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9h20 – 10h40  | Sala 13 | Quinta-Feira – 29 de Agosto

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
NA MÍDIA – UMA VISÃO GLOBAL 
Segundo os dados mais recentes da UNESCO, os investimentos mundiais em Pesquisa &
Desenvolvimento estão estimados em 1,7 trilhões de dólares.  Os cinco países que mais
investem em P&D são, por ordem, os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Coreia do
Sul. Juntos, os 3 países asiáticos são responsáveis por mais de 36% de todo o investimento
mundial.  Em relação ao PIB, Japão e a Coreia do Sul estão entre os países que mais
investem em pesquisa. E, não por coincidência, estão entre os países que têm o maior
número de cientistas por milhão de habitantes: 5.328 e 6.856 respectivamente. ( O Brasil
tem 881).
Na China o crescimento dos aportes em pesquisa tem sido exponencial. De 13 bilhões de
dólares em 1991 atingiu 410 bilhões em 2016, ou seja, 30 vezes mais. E já se especula que
em 2020 poderá ultrapassar os Estados Unidos.
Grande parte destes investimentos em pesquisa tem ido para a área de TIC – Tecnologia da
Informação e Comunicações, incluindo-se aí o setor de Broadcasting e Mídia.
Frente a este cenário,  convidamos dois eminentes pesquisadores, Kohei Kambara ( NHK –
Japan) e Jian Song (Tsinghua University -China) para falar dos recentes desenvolvimentos
em seus países.  Convidamos também nosso colega da Rede Globo, Carlos Eduardo Cosme
Ribeiro que nos trará os resultados de  sua experiencia em P&D na Coreia do Sul.
Moderador: Fernando Bittencourt - Ex-presidente da SET
Co-moderador: Cristiano Akamine - Professor, Universidade Presbiteriana Mackenzie

• NKH OPEN HOUSE – LEVANDO A MÍDIA ALÉM DA “CAIXINHA”
Palestrante: Kohei Kambara - Engenheiro Pesquisador Sênior - STRL NHK
NKH OPEN HOUSE é o evento anual onde são mostrados ao grande público as
tecnologias e serviços de broadcast em desenvolvimento no STRL –  Science &
Technology Research Laboratories da NHK. Estas pesquisas são baseadas em três
grandes pilares:  “Reality Imaging”- tecnologias que fornecem conteúdo com
sensação mais realista /  “Connected Media”- tecnologias para melhorar a produção
de programas e proporcionar uma melhor experiencia ao usuário com uso da Internet
/ “Smart Production”- tecnologias para se produzir programas de forma mais eficiente
usando a Inteligência Artificial.
Nesta palestra apresentaremos algumas das principais atrações desta exposição.

• O PADRÃO DTMB -DIGITAL TELEVISION / TERRESTRIAL MULTIMEDIA
BROADCASTING- E SUA VERSÃO AVANÇADA
Palestrante: Jian Song - Diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de
Tecnologia de DTV - China
Nesta palestra será apresentada a revisão técnica do Padrão de Radiodifusão
Terrestre Digital chinesa, DTMB (Digital Television / Terrestrial Multimedia
Broadcasting) e sua versão avançada DTMB-A. Inclui a descrição geral do protocolo
de transmissão da camada física, incluindo a estrutura de quadros, codificação de
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canais e esquemas de modulação, com destaque para as tecnologias principais. Os
resultados de medição também serão fornecidos para a validação de desempenho
junto com os possíveis aplicativos.

• TV 3.0: INICIATIVAS DE PESQUISA NO ETRI E OPORTUNIDADES NO BRASIL
Palestrante: Carlos Eduardo Cosme Ribeiro - Especialista Tecnologia IV P&D - TV
Globo
No primeiro semestre de 2019 o palestrante visitou o ETRI – Electronics and
Telecommunications Research Institute, na Coreia do Sul, para estudar suas linhas
de pesquisa no tema TV3.0 e que utilizam o formato ATSC 3.0.
A palestra abordará a experiência da visita ao ETRI e as linhas de pesquisa estudadas
com aplicação ao contexto Brasil.

Moderador: Fernando Bittencourt - Ex-presidente da SET
Fernando Bittencourt é membro do Conselho de Ex-presidentes da SET. Engenheiro
eletrônico, é fundador da FB Consultoria e ex-diretor geral de Engenharia da Rede Globo.
Faz parte do Conselho Deliberativo do Fórum SBTVD e é membro das entidades
internacionais: IEEE, IBC e SMPTE. Em 1994, tornou-se o coordenador do grupo criado
pela SET e pela ABERT que estudou e implantou a TV digital no Brasil. Foi conselheiro
titular do Conselho de Comunicação Social do Senado Federal. É reconhecido
mundialmente como engenheiro de notório saber na área de comunicações.

Co-moderador: Cristiano Akamine - Professor, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie
Cristiano Akamine recebeu o Ph.D. em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual
de Campinas, Brasil, em 2011. É professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
onde é Coordenador do Laboratório de Pesquisa em TV Digital. É membro do Conselho
Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (FSBTVDT) e
Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET). Atua na padronização da
radiodifusão ISDB-TB e possui diversas patentes, licenciamento de propriedade
intelectual, inúmeros artigos publicados e possui uma bolsa científica brasileira de
Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - Nível 2 do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ele também
atuou como revisor de vários periódicos e conferências e participou como editor
convidado na edição especial de comunicações multiponto e ponto-a-multiponto em 5G
da revista IEEE Communications e na edição especial em 5G para Broadband Multimedia
Systems and Broadcasting do IEEE Transactions on Broadcasting. Atualmente, ele atua
como editor associado do IEEE Transactions on Broadcasting. Sua pesquisa atualmente
se concentra em transmissão digital terrestre, rádio definido por software, codificação de
canal, sistemas embarcados e 5G.

Kohei Kambara - Engenheiro Pesquisador Sênior - STRL NHK
Kohei Kambara começou a trabalhar como engenheiro da NHK em 2001. Desde então,
ele está envolvido nos trabalhos de pesquisa do sistema ISDB-T nos Laboratórios de
Pesquisa de Ciência e Tecnologia da NHK (STRL). De 2009 a 2019, trabalhou em várias
estações de transmissão regionais da NHK construindo sites de estações de transmissão
terrestres locais. Ele participa das reuniões do ITU-R SG6 e contribuiu com seu
conhecimento técnico e experiência para as Recomendações ou Relatórios do ITU-R .
Atualmente está trabalhando no sistema de transmissão terrestre da próxima geração no
STRL como engenheiro pesquisador sênior da divisão avançada de pesquisa de
sistemas de transmissão.
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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.

Carlos Eduardo Cosme Ribeiro - Especialista Tecnologia IV P&D - TV Globo
Carlos Eduardo é Graduado em Engenharia Elétrica Enf. Telecom, UNESA . Tem Pós-
graduação em Engenharia de Controle e Automação, UGF e em Especialização de
Redes de Computadores, PUC Rio. Está na rede Globo desde 1999. Atualmente é
Especialista na área de Tecnologias de Transmissão. Entre suas principais atividades
estão o planejamento e controle de manutenções preventivas, preditivas e corretivas em
sistemas de transporte de áudio, vídeo e dados por RF (terrestre e satelital) e Fibra
Óptica. Desenvolvedor e responsável pelo suporte de solução NMS (Network
Management System) para monitoramento de sistemas de transporte de áudio, vídeo e
dados.
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