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Nesta Edição de 2016 compilamos um arcabouço da área que seja relevante para o 
nosso público. As principais questões em voga no país neste momento foram o 
início oficial do desligamento digital em metrópoles e suas ramificações e 
preocupações com exclusão digital e interferências; a migração de AM para FM 
estendido que entrou em vigor oficialmente e seus impactos técnicos e 
mercadológicos; debates sobre questões regulatórias em todos os sentidos do setor 
de Broadcast e Novas Mídias e a questão da crescente do Consumo Sob Demanda 
de conteúdo audiovisual estritamente relacionado à novos modelos de negócio para 
esta tecnologia, necessidades de infraestrutura de rede, de energia e de segurança 
que ao qual este setor se dedica também permearam o nosso ano. Adicionalmente, 
vale ressaltar que nos eventos regionais tratamos sempre das características que 
afetam mais determinada região, dado a nossa dimensão continental e quantidade 
de necessidades tão diferentes quanto o país enfrenta. E, o mesmo se aplica para 
eventos internacionais que sempre participamos ativa e altivamente para os rumos 
globais do setor. Neste momento de mudanças de tecnologias, plataformas, 
modelos de negócios e infelizmente de insegurança de natureza política no país, a 
SET busca o diálogo com todos para juntos crescermos e desenvolvermos este 
setor sempre com o lema do brasão da maior cidade de nosso país: "Non Ducor 
Duco", latim para "Não sou conduzido, conduzo". Para que continuemos juntos e 
abertos ao diálogo com todos, pois assim, sempre seremos fortes e referência 
nacional e internacional.  

Nesta segunda edição da revista; muitos esforços foram necessários e é importante 
ressaltar o apoio em especial da Presidência, da Diretoria Executiva, da Diretoria de 
Tecnologia, da Diretoria Editorial e da Diretoria de Ensino e todos os seus 
colaboradores. Apoios sem os quais tal trabalho não sairia dos planos.

Gostaríamos também de parabenizar e agradecer o trabalho dos Coordenadores 
das Grades dos Eventos Regionais, a Sra. Anna Lucia e do Sr. Daniel Marinelli 
Calleia e sua equipe trabalhando incansavelmente para trazer especialistas das 
mais diversas áreas junto aos Diretores Regionais da SET. Este trabalho dificultoso 
e de adaptabilidade necessária e constante necessitou muito da ávida percepção 
destes profissionais.

Além disso, fica aqui nosso muito Obrigado à Equipe de Eventos liderada pela Sra. 
Gabriela Cabral e sua equipe em especial a Sra. Roberta Munhoz e Sra. Mariana 
Gimenes.

E, claro, nosso muito reconhecimento pelo empenho em uma robusta divulgação 
para os eventos serem de sucesso, agradecemos à Equipe de Comunicação 
liderada pela Sra. Carla Dórea Bartz e sua Equipe, em especial a Sra. Tainara 
Rebelo e ao Sr. Raoni Casacio.

Atenciosamente, desejamos uma excelente leitura e que esta venha a colaborar 
com o seu desenvolvimento e que o instigue a colaborar e participar conosco de 
nossas atividades. 

Muito Obrigado. Abs,
Vitor Chaves de Oliveira

Editor-Chefe 
SET Yearbook Media & Entertainment
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APRESENTAÇÃO 
O SET Yearbook Media & Entertainment é uma publicação da SET que visa compilar: pesquisas, eventos, palestras e 
desenvolvimentos tecnológicos (P&D) de nossa comunidade. A revista convida todos a realizarem suas submissões à 
qualquer tempo e pede para que informem se tem interesse em apresentar em algum evento da SET para que possam 
ser convidados à apresentar seu trabalho. Além disso, convida à todos a serem ouvintes dos eventos regionais e outros 
encontros gratuitos promovido pela SET.

Podem participar profissionais, professores e pesquisadores que atuam em empresas, universidades, centros de 
pesquisa e afins. Os artigos submetidos devem abordar qualquer uma das seguintes áreas:

• Tecnologia para Broadcast, Entretenimento e Novas Mídias;
• Normas e Regulamentações;
• Internet e Novas Mídias;
• Forma e Visão na Comunicação Digital.

A chamada de artigos para o SET Yearbook Media & Entertainment é contínua e aberta à qualquer tempo. E a 
publicação leva um prazo de 30 a 45 dias dependendo da carga de trabalho. Isto é, o artigo pode ser aceito e publicado 
mesmo que antes ou após o evento no formato de publicação e análise de um artigo-por-vez (Article-at-a-time 
Publishing).

