realmente 
os ganhos e a dimensão do sistema. Há mui-
tas empresas que terceirizam todo o serviço, 
inclusive a montagem do ambiente nos sites 
do cliente. Dependendo do fluxo de trabalho 
pode ser uma opção interessante. 

Para o meio televisivo, a telepresença sobre 
IP é uma opção que agora conta com uma 
qualidade satisfatória, mas ainda com pouca 
contingência, pois os sistemas sobre IP por 
muitas vezes apresentam falhas de conexão 
e pouca robustez para uma contribuição ao 
vivo por exemplo. Talvez em um futuro próxi-
mo tenhamos velocidade confiável, robustez e 
segurança para usar esse tipo de tecnologia 
no meio televisivo, reduzindo custos e melho-
rando a logística com qualidade broadcast.

Referências
http://www.humanproductivitylab.com/tele-
presencepaper/hpl_telepresence_paper.pdf
http://telepresenceoptions.com/
http://sct.temple.edu/blogs/ispr/

Gilvani moletta é Coordenador de Engenharia 
EBC – SP . Email: gilvani .moletta@gmail .com

Figura 3 – Exemplo de sistema de telepresença

Figura 4 – É necessário um detalhado estudo e uma estrutura de TI
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Por João Braz
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CINEmA 3D ExPLODIU A 
CRIATIVIDADE

Entre os dias 9 e 13 de abril, Las Vegas 
foi o palco das últimas conquistas tec-
nológicas em desenvolvimento da TV e 

Cinema 3D. 

Criatividade é a palavra mágica para definir 
a sétima arte. Engenheiros, designers, técni-
cos, diretores, produtores, maquiagem, enfim, 
toda a cadeia de produção envolvida para fa-
zer o inimaginável, depois da obra prima de 
James Cameron, diretor do filme Avatar. 

Nos fóruns de cinema digital pouco se dis-
cutiu em novas tecnologias para a realização 
de roteiros já em andamento, mas sim, qual 
a melhor técnica a ser utilizada para ganhar 
tempo da captação até a finalização do pro-
duto final sem perder qualidade. Aí entra a 
câmera ideal (conjunto), lentes, filtros, mídia, 
workflow de edição para não perder um fra-
me se quer, distribuição com maior segurança 
para se evitar a pirataria, que é a maior vilã no 
sumidouro de recursos financeiros e fraude 
contra o direito autoral.

Não existem mais roteiros que não possam ser 

rodados na nova tecnologia. A criação de perso-
nagens - frutos do imaginário - ganha vida com 
todos os movimentos e textura que fazem nos 
perder entre o real e o imaginário. A criação de 
atores gráficos é impressionante. A cor, a ma-
quiagem, a suavidade da pele, os movimentos 
dos órgãos inferiores e superiores, e mais, a ex-
pressão facial acompanhada de vida nos olhos 
são de dar arrepio, mas nada sobrenatural so-
mente criatividade humana.

Os grandes fabricantes de projetores para salas 
de exibição apresentaram equipamentos sofisti-
cadíssimos, onde era difícil fazer uma leitura de 
qual era melhor sem um estudo bem apurado 
de todos eles. O que é impossível em apenas 
quatro dias de exposição de equipamentos.

A Meduza apresentou um sistema de captação 
muito inteligente. Partindo do princípio que com 
duas rodas se faz uma moto e com quatro se 
faz um carro, a empresa lançou um conjunto de 
câmeras para captação super inteligente, fazen-
do a captação com duas câmeras geminadas 
de uma maneira conceitual e explicada pelo seu 
próprio CEO (Chief Executive Officer). Já a Visual 

3D Enterprises, empresa britânica de exploração 
em entretenimento, foi criada especificamente 
para atender a crescente demanda por filmes 
nas áreas profissional e de televisão comunitá-
ria, com um completo e tecnicamente avançado 
sistema de captura de imagem 3D. 

A Meduza Systems foi criada para desenvol-
ver um sistema de imagens que resolveria o 
problema de uma única câmera dentro de 
uma arquitetura que pode ser constantemen-
te atualizado para acompanhar o crescimento 
tecnológico e o avanço da indústria. O siste-
ma teve que ser versátil, flexível, capaz de ser 
atualizado e adaptado para combinar com o 
ritmo de desenvolvimento e de tecnologia de 
sensor óptico e para fornecer imagens visuais 
na resolução mais alta possível em todos os 
momentos. Dentro desta premissa a empre-
sa foi concebida para preencher o vazio no 
mercado com a compatibilidade de todos 
os ambientes de produção, de Giant Screen 
15/70, para eventos ao vivo e produções de 
história natural. E acima de tudo, a missão da 
empresa é criar uma câmera digital 3D es-
tereoscópica que nunca seria obsoleta e que 
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Figura 1 e 2- As fotos acima mostram duas câmeras em paralelo, criação de Meduza Systems, com sensores e taxas de quadro de disparo e controles precisos de inter-axial (uma câmera capta imagem para o olho 
esquerdo e a outra câmera para o direito) 
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pode lutar constantemente para atender às 
necessidades do crescimento e evolução de 
seus clientes. 

"A Meduza é o caminho para a solução final", diz 
Cary. "Esta é uma abordagem totalmente nova 
para as necessidades muito específicas de cria-
ção de conteúdo 3D estereoscópico. Compacta, 
a flexibilidade na resolução, uma variedade de 
configurações de sensores e taxas de quadro 
de disparo e controles precisos de inter-axial e 
convergência tornando-o uma opção para todos 
os trabalhos em 3D do esporte à história natural, 
de filmes e eventos à produção ao vivo.” 

O sistema teve de ser versátil, flexível, capaz 
de ser atualizado e adaptado para combinar 
com o ritmo de desenvolvimento e tecnolo-
gia de sensor óptico e para fornecer imagens 
visuais na resolução mais alta possível em 
todos os momentos. Tratando-se de Cinema 
3D ninguém reina sozinho. A Panasonic, Sony 
e outros desenvolvedores de produtos nesta 
área não param. As tecnologias 4D e o 3D 
são a bola da vez.

De acordo com o presidente e CEO (Chief 
Executive Officer), Tom Cosgrove, do 3net, a 

joint-venture rede 24/7 3D da Sony, Discovery 
e IMAX, começaram a fotografia principal em 
um documentário de guerra nativa em 3D, "A 
Guerra Civil 3D."

“A Guerra Civil 3D", uma ambiciosa série 3D 
para a TV, vai transportar os espectadores de 
volta no tempo, recontando momentos impor-
tantes da guerra, dentro e fora dos campos de 
batalha a partir da perspectiva única de am-
bos os lados do conflito histórico. "Filmar em 
3D nativo nos dá a capacidade única de trazer 
um novo nível de profundidade e emoção a 
este tempo épico na história, com narrativa 
inovadora que simplesmente não foi possível 
até agora", concluiu o diretor Cosgrove.

Além de diretor do documentário "A Guerra 
Civil 3D", para a Towers Productions, David 
Padrusch é também produtor executivo, jun-
tamente com o fundador da companhia e 
chefe de criação Jonathan Torres. 

"Nossa abordagem editorial e técnica para 
contar a história da Guerra Civil são diferentes 
de tudo já realizado", disse Padrusch. “Jona-
than e eu traremos o prisma da tecnologia 3D 
a primeira pessoa, com relatos de experiên-

cias no campo de batalha como uma forma 
de explorar com humanidade e complexidade 
as motivações dos soldados de ambos os la-
dos da guerra.” 

Usando imagens de arquivo digitalizado - es-
pecialmente, estereoscópica do período - re-
constituições, roteiro e narrativa de caráter 
bélico/humano, o documentário será exibido 
em 3D em quatro horas, em uma rede norte 
americana de televisão, através da minissérie 
“Civil War”, até o final deste ano.

O cinema digital continuará crescendo de forma 
robusta alicerçada em todas as tecnologias de 
vídeo, e não somente de cinema como no pas-
sado. Agora com outra diferença básica para se 
manter neste mercado é conjugar diariamente 
o negócio, a administração e o marketing do 
relançamento de uma tecnologia venerada por 
toda a humanidade desde o invento dos france-
ses irmãos Lumière, em 1904.

João é Advogado Colaborador em Ra-
diodifusão, Telecomunicações e Tri-
butário e Colaborador da SET . E-mail: 
joaobraz@brazefreitas .com .br
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RáDIO - OLHANDO PARA O FUTURO 

Iniciar um texto sobre a NAB 2011 e tratar 
do tema sobre o Rádio não se pode deixar 
de citar palavras como as que foram ditas 

pelo keynote speaker Brian Cooley, no tradi-
cional NAB Radio Luncheon.

Ele reconheceu o compromisso do Rádio, 
como serviço, para uma sociedade de qual-
quer lugar do mundo e que agora esse mes-
mo Rádio vai viajar pelo caminho tecnológico 
que está à sua frente sendo este o ponto mais 
importante para o futuro do Rádio.

Ele destaca três importantes inovações tec-
nológicas – smartphones, tablets e os auto-
móveis conectados (Rádio DNS) como meios 
que ajudarão os radiodifusores de rádio a al-
cançar novas audiências e inundar de novos 
serviços os ouvintes já existentes.

