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NEXT GEN: NOVAS TECNOLOGIAS 
PARA TV DIGITAL
Sem dúvida, foi grande e coroado de sucesso o trabalho realizado para preparar e implantar 
a primeira geração de TV digital aqui no Brasil. Entretanto, já chegou a hora de planejar o 
que vem em seguida, de forma que os brasileiros continuem tendo acesso às melhores 
experiências de ver televisão, num cenário de mudanças de hábitos de consumo. Nesta 
sessão, especialistas renomados nos atualizarão quanto às tecnologias em 
desenvolvimento no mundo para a próxima geração de TV digital. 
Moderadora: Liliana Nakonechnyj – Ex-presidente da SET
Co-moderador: Luiz Fausto de Souza Brito - Especialista em Estratégia e Regulatório -
Rede Globo

• CONTRIBUIÇÃO DO ULTRA HD FORUM PARA A ADOÇÃO DO ULTRA HD EM TODO O 
MUNDO 

Palestrante: Thierry Fautier - Presidente do Ultra HD Forum | Vice-Presidente de Estratégia de 
Vídeo na Harmonic 
 

• ATUALIZAÇÃO SOBRE TECNOLOGIAS DTTB DE PRÓXIMA GERAÇÃO 
Palestrante: Hiroaki Kimura - Diretor de Tecnologia de Radiodifusão Digital / Ministério de 
Assuntos Internos e Comunicações, Japão 
O projeto do sistema DTTB da próxima geração no Japão entrou numa fase de testes. As 
atividades do projeto variam, de testes em estações-piloto em grande escala com serviços UHD 
fornecidos por transportes DTTB, aprimorados com recursos IBB, até estudos de parâmetros 
técnicos para uso eficiente do espectro. O Conselho de Informação e Comunicação, um órgão 
consultivo do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, iniciou discussões sobre 
especificações técnicas para o sistema DTTB de próxima geração com base nos resultados do 
projeto de teste, com vistas ao desenvolvimento de padrões técnicos. 

 
• DESENVOLVIMENTOS TÉCNICOS NO HYBRIDCAST 

Palestrante: Masaru Takechi - Engenheiro de Pesquisa para implantação de Hybridcast, NHK 
STRL e Engenheiro Sênior de Pesquisa, NHK Engineering System Inc. 
Desde o lançamento do Hybridcast em 2013, o esforço de desenvolvimento técnico no Hybridcast 
continua a adicionar e / ou melhorar os seus recursos. Dentre os mais recentes, esta apresentação 
abordará o “Hybridcast Connect X” para o novo paradigma de serviço chamado Smartphone-
primeiro e o “Equivalent application” para implantação mais ampla de serviços em múltiplos 
sistemas Integrated Broadcast-Broadband (IBB). 
O “Hybridcast Connect X” permite envolver dispositivos complementares como uma entrada para 
os serviços de Hybridcast e uma ponte que conecta estados offline e on-line entre serviços de 
Hybridcast em TVs e SNS nos smartphones. “Equivalent application” é o trabalho para harmonizar 
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vários sistemas IBB, entre Hybridcsat e HbbTV 2 em particular, baseado na ideia de criar 
aplicações para cada sistema IBB a partir de um único conjunto de código fonte. 

 
• QUASI-CYCLIC SPATIALLY COUPLED LDPC CODE FOR TERRESTRIAL 

BROADCASTING 
Palestrante: Jian Song - Diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de 
DTV - China
Sistemas de transmissão flexíveis e robustos são necessários para dar suporte a diferentes modos 
de modulação codificada, tipos de receptor e condições de canais em futuros sistemas de 
radiodifusão. Serão apresentados códigos de verificação de paridade de baixa densidade quase-
cíclicos acoplados espacialmente (QC-SC-LDPC), capazes de alcançar, universalmente, 
capacidade em canais diferentes sob a decodificação convencional do algoritmo “Belief 
Propagation”. Será apresentado nesta palestra, o bom desempenho em diversos cenários do 
esquema de transmissão codificada cujo desempenho é validado por simulação 
computadorizada. 

 
• ATSC 3.0 

Palestrante: Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da NAB 
Em sua palestra, o Sr. Pizzi discutirá as principais tecnologias dentro do ATSC 3.0, padrão 
emergente de transmissão de televisão terrestre de última geração, e descreverá as novas 
funcionalidades que o padrão possibilita. 

 

Moderadora: Liliana Nakonechnyj – Ex-presidente da SET 
Liliana Nakonechnyj é Ex-presidente da SET (Biênio 2017-2018). Engenheira de 
telecomunicações, dedicou grande parte de sua vida profissional à implantação de 
sistemas de distribuição de sinais de televisão em estações de transmissão terrestre, 
sistemas de contribuição e distribuição por rádio, satélite e fibra ótica. Também foi, por 
muitos anos, responsável pelo apoio de engenharia às emissoras afiliadas da Rede Globo. 
Liderou estudos e testes para a introdução da televisão digital no Brasil entre 1994 e 2006 
e, posteriormente, demonstrações e testes de UHDTV. Representa a SET no IBC Council. 

 

Co-moderador: Luiz Fausto de Souza Brito - Especialista em Estratégia e 
Regulatório - Rede Globo 
Possui mestrado profissional em computação aplicada pela UECE (2015), MBA Executivo 
em Tecnologia da Informação pela UFRJ (2011), curso de extensão em Redes de Vídeo 
sobre IP pela UFRJ (2009) e graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica 
pela UFRJ/USU (2005). Atualmente é Especialista em Estratégia e Regulatório da Rede 
Globo , Coordenador do Comitê de Tecnologia da SET, membro da Delegação do Brasil 
no ITU-R (SG 6) e na CITEL (CCP.II), membro do Grupo de Implantação do Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), membro do Grupo de 
Trabalho de Harmonização do Fórum ISDB-T Internacional. 