No entanto, caso o objetivo seja a apresentação em um evento, o prazo máximo de submissão é de até 15 dias antes da 
data de início do evento que o autor deseja participar. São aceitos:

• Artigos completos de 6 a 20 páginas;
• Resumos expandidos de 1 ou 2 páginas (no formato IEEE);
• Trabalhos em inglês (preferencialmente), português ou espanhol.

IMPORTANTE:
- A SET recomenda que os trabalhos sejam submetidos em inglês, preferencialmente. Todavia, submissões em
português e espanhol também são aceitas;
- A publicação, apresentação, participação é totalmente gratuita para todos os autores em todos os eventos da SET
selecionados, nacionais ou internacionais inclusive para os eventos pagos como o Congresso de Tecnologia do SET
EXPO;
- A seleção de artigos é de exclusiva responsabilidade do comitê editorial do SET Yearbook Media & Entertainment e da
SET;
- A publicação do artigo não está condicionada à sua apresentação em um dos cinco seminários regionais da SET, no
SET E TRINTA ou outros eventos ao longo do ano de sua realização, ou seja, o artigo pode ser publicado na revista sem
a obrigatoriedade de apresentação;
- O autor pode selecionar um ou mais eventos;
- A SET não se responsabiliza por passagens, hospedagens ou outros custos para participação em quaisquer eventos;
- O autor se compromete a seguir as melhores práticas para publicação de artigos em revistas científicas, seguindo o
formato indicado pelo comitê editorial.
- O autor se compromete a seguir todos os requisitos éticos de divulgação e pesquisa científica, encaminhando artigos
de sua própria autoria, garantindo a integridade e o originalidade de sua pesquisa e indicando as referências
bibliográficas conforme os padrões internacionais.
- O autor se compromete a entregar artigos revisados e adequados à norma gramatical culta dos idiomas Inglês,
Português ou Espanhol;
- No caso de gráficos, tabelas e fotos, o autor sempre irá descrever a autoria e procedência do material, caso não seja
autor dos mesmos, e garantir ter autorização para publicação, eximindo a SET de qualquer responsabilidade;

A publicação SET Yearbook Media & Entertainment tem três propósitos:
• Compilar, no formato proceedings, os anais dos cinco seminários regionais e do SET E TRINTA realizados pela

SET anualmente;
• Divulgar os relatórios e documentos produzidos pelos Grupos de Estudo da SET: Grupo de Acessibilidade, Grupo

de Espectro, Grupo de Integrated Broadcast Broadband Systems (IBB), Grupo de Internet Protocol (IP), Grupo de
Novas Mídias e outros que a SET criar;

• Divulgar relatórios sobre proposições e consensos da SET à respeito de chamadas públicas governamentais ou de
mudança de regulações que afetem o setor, bem como pareceres similares realizados por organizações
internacionais como UIT(União Internacional das Telecomunicações) e afins;

• Incentivar a publicação de pesquisas acadêmicas, nas seguintes categorias: trabalhos acadêmicos de graduação,
trabalhos de conclusão de curso (TCCs), de iniciação científica, de iniciação tecnológica, dissertações, teses e
outros, inclusive de pesquisas incipientes.
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O SET Yearbook Media & Entertainment possui as seguintes características:
• A publicação é verificada e editada por corpo editorial qualificado e escolhido pela SET;
• A revista possui um link persistente na web para cada conteúdo de forma separada, isto é, possui Digital Object

Identifier DOI da CrossRef.
• O acesso, a submissão, a publicação do artigo e/ou conteúdo, bem como a possível participação(entrada) em

algum evento é totalmente gratuito aos autores e seu aberto ao público no formato (Open Access sob a lincença
de Creative Commons Attribution License).

FORMATO
O formato dos artigos deve seguir as normas do IEEE. Para conferir o template, visite: www.ieee.org/documents/
trans_jour.doc

SUBMISSÃO
Os artigos devem ser enviados tanto em .docx como em .pdf.

CESSÃO DE DIREITO AUTORAL
Para submeter seu artigo, baixe a ficha de submissão neste link e preencha todos os campos. Esta ficha de 
submissão também é um termo de cessão de direito autoral (copyright transfer agreement).
Em caso de múltiplos autores, selecione um que será o contato (corresponding author) com o comitê editorial do SET 
Yearbook.
O corresponding author é responsável, em nome de todos os outros, por preencher a submissão e o termo de cessão 
de direitos autorais (copyright transfer agreement), assinar e submeter o artigo.