Disse ainda, “os radiodifusores estão deixan-
do uma era de grandes dificuldades tecnoló-
gicas para ingressar em outra cujas oportu-
nidades serão, em número, bem maiores do 
que os desafios. Mas o rádio deve continuar 
contando grandes histórias de forma transpa-
rente, com intimidade com seu público, inova-
dor, local, ao vivo e pessoal, olhando sempre 
para o futuro”.

Uma série de produtos que entregam alta 
qualidade de áudio foi apresentada nessa 
feira. Essa preocupação reflete o quanto o di-
gital estará presente para o radiodifusor tanto 
na produção quanto no arquivamento e dis-
tribuição. Outros produtos lançados na feira 
vinham com capacidade para monitorar um 
sinal HD-Radio.

receiver*
O INOmini 632 é um monitor do sinal que está 
no ar de uma estação FM ou FM HD-Radio. 

Ele recebe o padrão analógico de uma trans-
missão FM, bem como de uma estação FM 
associada com um sinal HD-Radio transmiti-
do com seus sinais de dados auxiliares HD1 
até HD8 e os respectivos canais digitais.

Como a própria Omnia disse: “Tudo que você 
ouviu é verdade” com esse slogan a Omnia 
apresentou seu processador digital Omnia 11, 
com sistema limitador ultra-multifaixa.

Outra característica que o fabricante informa 
sobre o Omnia 11 é a baixa distorção devido 
à intermodulação.

A Orban que organizou um bonito estande não 
deixou por menos e continuou apresentando 
o seu ORBAN 8600 e o lançamento Optimod 
Surround 8685 com controle de loudness 
para 5.1 ou 7.1 Surround, na verdade uma 
atualização do Optimod 8685 Penteo lançado 
em 2010.

O Optimod – AM 9400 é um exclusivo pro-

cessador de sinais multibanda para sinais 
analógicos AM (Onda Média, Onda Tropical e 
Onda Curta) e rádio digital HD-AM.  não é pre-
ciso ter mais dois processadores AM separa-
dos, com um único equipamento se processa 
sinais analógicos e digitais. 

A SPX nova marca da Dielectric - apresen-
tou, em seu breakfast, no Marriot Suítes, uma 
nova antena para FM, para segmentos de 
baixa potência de transmissão, as antenas 
da família DCR, modelo DCR-L e DCR-XL FM 
e a antena HDR Plus Series Interleaved FM 
com possibilidade de transmissão de sinais 
analógicos e HD-Radio. Conjuntos que podem 
ser montados com até seis seções e potência 
de até 1 kW. Logicamente, tendo um desem-
penho melhor para espaçamentos entre ele-
mentos com 1λ.

A Harris apresentou novo transmissor de FM, 
cujo nome é Flexiva™, versátil transmissor 
para potências até 20 kW, sendo possível a 
montagem específica em potências de 1 kW, 
10 e 20 kW. A empresa mostrou também um 
transmissor refrigerado a ar que atende a 
duas tecnologias para o rádio digital HD Ra-
dio e o DRM, embora não tenha informado as 
características para o DRM que acreditamos 
ser o DRM+. 

Outra informação importante dada pela pró-
pria iBiquity é que o  HD Radio está pronto 

Figura 1- 632 FM & FM/HD-Radio™ Broadcast 

Figura 2- Omnia 11

Figura 2- Orban

Figura 3- Orban

Figura 4- Optmod

Figura 5
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para a batalha do painel do carro, pois segun-
do o próprio presidente da iBiquity os futuros 
receptores disponibilizarão outras mídias em 
seus sistemas de entretenimento.

1 – Houve um Seminário no sábado, 09 de 
abril, da Society Broadcast Engineering (SBE) 
sobre Infraestrutura Crítica, particularmente, 
no que concerne aos problemas enfrentados 
pelas emissoras e como elas poderiam de-
senvolver uma resiliência a partir de um aci-
dente em suas estruturas. 

Na verdade, todos os projetos que envolvem 
construções de estúdios, localização da in-
fraestrutura da empresa, espaços diversos 
como espaços técnicos e não técnicos devem 
levar em consideração não apenas como se 
obter o melhor resultado para a emissora, na 
competição com outras emissoras ou outros 
serviços, mas principalmente esses projetos 
devem facilitar a manutenção e o acesso para 
execução de troca de equipamentos e outros 
serviços em caso de acidentes. 

Num recente artigo do editor da Revista Radio 
Guide, Ernie Belanger, são levantadas ques-
tões importantes para o radiodifusor sobre 
como se preparar para um desastre: 

A - Sua estação está in ou out? Considerando 
que ela é a tábua de salvação para seus ou-
vintes é necessário uma decisão da emissora 
em aprofundar ou não o seu grau de envolvi-
mento, em caso de uma calamidade, na vida 
dos seus ouvintes.

B – Você quer ir a pé quando uma calamidade 
ocorre, deixando seus ouvintes dependendo 
sobre as informações de seus competidores e 
outras mídias para conseguir as informações 

que eles precisam, ou você quer dar o passo 
até o ponto mais importante da informação?

C – Quais informações você irá receber, lo-
gicamente, levando-se em conta que cada 
acidente requer diferentes contingências?

2 – No dia seguinte, 10 de abril , começou 
efetivamente o dia das conferências de en-
genharia e os primeiros assuntos tratados, 
tanto para rádio quanto para televisão, foram: 
O Futuro da Radiodifusão de Sons e Imagens 
e o Futuro da Radiodifusão Sonora. São dois 
títulos centrais de diferentes palestras para 
o rádio e para a televisão com quadros de 
apresentação que reforçam a tese do foco 
no usuário final e o dispositivo que ele terá 
para acessar de qualquer lugar e em qualquer 
tempo os conteúdos disponíveis.

3 – Para televisão falou-se no Super Hi-Vision 
TV com multi-canais 22.2 a segunda geração 
DVB e no caso do rádio o impacto do desenvol-
vimento de conteúdos e a engenharia que será 
necessária para o rádio sobre os dispositivos 
que estarão disponíveis aos consumidores. 

Uma Nova Geração de Produção para Rádio, 
muitos falam em conteúdo para a mobilidade, 
eu acredito em conteúdo e Novas Ferramen-
tas disponíveis para entrega que permitirão o 
rádio estar nos novos dispositivos de acesso 
ao público, pois o rádio tradicional já recebe 
conteúdo para a mobilidade. O que é preciso 
é dar forma a esse conteúdo de modo que 
sua abrangência atinja outros usuários. 

4 – Novas soluções para melhora do HD Ra-
dio foram apresentadas numa tarde, tratando 
desde novas antenas para FM, como a otimi-
zação do sistema HD Radio para FM, melho-
rando a recepção.

5 – Cloud Based Technologies for Broadcast, 
a partir desse novo conceito de Cloud com-
puting (nuvem da plataforma apropriada para 
um determinado setor) algumas palestras fo-
ram no sentido de identificar o melhor Cloud 
para a radiodifusão estar presente nos futuros 
‘smartphones’ dos consumidores. Alguns es-
pecialistas acreditam que tanto o computador 
pessoal quanto o móvel pessoal devem dar 
lugar aos smartphones.

6 – No Fórum I de Engenharia algumas palestras 
trataram da melhora do desempenho de ante-
nas diretivas para AM e também outras trataram 
análise da técnica de amostragem da voltagem 
pelo método dos momentos para antena de AM.

7 – No Fórum II foram discutidas as apresen-
tações dos resultados dos testes na Coréia 
sobre o DAB, DAB+, HD Radio, T-DMB audio 
e DRM+. Os resultados não foram surpreen-
dentes como se esperava.

8 – Análise do Desempenho do sistema 
DRM+ e medidas de campo em Hannover e 
no Sri Lanka.

9  – Implementação do RDS. Um total de três 
palestras sobre o tema. Neste houve uma 
abordagem sobre o crescimento do uso do 
RDS nas transmissões de radiodifusão, pois 
os serviços de dados oferecidos através do 
RDS têm sido de grande interesse do público 
que nessa guerra de tráfego de dados tem 
usado bastante as informações contidas nos 
conteúdos das emissoras.

Empregam-se ainda sistemas navegacionais, 
alertas emergenciais e serviços de mensa-
gens, particularmente o envio de informações 
adicionais e estruturadas sobre as canções 
que permitem o ouvinte marcar (tag) a canção 
em receptores móveis para posterior compra.

Outra aplicação que cresce em muitos países, 
não apenas nos Estados Unidos, é a informa-
ção dinâmica através do Program Service 
Name (PS) que muitos radiodifusores utilizam 
para apresentação de textos e informações 
por rolagem de tela (scrolling).

Um importante uso do RDS é para fins de 
Emergency Alert Systems (EAS) que ago-
ra pode deslanchar, pois foi aprovada o 
Common Alert Protocol (CAP) onde todos 
que forem utilizar um sistema de alerta 
emergencial para aviso à população terão 
que adotar o mesmo protocolo comum 
de alerta. Isso é fundamental para que a 
população ao receber um aviso de alerta 
emergencial entenda por diferentes meios 
ou mídias o que está sendo avisado.

Cada vez mais o NABShow expande sua 
abrangência permitindo que a radiodifusão 
tenha perto de si a indústria de cinema, a 
indústria que permitirá a inclusão online de 
novos conteúdos e produtos e a indústria de 
produtos para os consumidores. Está claro 
que a radiodifusão como um grande rio terá 
seu próprio curso e muitos afluentes.