 

Thierry Fautier - Presidente do Ultra HD Forum | Vice-Presidente de Estratégia de 
Vídeo na Harmonic 
Como Vice Presidente de Estratégia de Vídeo na Harmonic, Thierry Fautier é responsável 
por definir e conduzir a execução da estratégia de longo prazo dos negócios de vídeo da 
Harmonic. Ele é o atual Presidente da Ultra HD Forum, a organização global que promove 
a adoção pelo mercado de UHD, através da definição das melhores práticas da indústria 
para a introdução em fases da ampla variedade de tecnologias que irão facilitar a 
experiência dos espectadores das novas gerações. Ele é cofundador e membro do 
conselho da VR Industry Forum cuja carta régia visa disseminar ainda mais a 
disponibilidade de experiências audiovisuais de alta qualidade em Realidade Virtual, para 
o benefício dos consumidores. Fautier também é co-presidente da MPEG Roadmap 
committee encarregado de apresentar a 2020 MPEG roadmap para a indústria. Sua 
experiência prévia na Harmonic inclui posições de liderança em Solutions Marketing, onde 
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sua área de responsabilidade cobria os maiores mercados da Harmonic, incluindo 
transmissão, cabo, telecomunicações, DTH e OTT, assim como iniciativas multi-tela. 
Thierry Fautier também tem sido instrumental na Harmonic na criação de novos mercados 
tais como IPTV, OTT, UHD e mais recentemente VR. Ele é o palestrante designado na 
Harmonic para conferências internacionais assim como para entrevistas com a imprensa 
e analistas. . 

 

Hiroaki Kimura - Diretor de Tecnologia de Radiodifusão Digital / Ministério de
Assuntos Internos e Comunicações, Japão 
O Sr. Hiroaki Kimura é responsável pela cooperação internacional no ISDB-T e em 
tecnologias de transmissão avançadas e pelos preparativos da ITU-R SG6 no Ministério 
de Assuntos Internacionais e Comunicações do Japão. Sua experiência em políticas 
públicas em transmissão envolve pesquisas sobre preparação para DTV doméstica 
durante a migração de DTTB, promoção de STBs de DTTB de baixo custo e formulação 
de normas técnicas sobre DTTB em pequenas áreas e instalações de estações de 
transmissão resilientes a desastres. 

 

Masaru Takechi - Engenheiro de Pesquisa para implantação de Hybridcast, NHK 
STRL e Engenheiro Sênior de Pesquisa, NHK Engineering System Inc. 
Desde que Takechi ingressou na NHK em 1990, ele tem pesquisado em muitas áreas de 
tecnologia de transmissão nos Laboratórios de Pesquisa em Ciência e Tecnologia (STRL), 
incluindo sistemas de transmissão digital por satélite, multiplexação, middleware e 
interatividade. Entre esses, seu interesse particular é o middleware e a arquitetura da TV 
interativa. Sua pesquisa contribuiu para a arquitetura do receptor e para o design de 
sistemas de TV interativa e sistemas Integrated Broadcast Broadband (IBB), 
nomeadamente BML, ARIB-J e Hybridcast. Ele tem participado ativamente da 
padronização nacional e internacional em muitas áreas. Ele tem sido um grande 
colaborador no ARIB, no IPTV Forum Japan, no ITU-R e no ITU-T. Ele assumiu a liderança 
para criar mais de 15 ITU-R e ITU-T Recommendations e ITU-R Reports para sistemas 
de TV interativa, sistemas IBB e acessibilidade. 

 

Jian Song - Diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de DTV
– China 
Dr. Jian Song recebeu seu B. Eng. e Doutorado pelo Departamento de Engenharia 
Eletrônica da Universidade de Tsinghua, na China, e conduziu trabalhos de pesquisa de 
pós-doutorado em Hong Kong e no Canadá em 1996 e 1997, respectivamente. Trabalhou 
nos EUA por sete anos e ingressou na Universidade de Tsinghua em 2005 como professor 
titular. Ele agora é diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de 
DTV, instituição que participou ativamente na definição do padrão chinês de TV digital. 
Ele é vice-presidente do WP6A da União Internacional de Telecomunicações (ITU) e o 
editor-chefe fundador do Journal acadêmico da ITU, "ICT Discoveries". Ele é o editor 
associado do IEEE Transaction on Broadcasting. Atualmente o interesse de pesquisa do 
Dr. Song inclui transmissão digital, convergência de rede e integração de luz visível e 
comunicações de linha de energia. Ele é o ganhador do Prêmio de Melhor Artigo do IEEE 
Transactions on Broadcasting de 2015, e também recebeu vários prêmios nacionais e 
provinciais.. O Dr. Song publicou mais de 260 artigos e papers acadêmicos. Dr. Song é 
membro do IEEE, IET e do Instituto Chinês de Eletrônica. 

 

Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da NAB 
Skip Pizzi é engenheiro, jornalista, editor, autor e coach de tecnologia. Atualmente, 
exerce o cargo de vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da National 
Association of Broadcasters (NAB). Também é vice-presidente do Grupo de Tecnologia 3 
(TG3) do Advanced Television Standards Committee (ATSC), que está desenvolvendo o 
padrão ATSC 3.0. É membro do Conselho de Administração do Fórum Ultra HD e editor 
associado do Manual de Engenharia da NAB, 11ª edição.  Graduado pela Universidade 
de Georgetown, estudou Engenharia Elétrica, Economia Internacional e Belas Artes.  Seu 
livro mais recente é A Broadcast Engineering Tutorial for Non-Engineers, 4 ª edição. 
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