Após imprimir e assinar a submissão, o corresponding author deve encaminhá-la, em .pdf, para o e-mail 
yearbook@set.org.br, juntamente com o artigo e a ficha de submissão (cover letter), em .pdf, especificando qual 
evento deseja participar, caso tenha esta intenção.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
Em caso de dúvidas, envie um e-mail para: vitor@set.org.br

Gostaríamos de informar que as atividades, eventos e publicações da Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão, incluindo esta, tem apoio internacional, sob acordos formais, das seguintes organizações internacionais. 
Ademais, aproveitamos esta oportunidade para agradecê-los e reiterar o quão orgulhosos nos sentimos que tais 
suportem nosso trabalho.

   ( )

( )

( )

( )

Broadcast India Show Convenção 
Internacional Sobre 
Tecnologias para 
Rádio e TV & 
Congresso Nacional 
de Broadcasters - 
Expotec (Peru)

Audio Engineering 
Society (USA)
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SET Sul 2016 – 31/05/2016 – Terça-Feira 

 ABERTURA SET SUL 2016
Convidados
João Rezende – ANATEL
Paulo Ricardo Balduíno – ABERT
Luis Alberto Campos Cruz – AGERT
Ary dos Santos – FENAERT
Claudia Gonçalves – UNIRITTER

 PAINEL SET – DESAFIOS DA TELEVISÃO BRASILEIRA
Alguns aspectos ligados a tecnologia podem ser preponderantes nos próximos passos da TV , seja no
que se refere a sua sustentação junto a audiência ou pelo modelo comercial adotado e vencedor nas
ultimas 5 décadas . Esse  painel se propõe a ouvir as áreas de tecnologia das redes e validar essas
expectativas . Seria a tecnologia importante no caminho da TV do futuro ?  Abaixo os pontos de
influencia que farão parte da discussão.
Espectro – Cenário restritivo no   ambiente nacional ou internacional , seja para novos serviços como
UHD e até mesmo para manutenção do atual plano de canalização.
Internet – Como a entrega de conteúdo ao telespectador via internet afetará a TV ? Terá a
capacidade e presença a ponto de substituir a TV pelo ar?
Mobilidade – Considerando a mobilidade como algo associado diretamente ao comportamento da
audiência , a entrega de conteúdo será atendida pela TV aberta ou serviços móveis das operadoras ?
Qual o futuro do ISDBT – OneSeg ?

Moderador CARLOS FINI - Diretor de Tecnologia RBSTV e Rádio 

 DESAFIOS DA TELEVISÃO BRASILEIRA
palestrante PAULO HENRIQUE CASTRO CORONA
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Telecomunicações TV GLOBO

 DESAFIOS DA TELEVISÃO BRASILEIRA
palestrante SADY ROS
Engenheiro/ Gerente Técnico SBT

 DESAFIOS DA TELEVISÃO BRASILEIRA
palestrante JOÃO CARLOS BERNARDI FILHO
Diretor Técnico e Operações TV Record RS

 SESSÃO SET: PAINEL REGULATÓRIO – DESLIGAMENTO 2018
O primeiro desligamento oficial das transmissões analógicas aconteceu em Rio Verde em
fevereiro/2016. Muito aprendizado foi possível nesse desligamento piloto. Brasília, com previsão no
segundo semestre de 2016, certamente será o verdadeiro piloto, visto o porte da localidade e pelo
fato de muitas ferramentas estarem sendo efetivamente aplicadas após o aprimoramento em Rio
Verde (Pesquisas, comunicação, distribuição de kits de recepção e outros).
Dessa feita, muitas perguntas ainda pairam no ar sobre o tema;
Qual será a abrangência de desligamento para o restante do país? O que será mandatório até 2018?
Como orquestrar um volume tão grande de população em 2017/2018?
Como será tratado o processo de regularização das estações digitais (ajustes de plano básico e
autorizações)?

This open access Journal is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) license. 
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Qual a melhor forma de minimizar os impactos para a população? 
Relativo ao remanejamento, como estão as diretrizes para migração de faixa? Foi previsto algum 
trabalho de comunicação específico a população? 
Quanto as mitigações, certamente um desafio serão as definições do que irá para preventiva e 
corretiva. Como está sendo pensado esse processo em linhas gerais? 
Objetivo: O painel se propõe a trazer uma visão global para o público presente sobre o avanço dos 
trabalhos dos GIRED, radiodifusão e operadoras, sobre o desligamento analógico e liberação da faixa 
do 700 MHz, fornecendo subsídios para o planejamento de médio / longo prazo do radiodifusor. 
Moderador:  IVAN MIRANDA  - GRPCOM - EMISSORAS AFILIADAS REDE GLOBO NO PR DIRETOR DE 
ENGENHARIA 

 PAINEL REGULATÓRIO – DESLIGAMENTO 2018
Como administrar um grupo (radiodifusão e operadoras) com interesses e culturas tão
diferenciadas?
Como foi a experiência de Rio Verde?
Quais as expectativas para Brasília?
Quais serão os próximos passos?
Findo o desligamento e iniciando as atividades do LTE, como ficam as mitigações?
Quais as principais diretrizes para o remanejamento e cronograma executivo previsto face
ao desligamento?