Ronald  é diretor de rádio da SET e dire-
tor de tecnologia da Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert) . Email: ronald@set .com .br

Figura 6- Flexiva
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PRODUÇãO E PóS-PRODUÇãO DE VíDEO
PARTE 2
Por Alberto Paduan

Ri
ta

 H
el

en
a

Nessa edição da Revista da SET esta-
mos dando continuidade ao assunto 
“Produção e pós-produção de vídeo”, 

prosseguindo com a descrição dos acessórios 
das câmeras e também apresentando outros 
equipamentos destinados a essa atividade.

DISPOSITIVO DE mONITORAÇãO 
DE ImAGEm DAS CÂmERAS
Viewfinder
O viewfinder é um monitor de vídeo, que guia 
o operador de câmera. Embora esteja dentro 
do local da gravação e escolha o posiciona-
mento, “guiando” a câmera para onde ele 
deseja, o operador precisa “ver”, entre ou-
tros parâmetros, o exato enquadramento da 
câmera, tanto na horizontal como na vertical. 

Mas o viewfinder não é apenas um monitor de 
vídeo. Ele fornece informações técnicas precio-
sas sobre o funcionamento da câmera, sobre 
seu posicionamento e suas condições técnicas, 
com o objetivo de auxiliar o trabalho do operador 
e facilitar sua atuação. Além disso, fornece tam-
bém informações “de engenharia”, que ajudarão 
o técnico no reparo de problemas.

Existem várias marcas e modelos de viewfin-
ders e seus funcionamentos são idênticos. 
Assim, genericamente, o que os divide são 
as categorias de uso nas versões estúdio e 
externas e a tecnologia da tela de exibição, 
que pode ser CRT (Cathode Ray Tube – tubo 
de raios catódicos) ou LCD (Liquid Crystal 
Display – tela de cristal líquido). A figura 13 
mostra as versões de estúdio e de externas 
utilizando tubos.

As dimensões de telas mais comuns dos 
equipamentos de tubos encontradas no mer-
cado são de 4, 5 e 7 polegadas para a versão 
estúdio e 2 polegadas para a versão externas. 
Para os viewfinders LCD, essas dimensões 
variam entre 2 e 9 polegadas. 
        
Os monitores utilizando tubos de raios ca-
tódicos oferecem duas grandes vantagens 
sobre os de tela plana: a qualidade e a fide-
lidade da imagem exibida. Sob a iluminação 
utilizada nos sets de gravação e mesmo sob 
a luz do sol, a visualização da imagem mo-
nitorada fica bastante prejudicada, tal qual 
estamos acostumados a ver nos visores de 

telefones celulares operados ao “ar livre”. 
Por outro lado, mesmo relevando esse fato, 
a imagem apresentada serve apenas de 
guia, não oferecendo qualidade suficiente 
para uma avaliação técnica. Esse tipo de 
tela oferece, no entanto, a vantagem de ser 
muito mais leve e consumir bem menos 
energia que os de CRT.

Quanto às informações exibidas na tela dos 
viewfinders, podemos citar algumas das mais 
comuns entre todos os modelos. Algumas 
dessas mensagens aparecem superpostas 
ao vídeo. Outras são exibidas em pequenas 
áreas específicas, como nos cantos ou nas 
bordas da imagem. Outras, ainda, aparecem 
quando selecionadas através de chaves ou 
botões do próprio viewfinder, sob o comando 
do operador ou do técnico de manutenção. O 
fato é que elas são muito úteis para a opera-
ção da câmera.

Algumas delas são as seguintes:
- indicação de ganho de vídeo:
Mostra, geralmente em decibéis (dB), o nível 
de vídeo correspondente à cena que está 
sendo focalizada; 

- indicação de câmera em uso:
É uma indicação do tipo “on air”, ou seja, in-
dica que a imagem que a câmera está cap-
turando está sendo usada ou que a câmera 
está “gravando”;

- indicação de tempo de fita:
Exibe quanto tempo de fita já foi utilizado ou 
ainda resta;

- indicação de estado de bateria:
Indica o nível de carga da bateria. Geralmente 
“alarma” quando ela está prestes a zerar;

- indicação de filtro ótico em uso:
Acusa a densidade ou o tipo de filtro que está 
sendo usado;

- indicação de abertura de íris:
Indica o valor numérico da abertura de íris;Figura 14- Tipos de viewfinders utilizando LCD

FIG. 13 - As duas versões de viewfinder utilizando tubos
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- indicação de zoom:
Indica qual é o grau de aproximação ou afas-
tamento da lente que está sendo usado;

- padrão Zebra:
Alerta ao operador que o nível de vídeo de 
uma determinada área da imagem caiu para 
um valor abaixo do nível predeterminado;

- delimitação da área de segurança:
Mostra os limites da imagem a ser exibida 
nos aparelhos domésticos de TV, ou seja, 
aquela área que o telespectador verá na 
sua casa. Nos viewfinders atuais existem 
duas marcações de “safe area”, sendo uma  
com relação de aspecto de 4:3 e  outra 
de 16:9 para HDTV. Essa área geralmente 
corresponde a 90% da área mostrada pelo 
viewfinder;

- indicação de balanceamento de branco
Mostra a seleção de temperatura de cor se-
lecionada, como por exemplo 3200K, 5600K, 
etc;

- marca central
Marca o ponto central da imagem na tela do 
viewfinder;

- caixa de mensagem .
É normal os viewfinders  mostrarem mensa-
gens referentes à ajustes de engenharia ou 
mensagens ao operador.  Essas mensagens 
são exibidas numa determinada zona da tela 
identificada como “caixa de mensagem”;

TeleProMPTer
O famoso teleprompter é um equipamento 
que, posicionado na frente da câmera, exibe 
o texto a ser lido pelo ator ou apresentador.

Seguindo a mesma linha quando dizemos 
ser o viewfinder o “guia dos operadores 
de câmeras”, o teleprompter é o “guia dos 
apresentadores”. Convenhamos... Decorar 
aqueles imensos textos é quase uma tor-
tura. Embora no passado tenha sido assim 
a gravação de um programa, pois não exis-
tiam os teleprompters, ainda hoje existem 
atores que preferem a memorização. Mas 
estamos falando de gravação, onde a cena 
pode ser repetida quantas vezes forem ne-
cessárias. Num programa ao vivo, como 
um telejornal, o cenário muda. Errou, não 
existe reparo. Apenas a justificativa. É a 
tecnologia ajudando e os apresentadores 
bendizendo o teleprompter!

O equipamento em si utiliza uma tecnologia 
bastante simples, sendo constituído basica-
mente de uma fonte de imagem e uma su-
perfície refletora (figura 15). 

Nos primeiros modelos, a fonte de imagem 
era uma câmera fixada verticalmente num 
suporte e o texto era colocado sobre uma 
esteira rolante instalada logo à sua frente. O 
texto era previamente datilografado usando 
caracteres de tamanhos suficientes para uma 
boa leitura.
 
A imagem capturada por essa câmera era 
enviada para um monitor de vídeo cuja var-

Figura 15 – Telepromper montado numa camêra de estúdio

fo
nt

e:
 A

lb
er

to
 P

ad
ua

n



42

ProdUção de Ponta a Ponta

redura horizontal era invertida, de forma que 
a imagem fosse exibida invertida da esquerda 
para à direita. Acima do monitor e forman-
do 45 graus com ele, um vidro transparente 
funcionava como uma superfície refletora. O 
vidro colocado nesse ângulo atuava como um 
espelho, refletindo a imagem exibida pelo mo-
nitor. Como em todo espelho a imagem sofre 
uma inversão, a imagem invertida do monitor 
era então exibida na sua posição normal, de 
forma que o apresentador, posicionado à sua 
frente, conseguia ler o texto facilmente.  Atrás 
do vidro (espelho) estava a lente da câmera, 
num ambiente muito bem vedado à entrada 
de luz, de modo a formar um ambiente total-
mente escuro. A intenção era que quando a 
lente “olhasse” a partir de um ambiente es-
curo para um ambiente claro, ela não “enxer-
gasse” o texto refletido no vidro. Sendo o vi-
dro totalmente transparente, ele não oferecia 
obstáculo nem interferência nenhuma para 
a lente que capturava sem maiores proble-
mas apenas a imagem do apresentador à sua 
frente (figura 17). Esse tipo de teleprompter 
era conhecido como “hardcopy”.

Nos equipamentos modernos, chamados de 
“softcopy” a diferença fica por conta da fonte 
de imagem que agora é uma tela de compu-
tador, onde o texto já aparece invertido e tem 
seu movimento controlado pelo operador ou 
pelo próprio apresentador, substituindo então 
a câmera fixa de captura de texto e a esteira 
que fazia seu movimento. O restante é idênti-
co ao modelo original.

O uso do teleprompter, além da televisão, 
está bastante difundido atualmente em pales-
tras, pronunciamentos políticos, homenagens 
e cursos. 

Existem algumas regras e dicas para bem 
utilizar o equipamento, pois embora pareça 
muito fácil ler o texto no teleprompter podem 
ocorrer alguns problemas que serão nota-
dos pelo telespectador. Por exemplo, quanto 
mais perto o leitor estiver da lente, menos 
dificuldade terá para ler o texto, mas o me-
nor movimento do olho do apresentador será 
notado pelo telespectador; por outro lado, se 
a distância entre o apresentador e a câmera 

for muito grande, as letras do texto deverão 
também ser maiores, o que diminuirá a quan-
tidade de texto por tela. Com uma porção pe-
quena de texto na tela, dificilmente a leitura 
será natural, pois pouca pontuação e quase 
nada do contexto será percebido pelo leitor. 
Existe, portanto, certo compromisso entre a 
distância do leitor e o tamanho de letra que 
precisa ser “ensaiado” para que possa haver 
uma boa apresentação.

Também precisa ser “ensaiada” a velocidade 
de leitura versus velocidade de exibição do 
texto, pois isso também pode prejudicar a 
naturalidade da apresentação. Note que se o 
leitor acelera na leitura, naturalmente o ope-
rador irá acelerar na exibição e vice versa.

Os movimentos dos olhos e da cabeça de-
nunciam que o texto está sendo lido e por 
isso precisam ser evitados ou executados 
com muito cuidado.  Há várias outras “dicas 
e regras” que precisam ser observadas e en-
saiadas. Duas coisas, porém, não podem ser 
esquecidas: 

Figura 16- Primeiros modelos de Teleprompter

Figura 17- Teleprompter computadorizado
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-  É muito importante que o apresentador 
conheça bem sobre o assunto que irá  
apresentar para não se perder e fazer 
com que a leitura se pareça mais natural; 

-  Equipamento eletrônico dá problema sem 
aviso prévio. Então, esteja preparado para 
essa eventualidade tendo em mãos o tex-
to impresso. 

SUPORTES DE CÂmERAS
Conforme já dissemos, as câmeras são equi-
pamentos muito pesados para serem opera-
das nos ombros, principalmente aquelas nas 
versões de estúdio. Deve-se considerar ainda 
que a câmera no ombro do operador não tem 
estabilidade suficiente para que as imagens 
não se apresentem tremidas ou balançadas. 
Por esse motivo, mesmo em externas, é co-
mum a utilização das câmeras instaladas em 
suportes apropriados para essa atividade.

Existem, porém, situações em que não é 
possível a utilização de suportes, como, por 
exemplo, em alguns tipos de esportes, entre-
vistas e matérias jornalísticas, onde se requer 
uma boa mobilidade para efetuar persegui-
ções de pessoas, carros ou bolas, o que seria 
inviável com a câmera presa a um suporte. 

Nesses casos, o operador tem mesmo que 
conduzi-la nos ombros.

CABEÇOTES
Para serem instaladas em qualquer tipo de 
suporte, as câmeras precisam de uma peça 
conhecida como “cabeçote de pan e tilt”, ou 
simplesmente “cabeçote”. À propósito, pan 
e tilt são dois movimentos de câmeras mais 
utilizados em gravações, sendo o pan um mo-
vimento horizontal e o tilt vertical. A figura 18 
apresenta alguns modelos de cabeçotes. O 
cabeçote é a “interface” que trava com muita 
segurança a câmera no suporte permitindo, 
porém, a execução de movimentos suaves, 
tanto no sentido vertical como no horizontal.

 Os cabeçotes são oferecidos de acordo com 
o peso da câmera, permitindo antes de tudo 
a economia financeira, pois para uma câmera 
pequena não há necessidade de se adquirir 
um cabeçote robusto com preço idem.

A maioria deles possibilita ajustes de sensi-
bilidade dos movimentos de pan e tilt através 
de parafusos com “borboletas” ou alavancas 
de fácil acesso. Essas borboletas e alavancas 
permitem também travar o cabeçote, preve-

nindo algum movimento acidental. Cabe ao 
operador de câmera fazer o ajuste que melhor 
lhe convém.

São vários os tipos à disposição no mercado, 
entre mecânicos e hidráulicos, e sua escolha 
dependerá do tipo e da qualidade do trabalho 
que se pretende executar. 

Os tipos de suportes mais comuns são o “tri-
pé”, o “pedestal”, a “grua” e o “steadicam”. A 
seguir, descreveremos cada um deles.

TRIPé
O tripé é o mais simples dos tipos de supor-
tes, além de ser o mais leve e portátil. Para 
uso normal, além dos cabeçotes existem al-
guns outros acessórios que complementam o 
tripé, como é o caso do dolly, da estrela de 
solo e dos travellings (figura-19). Existe uma 
boa variedade de modelos e marcas de tripés 
e acessórios disponíveis no mercado, possibi-
litando a escolha conforme a necessidade e a 
situação financeira da produção.

 PEDESTAL
O pedestal é um tipo de suporte mais profis-
sional, mais pesado, não portátil e por isso 
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mesmo já contém o dolly como parte inte-
grante. É um acessório bastante caro e sua 
utilização é própria para estúdios. Os movi-
mentos realizados com as câmeras instala-
das em pedestal são extremamente precisos 
e suaves, possibilitando tomadas de cenas 
com alta qualidade, além de serem à prova 
de acidentes dos tipos tropeço do operador e 
desarme de travas de pan e tilt, provocando 
a queda da câmera ou, na melhor das situa-
ções, o desenquadramento dela durante uma 
gravação.

GRUA
As gruas são suportes que se assemelham 
a guindastes, transportando a câmera em 
uma de suas extremidades, presa a um ca-
beçote idêntico àqueles usados nos tripés. É 
um acessório muito útil que oferece grande 
versatilidade na utilização das câmeras, pos-
sibilitando sua elevação a cerca de 10 ou 12 
metros do chão, permitindo os movimentos 
de pan e tilt e, além de tudo isso, avançando 
a câmera para dentro das cenas de modo a 
permitir tomadas incríveis do alto até o chão.
Existem gruas de todos os tamanhos e para 
todos os tipos de câmeras, bem como de qua-
lidades razoáveis a excelentes, hidráulicas ou 
mecânicas, de precisão ou mais grosseiras.

Um modelo bastante conhecido por todos nós 
é aquele usado nos estádios de futebol, posi-
cionados atrás dos gols, que transportam não 
só a câmera numa extremidade, mas também 
o operador.

sTeADICAM
O “steadicam” é o suporte que mais mobilida-
de dá ao operador de câmera. Trata-se de um 
sistema estabilizador de câmera constituído 
de contrapesos, molas e hastes super balan-
ceadas. Os modelos apropriados para câme-
ras maiores são mais sofisticados (figura 22B) 
e vão presos ao corpo do operador através de 
um colete, permitindo que ele faça os mais 
diversos movimentos sem passar a mínima 
trepidação às imagens. Existem, porém, mo-
delos mais simples, feitos para câmeras pe-
quenas e até amadoras, que são utilizados na 
mão do operador (figura 22A).

Para utilizá-lo, o operador precisa ser muito 
experiente. Dependendo do grau dessa experi-
ência, o profissional pode correr, pular, subir e 
descer escada sem que a imagem captada por 
ele apresente qualquer alteração indesejável. 

O equipamento precisa ter seu balancea-
mento ajustado antes de cada utilização e 

Figura 18- Cabeçotes de suporte

Figura 19- Tripés e acessórios

Figura 20- Pedestal
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para cada tipo de câmera, sendo que estas 
devem estar com suas baterias, fitas e todos 
os acessórios utilizados, pois qualquer alte-
ração no peso modifica o ponto de equilíbrio 
do sistema.

É um equipamento muito caro e pesado. Pos-
sui geralmente um viewfinder separado da 
câmera visando evitar o contato dela com o 
operador, pois o mínimo movimento do ato de 
respirar pode interferir no bom resultado do 
trabalho.

Esse acessório não deve ser confundido com 
o estabilizador de imagem, que algumas câ-
meras possuem internamente, mas, diga-se 
de passagem, a combinação dos dois tipos de 
estabilizadores produz resultados altamente 
satisfatórios em termos de estabilidade.

CCU e RCP
A CCU (Camera Control Unit – Unidade de 
Controle de Câmera) é o equipamento que, 
como está definido no próprio nome, controla 
todos os parâmetros elétricos relacionados ao 
sinal de vídeo proveniente da câmera.

Conforme já havíamos dito, o sinal de vídeo que 
sai da câmera é injetado, através de um cabo 
especial, à CCU, permitindo ao “operador de 
vídeo” trabalhar esse sinal de forma a deixá-lo 
dentro dos padrões técnicos exigidos.

Alguns ajustes, no entanto, só podem ser fei-
tos pelo operador de câmera, como é o caso 
do zoom e do foco. Esses parâmetros envol-
vem movimentação mecânica de lentes den-

tro do conjunto ótico da câmera e é realizado 
através das manoplas de controle.

Nos modelos mais antigos de CCU, os ajustes 
podiam ser feitos a partir do painel de contro-
le do próprio equipamento (figura-23A), mas 
os modelos atuais não oferecem mais essa 
facilidade. Assim, torna-se necessário a utili-
zação da RCU (Remote Control Unit – Unidade 
Remota de Controle). Na figura-23B podemos 
ver uma CCU mais atual e na 23C a RCU.

A RCU é conectada à CCU e permite um con-
trole total do vídeo remotamente. Como são 

equipamentos de pequeno porte, vários de-
les podem ser instalados lado a lado numa 
console onde fica o operador de vídeo, que 
dali controla o sinal de várias câmeras simul-
taneamente. 