Convidado MARTIN JALES HON  - REPRESENTANDO O PRESIDENTE DO GIRED RODRIGO

ZERBONE ANATEL

 PAINEL REGULATÓRIO – DESLIGAMENTO 2018
Quanto estão evoluindo as atividades nos grupos de trabalho?
Quais os principais pontos de atenção para o radiodifusor?
Como será orquestrado o desligamento de tantas localidades simultaneamente em 2018?
Convidado PAULO RICARDO HERMANO BALDUINO  - DIRETOR DE TECNOLOGIA ABERT

 PAINEL REGULATÓRIO – DESLIGAMENTO 2018
Arcabouço regulatório, o que precisa ainda ser trabalhado para evoluirmos rapidamente no
processo de implantação da TVD?
Como tem sido a celeridade de processos em caráter primário x secundário para estações
digitais, em especial estações as vésperas de desligamento?
Convidada TEREZA DE MACEDO MONDINO - Sócia Diretora TM Consultoria e Consultora da
SET

 TECNOLOGIA E NOVAS PLATAFORMAS PARA A PRODUÇÃO DE
AUDIO E VÍDEO
Apresentações de como as modernas plataformas permitem a integração de soluções e
customização de workflows.
Palestrante FREDY LITOWSKY - Diretor regional AVID

 CAPTAÇÃO 4K E SEUS DESAFIOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS
Palestrante FABRIZIO PIRES REIS - Responsável comercial CANON

 NEWS AND BROADCAST CENTER SOLUTIONS
Integrated Sports, News & Entertainment productions, content management and distribution
platform covering all aspects of the most demanding production workflows based on EVS live proven
technologies.
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SET Sul 2016 – 01/06/2016 – Quarta-Feira 

Palestrante:  BRUNO PESSOA  - Product Specialist EVS 

 AVALIANDO O ROI DOS SISTEMAS DE MAM
Os sistemas de MAM passaram a ser uma necessidade nas empresas de broadcast. Muitas empresas
ainda tem dificuldade de justificar a sua aquisição. Como avaliar o ROI de um sistema de MAM, bem
como quais são os pontos que precisam ser considerados para uma boa escolha são os pontos
abordados nesta palestra.
Palestrante:  FABIO DE SALES GUERRA TSUZUKI  - Sócio Diretor Media Portal Soluções

 A ABORDAGEM DA SAM PARA A NOVA INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSMISSÃO BASEADA EM SISTEMAS IP E PLAYOUT
VIRTUALIZADO
A Snell Advanced Media (SAM) analisa a forma como common- off-the -shelf (COTS ) hardwares ,
produção de vídeo ao vivo baseada em IP e aplicativos virtualizados suportam os requisitos
crescentes de transmissão de TV. Estas novas tecnologias oferecem soluções escaláveis para
expandir a quantidade de canais, prevendo um futuro à prova de SD, HD e infra-estrutura UHD
Palestrante:  FELIPE ANDRADE  - Diretor para o Brasil Snell Advanced Media

 AMBIENTES DE PRODUÇÃO IP/4K
Aspectos e desafios da produção 4K utilizando ambientes tradicionais e  ambientes IP.  Este painel
visa mostrar características de cada ambiente de produção baseados em tecnologias atuais e nas
que estão por vir.
Palestrante: AMAURY PEREIRA DA SILVA FILHO  - Regional sales ROSS VÍDEO

 NOVAS APLICAÇÕES VIA SATÉLITE PARA BROADCAST
Palestrante: Rubens Vituli
Business Director, Latin America SES

 IMCR: A EVOLUÇÃO DA SALA DE CONTROLE MESTRE
Palestrante: Hertz N. da Silva  - Gerente de Vendas HARMONIC

 OPÇÕES PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DE CONTEÚDOS ISDB-T
CONSIDERANDO EFICIÊNCIA E MONETIZAÇÃO
A ENENSYS desenvolveu um sistema para transmissão de conteúdos ISDB-T em total compatibilidade com
o DVB-S/S2 respeitando as disposições de redes SFN e conteúdos formatados em MPEG-2 TS na interface
aérea. Toda a sinalização BTS e a base de tempo estão inseridas em um PID otimizando a banda satelital e
dando múltiplos usos a um link satelital entre as diferentes normativas.