AJUSTES OPERACIONAIS DAS CÂmERAS
Chamamos de ajustes operacionais aqueles 
que devem ser realizados pelo operador de 
vídeo em cada câmera antes das gravações. 
As condições de temperatura, posicionamen-
to, iluminação, entre outras, fazem com que 
os balanceamentos de branco e de preto das 
câmeras se alterem entre uma utilização e 

Figura 21- Grua

Figura 22- Tipos de Steadicam
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outra, principalmente se os equipamentos são 
desligados e novamente ligados entre essas 
utilizações.

É importante notar que esses dois balancea-
mentos são responsáveis pela correta captu-
ra das cores pelas câmeras. Assim, é exigida 
uma grande responsabilidade dos operadores 
para que esses balanceamentos sejam bem 
feitos.

Esses balanceamentos são realizados com 
ajuda de monitores de cor, chamados vec-
torscopes, sobre os quais voltaremos a falar 
em breve. Isso porque sendo a percepção da 
cor um tanto quanto subjetiva, se for utilizado 
apenas o monitor de vídeo vários resultados 
serão possíveis, variando de operador para 
operador e, até para um mesmo operador, de 
situação para situação.

BALANCEAmENTO DE BRANCO
Já sabemos que o branco é obtido através da 
soma de todas as cores. Também já sabemos 
que cada cor, no sinal de vídeo, tem um valor 
apropriado que é obtido através da correta 
mistura entre as três cores primárias verme-
lho, verde e azul, identificados pelas letras R 
(red), G (green) e B (blue).

Após muitas e complexas pesquisas, os espe-
cialistas em televisão chegaram àquela equa-
ção de luminância apresentada na primeira 
parte dessa matéria, ou seja, Y = 0,30R + 
0,59G + 0,11B, onde podemos conferir que 
para a obtenção do branco a cor vermelha (R) 
participa com 30%, a verde (G) com 59% e a 
azul (B) com 11%.

Ao realizar o balanceamento de branco o 
operador de vídeo está ajustando os circuitos 
da câmera correspondentes a cada uma des-
sas cores para que o resultado seja o branco 
mais puro possível. Quando isso é consegui-
do, pode-se afirmar que todas as cores serão 
reproduzidas fielmente pelo equipamento.

Esse ajuste de branco pode ser feito automa-

ticamente pelas câmeras, desde que sejam 
atendidos alguns parâmetros pré estabeleci-
dos pelos circuitos e componentes delas. 

O primeiro parâmetro é o enquadramento 
da câmera numa superfície branca. A par-
tir do momento que se pressiona o botão 
de “ajuste automático de branco” do equi-
pamento, a câmera se ajusta com aquela 
imagem à sua frente para a qual seus cir-
cuitos tiveram um pré ajuste de engenharia 
definido como branco. Acontece que alguns 
componentes eletrônicos, como o próprio 
sensor de imagem, se desgastam com o 
uso e então o ajuste automático começa 
a apresentar resultados não muito satis-
fatórios até que se proceda a um reajuste 
técnico da câmera. Por isso, o ajuste ma-
nual é mais confiável e mais recomendado, 
pois enquanto ele é realizado seu resultado 
pode ser visto nos monitores permitindo 
retoques até que o melhor ponto seja al-
cançado, apesar de ser bastante subjetivo.

BALANCEAmENTO DE PRETO
O balanceamento de preto é também de 
suma importância para a obtenção de uma 
imagem fiel. Esse ajuste é o responsável pelo 
preto ser exibido como preto e não como 
marrom escuro, por exemplo. Como o preto é 
o caso em que não existe vestígio nenhum de 
luz, o ideal é que se faça esse ajuste com a 
íris totalmente fechada ou, preferencialmente, 
com as lentes tapadas.

Assim como no balanceamento de branco, 
também esse ajuste pode ser feito de modo 
manual ou automático, sendo ainda preferível, 
pelos mesmos motivos, o ajuste manual, uma 
vez que para o bom operador de vídeo, nem 
esse nem aquele ajustes oferecem qualquer 
dificuldade.

BALANCEAmENTO DE VíDEO ENTRE CÂ-
mERAS
Os dois balanceamentos anteriormente des-
critos são suficientes para garantir a fidelida-
de da gravação de cores de uma câmera úni-

ca e solitária. Mas, quando ela estiver sendo 
utilizada em conjunto com outras, todas elas 
precisam apresentar as mesmas cores para 
as mesmas cenas. 

Sabemos que os desgastes de componen-
tes não ocorrem nas mesmas proporções 
e ao mesmo tempo em todos os equipa-
mentos, e isso provoca discrepâncias nos 
ajustes quando comparados uns com os 
outros. E é exatamente esse o caso quando 
são utilizadas várias câmeras em conjunto. 
Além disso, essa discrepância não ocorre 
apenas com relação às cores, mas também 
entre brilhos, contrastes e níveis de branco 
e de preto.

Como o sinal de vídeo da saída de cada CCU 
é encaminhado ao switcher (mesa de corte de 
vídeo), a forma mais comum de se fazer esse 
“retoque” é pela da comutação entre uma 
câmera e outra e conferindo o resultado no 
sinal de saída do switcher que tem sua quali-
dade constantemente monitorada através de 
um monitor de vídeo de alta qualidade, um 
waveform e um vectorscope. 

Os balanceamentos são feitos nas CCUs que 
permitem o ajuste de íris, que reflete dire-
tamente no brilho da imagem, de pedestal, 
responsável pelo nível de preto, de fase da 
subportadora de cor, responsável pela tona-
lidade das cores ou “hue”, além de controles 
individuais das cores básicas vermelho, verde 
e azul e outros ajustes técnicos. Dessa forma, 
o fator de subjetividade das cores é pratica-
mente eliminado e os níveis dos sinais podem 
ser precisamente ajustados em todos os seus 
parâmetros. 

Existem atualmente modelos de câmeras que 
utilizam um “smart card”, onde todos os seus 
parâmetros de configuração previamente 
ajustados são gravados e podem posterior-
mente ser transferidos para as demais, pos-
sibilitando dessa forma um balanceamento 
preciso e rápido de todas as câmeras envolvi-
das no processo.

O switcher, o monitor de vídeo, o waveform 
e o vectorscope farão parte do assunto a ser 
tratado na próxima etapa dessa matéria de 
Produção e Pós Produção de vídeo.

Alberto é Supervisor de Projetos da TV 
Cultura de São Paulo, diretor da Adese-
da-Consultoria e Projetos e Coordenador 
e Revisor Técnico da Revista da SET . 
E-mail: adeseda@uol .com .br

Figura 23- CCU e RCP

fo
nt

e:
 A

lb
er

to
 P

ad
ua

n



CbC

A União Internacional de Telecomunicações 
(UIT), sediada em Genebra, na Suíça, está 
admitindo a participação de universidades 

e centros de pesquisas a elas relacionadas nas 
Comissões de Estudo da instituição.

Com a ação, as instituições acadêmicas podem 
participar do processo de produção de conhe-
cimento e da definição de padrões de teleco-
municações e das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs) em nível global. A UIT 
espera que a participação de representantes da 
comunidade acadêmica e científica introduza 
novos pontos de vista às reuniões da institui-
ção. Atualmente, os delegados que participam 
dessas reuniões são, em sua grande maioria, 
representantes de governos e do setor privado 
dos Estados membros.

A participação acadêmica na UIT foi regula-
mentada pela a Resolução 169, aprovada na 
Conferência de Plenipotenciários 2010 (PP-10) 

em outubro de 2010. Esse documento cria uma 
nova classe de membros, denominada "Mem-
bros acadêmicos" e determina que:

O Setor acadêmico, as universidades e os Cen-
tros de Pesquisa a elas relacionados podem par-
ticipar das reuniões dos Grupos de Estudo dos 
três setores da UIT: Radiocomunicações (UIT-R), 
Normalização de Telecomunicações (UIT-T) e 
Desenvolvimento das Telecomunicações (UIT-D).

A participação da instituição está sujeita a:
• Contribuição anual, em adiantado, de 

3.975,00 francos suíços (equivalente a 7 mil 
reais) se pertencer a um país desenvolvido;

• Contribuição anual, em adiantado, de 
1.987,50 francos suíços (equivalente a 3,5 
mil reais) se pertencer a um país em desen-
volvimento;

• Apoio explícito do governo do Estado mem-
bro de onde provêm;

• Preencher o formulário disponível na página 

da UIT na internet (http://www.itu.int/mem-
bers/academia/index.html)

Estas instituições têm o direito de apresentar 
documentos e participar ativamente das discus-
sões, porém não têm direito de propor Resolu-
ções ou Recomendações, nem de participar das 
votações e deliberações de tomada de decisão.
No último dia 14 de janeiro, a UIT admitiu as 12 
primeiras instituições que participarão das ativi-
dades de seus grupos de trabalho.

Para maiores detalhes sobre a Resolução 169 
(Guadalajara, 2010) referente à admissão de 
universidades e centros de pesquisas nos tra-
balhos da União Internacional de Telecomunica-
ções (UIT), entrar em contato com a Assessoria 
Internacional da Anatel (ain@anatel.gov.br)

Fonte: http://www.anatel.gov.br/Portal/exibir-
PortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codi
go=21971

INSTITUIÇÕES ACADêmICAS PODERãO 
PARTICIPAR DE REUNIÕES DA UIT
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OS DESAFIOS DA INTERIORIZAÇãO E REGIONALIZAÇãO 
DA TV DIGITAL TERRESTRE NO BRASIL

Por Marcelo Amoedo
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Muito se ouve falar a respeito da implanta-
ção da TV digital nas principais cidades e 
capitais brasileiras, do desenvolvimento 

da interatividade, das técnicas de configuração de 
sistemas de retransmissão e equipamentos neces-
sários para solucionar problemas de  cobertura em 
áreas de sombra, gap fillers, problemas com sinais 
em multipercurso e redes de freqüência única, po-
rém, não se ouve falar muito sobre como as emis-
soras planejam realizar a interiorização dos seus 
sinais de TV digital terrestre, em UHF, e como as 
emissoras estão trabalhando para fazer com que 
os seus sinais cheguem às zonas rurais e regiões 
mais afastadas das capitais e grandes centros ur-
banos brasileiros. 

Primordialmente um dos fatores que natu-
ralmente vem determinando o andamento 
do processo de interiorização da TV digital 
terrestre é o cronograma de migração da TV 
analógica para a TV digital, estabelecido pelo 
Ministério das Comunicações, que determina 
que todos os sinais analógicos sejam desli-
gados até  2016, porém, outros fatores têm 
influenciado e motivado a corrida pela cober-
tura das áreas rurais, com o sinal de TV di-
gital, como por exemplo, os grandes eventos 
esportivos internacionais que serão realizados 
no Brasil, tais como a Copa do Mundo, em 
2014, e as Olimpíadas, em 2016.

Mas essa corrida das emissoras para levar os 
seus sinais de TV digital terrestre, em alta de-
finição, às áreas de cobertura além dos gran-
des centros urbanos, nas áreas de cobertura 
das suas afiliadas e também nas áreas rurais, 
a fim de realizar a interiorização da TV digital, 
têm encontrado algumas barreiras. Além da 
maioria das emissoras afiliadas responsáveis 
pela maior parte da cobertura dos sinais de 
TV emissoras no país, não dispor de fôlego 
financeiro para investir na digitalização e 
na expansão da rede de TV digital terrestre, 
grande parte desta também esbarra na fal-
ta de know-how suficiente para desenvolver 
soluções técnicas personalizadas deste porte.
As principais emissoras brasileiras e cabeças 
de rede já estão trabalhando e se mobilizando 

para realizar a interiorização da TV digital di-
retamente através das próprias redes filiadas 
em conjunto com as suas emissoras afiliadas. 
Além da interiorização da TV digital algumas 
emissoras de televisão TV Globo, Rede TV e 
Bandeirantes , desde 2008 e 2009 vêm de-
senvolvendo redes de distribuição dos seus 
sinais de TV digital terrestres em alta defi-
nição e portátil (One Seg), via satélite, como 
solução para levar os seus sinais de TV digital 
terrestres às zonas rurais. Em novembro de 
2009 a TV Globo lançou o projeto Televisão 
Digital Rural (TVDR), e as emissoras Bandei-
rantes e Rede TV, em agosto de 2008, lança-
ram o High Definition Satellite (HDSAT).

Mas afinal qual é o meio de transmissão ideal 
para se realizar a interiorização/regionaliza-
ção da TV digital? 

Quais as dificuldades as emissoras estão en-
frentando para realizar a interiorização/regio-
nalização da TV digital terrestre? 

Quais as tendências e soluções as emissoras 
estão estudando para levar os seus sinais de 
TV digital terrestres às áreas que não dispõe 
de transmissores digitais?

O que é o TVDR e como funciona?

Quais as regiões podem receber o sinal do 
TVDR?

Mas afinal, qual é o meio de transmissão ideal 
para se realizar a interiorização da TV digital?
Atualmente diversos fatores financeiros, 
tecnológicos, geográficos e mercadológi-
cos - ainda não nos permitem afirmar que 
existe uma solução que seja a melhor para a 
interiorização do sinal de TV digital terrestre. 
Podemos dizer que, no momento, devido as 
diferentes realidades e aos diversos fatores, 
como os citados acima, nos quais as emis-
soras se encontram inseridas, podemos en-
contrar várias soluções que podem ser idéias 
para cada projeto e cada caso em específico. 
No entanto, por conta de uma cultura tecnoló-

gica de sucesso e um histórico de distribuição 
e retransmissão dos sinais de TV analógicos 
terrestres através de links de satélite e links 
de microondas é possível se identificar algu-
mas tendências e soluções que deverão ser 
adotadas pelas emissoras e afiliadas para a 
realização da interiorização dos seus sinais de 
TV digital terrestre. 

As soluções de retransmissão e distribuição 
dos sinais de TV digital terrestre que deverão 
ser utilizadas pela maioria das emissoras se-
rão os sistemas de comunicação via satélite 
e microondas. 

Emissoras e afiliadas localizadas nos estados de 
menor extensão e, ou, com áreas de cobertura 
menores, tenderão a utilizar redes de microon-
das digitais próprias para distribuir o sinal de TV 
digital terrestre em suas regiões, a passo que 
as emissoras e afiliadas dos demais estados 
de maior extensão e, ou, responsáveis pelas 
maiores áreas de cobertura, por questões orça-
mentárias e operacionais, tenderão a adotar o 
satélite como meio de transmissão. 

A diferença dos dois meios de transmissão está 
nos pequenos detalhes e a escolha pela utiliza-
ção de um ou outro dependerá da necessidade 
e capacidade orçamentária de cada emissora. 
No caso do sistema de microondas, quanto 
maior for área de cobertura maior será o inves-
timento em equipamentos e maior será o custo 
operacional com a manutenção da rede, ao pas-
so que no sistema de transmissão via satélite, 
dependendo do número de remotas, o maior 
investimento em equipamentos estará ligado di-
retamente à quantidade de pontos de recepção, 
e o custo operacional, neste caso, com a banda 
no satélite (segmento espacial), independente-
mente da quantidade de pontos remotos será 
fixo e o custo com manutenção dos pontos de 
recepção mais barata. 

Ambos os sistemas de transmissão possuem 
suas diferenças e cada um pode se adequar 
melhor a realidade de cada emissora e por isso, 
não podemos dizer que um é mais vantajoso que 
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outro. O que dirá se uma solução é mais vanta-
josa do que a outra será um projeto bem elabo-
rado levando em consideração não somente as 
questões financeiras, mas também as questões 
operacionais de cada emissora, mostrando qual 
o melhor caminho a se seguir de acordo com o 
tamanho do seu desafio. 

Quais as barreiras e dificuldades as emisso-
ras estão enfrentando para realizar a interio-
rização/regionalização da TV digital terrestre? 
A corrida para atender o cronograma de digi-
talização das televisões analógicas, estabele-
cido pelo governo brasileiro, aliada a necessi-
dade de se ampliar suas redes de cobertura 
até a Copa do Mundo de 2014, e também a 
concorrência entre as emissoras para sair na 
frente nas transmissões de TV digital terrestre 
têm exigido das emissoras e suas afiliadas 
cada vez mais investimentos milionários em 
equipamentos e capital humano, não somen-
te na parte de transmissão, mas também com 
a digitalização de todo parque de produção. 

Além da questão orçamentária as emissoras e 
suas afiliadas também têm encontrado barreiras 
legais, com dificuldade em obter a concessão de 
licenças da ANATEL, IBAMA, Ministério das Co-

municações, barreiras comerciais, 
como, por exemplo, altos impos-
tos e taxas de importação sobre 
equipamentos de transmissão e 
produção importados. Sem contar 
com a falta de profissionais es-
pecializados, tais como técnicos, 
operadores e engenheiros, com 
know-how e experiência necessá-
rios ao desenvolvimento de bons 
projetos.

Também podemos incluir nesta 
lista de barreiras as questões 
técnicas inerentes a expansão 
da TV digital terrestre, que vem 
encontrando dificuldades no campo da trans-
missão, com sinais de multipercurso e o uso 
de redes de freqüência única como solução, 
as zonas de sombra e a necessidade de uti-
lização de GAP Fillers, a interferência dos 
sinais analógicos nos sistemas de retrans-
missão digitais, bem como a falta de banda 
nos satélites para distribuição/contribuição de 
sinais de TV digital. 

Quais as tendências e soluções as emissoras 
estão estudando para levar os seus sinais de 

TV digital terrestre às áreas que não dispõem 
de transmissores e retransmissores digitais?  
Algumas emissoras já transmitem via satéli-
te para todo o Brasil seus sinais de TV digital 
em alta definição que podem ser recebidos, 
em alguns casos, por qualquer pessoa que 
tenha uma antena parabólica e um receptor 
de satélite digital. Bons exemplos de como 
as emissoras de TV estão fazendo para levar 
estes sinais às áreas em que não possuem 
retransmissores de TV digital terrestre, são os 
modelos de distribuição utilizados pelas emis-
soras Rede TV, TV Bandeirantes e TV Globo. 

Figura 1 - Solução de distribuição da TV digital terrestre via satélite
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de demanda por banda satelital, 
com a evolução das novas tec-
nologias de compressão de áu-
dio e vídeo H.264 e do padrão 
DVB-S2, responsáveis pela eco-
nomia e redução de banda no 
satélite, o custo operacional com 
a banda no satélite tem reduzido 
significativamente. 

Porém, mesmo que a tecnologia 
de transmissão via satélite sim-
plifique a distribuição dos sinais 
de TV digital terrestre e o uso dos 
H.264 e do DVB-S2 reduzam o 

custo operacional com a capacidade satelital, 
o custo de implementação das novas redes 
de distribuição dos sinais de vídeo em alta de-
finição e One Seg via satélite, e os custos de 
distribuição dos sinais de TV analógica terrestre 
para manutenção dos sinais VHF e UHF ana-
lógicos terrestres, se somados, com os custos 
com investimento em equipamentos das Hubs 
de transmissão satelitais e os equipamentos de 
recepção necessários para a recepção de cada 
serviço, HD, SD e One Seg, ainda são muito al-
tos. Então como fazer para reduzir ainda os cus-
tos e viabilizar os projetos?

Uma solução que está sendo estudada pelas 
emissoras é a utilização de uma portadora de 
satélite transmitidas em DVB-S2, em banda-
C, carregando sinais de vídeo HD e One Seg 
e seus respectivos canais de áudio, codifica-
dos em H.264 (compatível norma ISDB-TB), 
mais serviços de closed caption, EPG e inte-
ratividade, todos multiplexados em um único 
transport stream MPEG-2/DVB, modulados 
em 8PSK no padrão DVB-S2, sendo rece-
bidas por um único receptor/ decodificador 
DVB-S2/H.264, capaz de adequar o transport 
stream MPEG-2 / DVB, contendo todos esses 
serviços, em um BTS e retransmiti-los atra-
vés de uma porta ASI ao retransmissor digital 
e ao mesmo tempo também capaz realizar a 
down conversão do sinal de vídeo HD para o 
analógico, a fim de alimentar o retransmissor 
analógico. Com isso, elimina-se a necessida-
de de ter que transmitir, além dos sinais de ví-
deo HD e One Seg, também o SD, reduzindo a 
quantidade de banda no satélite, e também se 
elimina os custos com codificadores de vídeo 
H.264 SD e mais de um receptor na remota. 
 
Façamos uma conta rápida para ilustrar a vanta-
gem desta solução. Se uma emissora, que atu-
almente já utilize uma portadora de satélite de 6 
MHz (ou 6 Mbps), usando compressão de vídeo 
digital MPEG-2, modulada em DVB-S QPSK, 

para distribuir o seu canal de TV analógica para 
os seus retransmissores analógicos terrestres 
VHF e UHF, decidir que irá distribuir um canal de 
TV em alta definição e um One Seg, também via 
satélite, utilizando uma portadora de 9 MHz (16 
Mbps) em DVB-S2 8PSK, mas mantendo tam-
bém o serviço SD de 4 MHz, passará a utilizar 
13 MHz. Isso ocorre porque, ao mesmo tempo 
em que esta emissora precisa distribuir o seu 
sinal de TV em alta definição para os seus re-
transmissores de TV digital terrestres, também 
precisará manter a distribuição do sinal de vídeo 
analógico, ocupando assim um total de 13 MHz 
de banda no satélite. Com a solução apresenta-
da na figura 1, a emissora passaria a distribuir 
somente o sinal HD e o One Seg, via satélite, 
para alimentar ambos os retransmissores ana-
lógicos e digitais, proporcionando uma econo-
mia de 3 MHz de banda no satélite e ao mesmo 
tempo tornando a transmissão mais robusta, 
passando a utilizar 9 MHz ao invés de 13 MHz. 

Porém, para que esta solução seja possível será 
necessário utilizar um IRD profissional DVB-S2 
específico, capaz de remultiplexar os serviços de 
vídeo HD e One Seg, mais os serviços de EPG, clo-
sed caption e interatividade transmitidos via satélite 
no padrão MPEG-2/DVB, inserindo-os em um BTS 
ISDB-TB, permitindo a edição da NIT e a configu-
ração de canais virtuais e também realizar a down 
conversão do sinal de vídeo em alta definição para 
vídeo analógico, enquadrando automaticamente o 
sinal de vídeo analógico no aspecto 4:3 e também 
realizar a inserção do logo da emissora. 
Com isso, além de ser necessária a transmissão 
de somente uma portadora DVB-S2 com um 
serviço de vídeo em alta definição e outro One 
Seg, reduzindo o custo de banda no satélite, um 
único receptor será o suficiente para alimentar 
os retransmissores terrestres analógicos e di-
gitais UHF, proporcionando também uma eco-
nomia de custos com investimento em equipa-
mentos nos pontos de retransmissão.

Apesar de esta ser uma solução vista com 
bons olhos, algumas questões técnicas 
relacionadas ao enquadramento do vídeo 
após a down conversão, do sinal HD com 
aspecto de vídeo 16:9 (wide screen) para 
aspecto de vídeo 4:3 no analógico, a in-
serção do logo nos diferentes formatos de 
vídeo durante a programação da emissora, 
ainda preocupam as emissoras, que estão 
aguardando a chegada destes receptores 
de satélite profissionais ao mercado.

Esta é uma das soluções que tem sido mui-
to discutida e estudada para otimização dos 
modelos de distribuição da TV digital terrestre 

Em agosto de 2008 a Rede TV e a TV Bandei-
rantes lançaram um sistema de transmissão 
digital em alta definição via satélite aberto, 
em Banda-C, batizado de HDSat Brasil. Por 
ser aberto, todos os telespectadores, que 
apontarem suas antenas para o satélite C2 da 
StarOne e sintonizar suas freqüências, terão 
acesso ao conteúdo e programação das ca-
beças de rede. Já o modelo utilizado pela TV 
Globo foi inaugurado em dezembro de 2009, 
quando esta lançou a primeira etapa do seu 
projeto de transmissão da TV digital terrestre 
para as áreas rurais, batizado de TDVR, ou Te-
levisão Digital Rural (www.tvdigitalrural.com). 

No início do projeto TVDR a TV Globo começou 
a transmitir somente o conteúdo nacional de 
sua programação, inicialmente para moradores 
de áreas rurais do Rio de Janeiro, em definição 
padrão (SD), via satélite em banda-C, porém 
atualmente o seu sinal de vídeo já se encontra 
em alta definição e também está disponível em 
outros estados, e logo também contará com 
conteúdos regionais por meio de suas afiliadas.

A distribuição dos sinais de TV digital em alta 
definição e de TV analógica terrestres para os 
retransmissores UHF/VHF via satélite

A distribuição dos sinais de TV digital terrestre 
via satélite para os retransmissores terrestres 
UHF/VHF está começando a chamar a aten-
ção das emissoras de TV e suas afiliadas por 
ser um meio de transmissão de rápida im-
plantação e operação centralizada, e por con-
ta de apresentar uma boa relação de custo 
benefício, nos projetos que demandam uma 
grande quantidade de pontos de retransmis-
são e área de cobertura. 

Mesmo com o aumento dos preços de banda 
no satélite, devido a pouca oferta e uma gran-

tV diGitaL

Figura 2- Diagrama interiorização Tv digital terrestre
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em alguns casos, porém tudo dependerá da 
necessidade de cada emissora. A recomen-
dação é que cada uma faça um estudo jun-
to as suas equipes de engenharia e com os 
integradores, a fim de encontrarem a melhor 
solução para o seu projeto. 

O que é o projeto TVDR? 
O projeto TV Digital Rural, conhecido como 
TVDR, foi desenvolvido pela TV Globo com o ob-
jetivo de cobrir regiões onde o sinal de TV digital 
terrestre, transmitido em UHF, não alcança. 

Este projeto que teve início em dezembro 
de 2009, começou levando o conteúdo 
da programação nacional da TV Globo, 
com o vídeo em definição padrão (SD), 
via satélite em Banda-C, para os mora-
dores das áreas rurais do Rio de Janeiro, 
agora também já se encontra disponível 
em alta definição para todas as áreas ru-
rais brasileiras, fora dos núcleos urbanos 
e das cidades. A partir deste ano a TV 
Globo, em parceria com cinco de suas 
emissoras afiliadas, também permitirá 
que o TVDR transmita a programação 
regional da TV digital terrestre, em alta 
definição (HD), em algumas zonas rurais.

Como funciona o TVDR?
Somente receberão o sinal do TVDR as an-
tenas que forem instaladas em localidades 
rurais, que estão fora das áreas de cobertura 
do sinal digital terrestre, transmitido em UHF 
nas cidades e centros urbanos.

A programação da TV Globo, em alta defini-
ção, é sempre transmitida em Full HD (1080 
linhas), com aspecto 16:9 (widescreen) e al-
guns programas são transmitidos com áudio 
digital AAC 5.1. O modelo da TV é que deter-
minará a qualidade da imagem exibida, veja 
abaixo:
- TV LCD ou plasma Full HD - 1080 linhas
- TV LCD ou plasma HD Ready - 720 linhas
- TV analógica convencional - 480 linhas

Considerações finais
Se por um lado muitas sejam as barreiras e 
ameaças frente à evolução do processo de 
interiorização e regionalização do sinal de TV 
digital terrestre, em UHF, estas também se 
tornam elementos que motivam as emissoras 
de TV e suas afiliadas a desenvolverem solu-
ções inovadoras e otimizadas, as quais permi-
tem reduzir os custos com os investimentos 
necessários e viabilizar os seus projetos. 

Outro fator importante ressaltar é o surgi-
mento e a participação cada vez mais ativos 
de personagens importantes no processo de 
evolução da interiorização e regionalização 
da TV digital terrestre, os fabricantes e in-
tegradores de sistemas de transmissão. Em 
parceria com as emissoras e suas afiliadas, 
estes grupos vêm desempenhando um papel 
importante no desenvolvimento de soluções 
técnicas e acordos comerciais, vitais a viabi-
lização de seus projetos de distribuição dos 
sinais de TV digital terrestre, em UHF.

Apesar de todas as dificuldades e percalços, 
que as emissoras de TV e suas afiliadas estão 
encontrando no processo de interiorização e 
regionalização dos seus sinais de TV digital ter-
restre, em UHF, muitos estão sendo os esforços 
técnicos e financeiros desses grupos para levar 
as suas programações a todas as suas áreas de 
cobertura, a fim de permitir que todos os brasi-
leiros possam ter acesso ao meio de comunica-
ção e entretenimento mais popular do Brasil em 
qualidade de vídeo em alta definição.

marcelo Amoedo é Diretor de Novos 
Negócios da STI Telecom . Email: 
marcelo .amoedo@stitelecom .com .br
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É com grande satisfação e orgulho que 
prestamos nossa homenagem e agra-
decimentos a você nosso companheiro 

de profissão, engenheiro e professor, Fujio 
Yamada, que contribuiu com o setor de radio-
difusão brasileiro com o seu conhecimento, 
sua dedicação e seus ensinamentos. 

“O meu pai sempre teve duas paixões: TV e 
lecionar. Lembro-me, ainda pequeno, assim 
que foi lançada a TV em cores, por volta 
de 1974, ele a comprou com uma enorme 
felicidade. E assim foi com as TVs tran-
sistorizadas, estéreo, de LCD e de LED. A 
TV era a "internet" das décadas de 1970 
e 1980, pois permitia a divulgação de fa-
tos e entretenimento de forma rápida e de 
grande cobertura. Ele era entusiasta dessa 
tecnologia! E lecionar também sempre foi 
parte integrante da sua vida. Lecionava à 
noite no Mackenzie, na área de telecomuni-
cações, após um dia inteiro de trabalho nas 
multinacionais pelas quais passou”, lembra 
seu filho, Alexandre Yamada.

“O professor Fujio Yamada é uma figura que 
será difícil substituir no álbum da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie”. Com estas pala-
vras o professor Francisco Sukys, demonstra 
a importância que o professor Yamada teve na 
área acadêmica. Ele lembra como foi trabalhar 
com o colega de profissão durante 42 anos, na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. “Eu tive 
a oportunidade de conhecer o Fujio em 1968, 
quando fomos convidados para lecionar na Es-
cola de Engenharia da Universidade Presbiteria-

na Mackenzie. Na época nós trabalhávamos na 
indústria e a nossa participação na Universidade 
se limitava em lecionar algumas aulas no perí-
odo noturno e nas manhãs dos sábados. Mes-
mo atuando ativamente na indústria, em pouco 
tempo ele se tornou chefe do departamento de 
eletrônica da Escola de Engenharia Mackenzie, 
cargo que assumiu por várias vezes, sempre 
com desempenho exemplar”. 

O professor Fujio Yamada teve uma im-
portante participação nas pesquisas so-
bre Rádio e TV digital da Universidade 
Mackenzie. Desde 2003, através do La-
boratório de Rádio e TV Digital do Ma-
ckenzie, participou ativamente na expan-
são do Sistema Brasileiro de TV Digital 
para os outros países da América Latina 
e das pesquisas e desenvolvimento de 
temas ligados ao sistema de TV digi-
tal brasileiro: análise e testes de novos 
sistemas de televisão digital; dispositivo 
medidor de recepção de sinais de televi-
são digital; estação experimental de TV 
digital; TV experimental, da FINEP; Rádio 
digital; antena para TV digital e afins. 
Atualmente estava liderando o projeto 
de implantação de transmissores expe-
rimentais de TV digital na Universidade 
Mackenzie (canais 12 e 60), com o ob-
jetivo de comparar o desempenho de re-
cepção nas faixas de VHF e UHF. 

O professor Fujio gostava muito da vida 
acadêmica, tanto que conquistou dois di-
plomas de curso superior. O primeiro de 

Engenharia Elétrica, em 1963. E o segundo 
de Administração de Empresas, em 1975. 
Ambas pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie. Além das suas duas faculdades, 
em 1966, fez mestrado em Enkyori Tsushin 
Course - University Of Tokyo e concluiu sua 
pós graduação com doutorado em Teleco-
municações pela Universidade Mackenzie, 
em 1981. Em 2008 o professor recebeu 
uma homenagem pelos seus 40 anos de 
Magistério no Mackenzie e pelo Centenário 
da Migração Japonesa, do Instituto de En-
genharia de São Paulo. 

Sua vida profissional começou no Japão. 
Logo após graduar-se ele se candidatou a 
uma bolsa de estágio oferecida pelo governo 
japonês (AOTS) em companhias localizadas 
no Japão. Ao ser agraciado com está bolsa 
ele foi designado a ser trainee na NEC do 
Japão. Após o período de estágio ele tam-
bém cursou o mestrado na universidade de 
Tokyo trabalhando na Nippon Telegraph and 
Telephone Corporation (NTT). Após voltar ao 
Brasil, trabalhou em diversas multinacionais 
da área de telecomunicações.

Sempre envolvido com a área de engenha-
ria, trabalhou durante 20 anos na Philips do 
Brasil, como gerente de teste e de implan-
tação, entre 1984 e 1991, como gerente da 
área de pesquisa. Em seguida desenvolveu 
trabalhos na PCI Produtos de Informática 
do Brasil, atuando também como gerente 
de engenharia e desenvolvimento de siste-
mas de redes, até 1996. De 1966 a 2003 

HOmENAGEm AO 
PROFESSOR FUJIO YAmADA
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participou de projetos de engenharia de 
transmissão na Nextel Telecomunicações 
do Brasil, porém, seu vínculo institucional 
com a empresa foi somente entre os anos 
de 1996 e 2002. 

A partir de 2004, passou a se dedicar inte-
gralmente à Universidade e, particularmente, 
ao Laboratório de Rádio e TV Digital do Ma-
ckenzie. “Foi então que eu tive a oportuni-
dade de conhecer a sua real capacidade de 
trabalho. Sempre com justiça e honestidade, 
ele conseguiu incentivar e liderar a execução 
de dezenas de trabalhos e publicações que, 
várias vezes, foram por ele apresentados em 
congressos, tanto no Brasil como no exterior”, 
lembra Francisco Sukys.

Sua produção bibliográfica é longa e os leito-
res podem encontrar muitos artigos e resulta-
dos de suas pesquisas realizadas em conjun-
to com outros professores do Laboratório TV 
Digital do Mackenzie publicados na Revista 
de Radiodifusão e na Revista da SET. Também 
participou do livro TV Digital – Conceitos e 

Procedimentos de Teste (editora Mackenzie, 
2005). O professor teve trabalhos completos 
sobre o sistema de TV digital publicados em 
anais de congresso, bem como resumos ex-
pandidos. Em 2006 participou do Congresso 
SET falando sobre a avaliação dos sistemas 
de TV digital terrestre. 

O meio acadêmico tinha um exemplo de dedi-
cação aos estudos e ao ensinamento. O pro-
fessor foi orientador de muitos alunos da área 
de engenharia do Mackenzie. A diretora editoral 
da Revista da SET, Valderez Donzelli, foi uma de 
suas alunas, no curso de mestrado . A engenhei-
ra de projetos de telecomunicações da TV Globo, 
Carolina Duca Novaes, sua aluna na faculdade e 
estagiária no Laboratório de TV Digital do Ma-
ckenzie, afirma que nunca pensou em outra 
pessoa para ser seu orientador no mestrado na 
área de transmissão digital. “Ele era o melhor! 
Eu e o professor Fujio fizemos um trabalho so-
bre redes de redistribuição de sinais utilizando 
Single Frequency Netowork (SFN), onde realiza-
mos um comparativo da eficiência em se utilizar 
um único transmissor de alta potência ou “n” 

No dia 21 de maio aconteceu a se-
gunda reunião anual da  diretoria 
da SET, onde foi realizado um 

balanço das atividades da associação 
que já aconteceram neste ano. O tema 
central da discussão foi o Congresso 

transmissores com menor potência. Seja como 
aluna ou como colega de profissão, por diversas 
vezes recorri ao professor Fujio que sempre ti-
nha algum artigo, documento ou idéia, que era 
exatamente o que estava precisando. Ele sabia 
como ninguém nos fornecer as ferramentas 
necessárias para sempre evoluirmos como 
profissionais”. 

Casado, pai de quatro filhos – três engenhei-
ros e um médico – e avô sempre foi uma 
pessoa dedicada à família. “Meu pai estava 
sempre querendo ajudar todo mundo, justo, 
pro-ativo e incansável. Realmente, um exem-
plo e ícone para todos nós”, lembra o filho 
Alexandre. O professor Fujio Yamada morreu 
no dia 17 de março de 2011, em decorrência 
de um traumatismo craniano após uma queda 
acidental em fevereiro. 

Obrigado por todo seu legado, Professor Fujio 
Yamada.

Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão (SET)

SET 2011, que será realizado nos dias 
22, 23,24 e 25 de agosto , no centro 
de pavilhão imigrantes. A temática está 
presente na grade preliminar. Sua evo-
lução poderá ser acompanhada pelo 
site www.set.com.br.

REUNIãO DE DIRETORIA – CONGRESSO SET 2011
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