Palestrante:  RAUL IVO FALLER  - Sócio Diretor YOUCAST
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 MIGRAÇÃO AM X FM
55 emissoras migrantes concluem a fase de habilitação junto ao MC e firmaram contrato de adaptação de
outorga com a união.
Entendendo prazos e fases da faixa FM convencional, seus desafios e validação técnica.
Faixa estendida FM, 76 a 88 MHz, reservada para mais de 350 migrantes. Receptores e a experiência da
Jovem Pan – São Paulo – 84,7 MHz.
No tópico atualização sobre a Migração, “O que o radiodifusor deve saber” compartilhar experiências e
esclarecer dúvidas relativas ao processo,   além de detalhes legais como contratos, prazos e etapas a
serem vencidas na canalização em efetivação do Rio Grande do Sul, bem como,  os aspectos técnicos de
antenas e transmissores
Moderador: JOSÉ EDUARDO MARTI CAPPIA  - Diretor EMC/SET

 MIGRAÇÃO AM X FM
Abordará experiência como gerente técnico da rede de Rádios da RBS desde 2009, focando na
Migração destacando entre outros tópicos: a indústria de receptores automotivos, móveis, e
indústria de transmissores.
Palestrante: CAUE FRANZON

 A TECNOLOGIA DE SATÉLITE ACELERANDO A DIGITALIZAÇÃO
A palestra tem como foco principal apresentar a experiência da Eutelsat em outros mercados da
tecnologia de distribuição de sinais digitais via satélite como o meio rápido e eficaz na implantação de
redes de distribuição de televisão..

Palestrante:  RICARDO CALDERON  - Diretor de vendas Eutelsat

 INOVAÇÕES E OS IMPACTOS NA ERA BEYOND DEFINITION
Uma visão geral das inovações tecnológicas oferecidas na era Beyond Definition. As questões e definições
relevantes para o sinal UHD , abordando temas como HFR, HDR, Wide Color Gamut . As implicações do
tráfego de sinais UHD trazidas por essa nova era, bem como as novas padronizações para tráfego IP e a
proposta do NMI (Network Media Interface) para a produção ao vivo. As novas ferramentas de produção
ao vivo e contribuição de jornalismo para produção de conteúdo com maior agilidade.

Palestrante:  ERICK SOARES DE OLIVEIRA - Marketing SONY Brasil

 SESSÃO SET: PROJETOS – PAPEL DO PROFISSIONAL E DA TI NA
QUALIDADE NO CICLO DE VIDA DO CONTEUDO
Demonstrar o estado tecnológico e as tendências para o futuro em cada etapa, discutir como processos e
pessoas lidam com a expectativa do consumidor. E, como a Qualidade da Experiência, subjetiva por
natureza, só pode ser atendida pelas pessoas envolvidas na indústria que dá vida ao conteúdo. Destacar a
importância da Qualidade como um alinhamento fundamental ao negócio, isto é, à audiência. Aliar como
TI e o futuro com o IP, está atualmente guiado pela busca por qualidade, protagonizado atualmente pelo
desenvolvimento de protocolos refinados para stream.
moderador VITOR CHAVES DE OLIVEIRA  - Engenharia SET / UNISAL / COACH IT

 A ÚLTIMA CONVERGÊNCIA ENTRE NEGÓCIO, PRODUTO, PROCESSO E
PROJETO
O aumento da complexidade dos mais diferentes mercados tem demandado uma visão sistêmica
e integrada das perspectivas de negócio, produto, processo e projeto na resolução dos
problemas organizacionais. Não basta pensarmos somente na conquista de um melhor
resultado, no lançamento de um novo produto ou na padronização de novos processos. Para
maximizarmos as chances de sucesso de nossas iniciativas, devemos estimular uma cultura de
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aprendizagem em nossos projetos mediante a integração destas diferentes perspectivas. Esta 
palestra irá questionar algumas abordagens tradicionais do Gerenciamento de Projetos e 
apresentar alguns caminhos para a resolução destes problemas. 

Palestrante: LUIZ CLAUDIO PARZIANELLO  - Consultor, Coach, Instrutor e Palestrante 

 GERENCIAMENTO DE PROJETOS: ABORDAGENS TRADICIONAIS E
APLICAÇÃO DE MÉTODOS ÁGEIS CONSIDERANDO AS
PECULIARIDADES TÉCNICAS DA ÁREA DE TELEVISÃO
Palestrante:  SÉRGIO LUIS NOGUEIRA MARTINES  - Diretor Executivo SM Facilities

 SISTEMAS IRRADIANTES: OTIMIZANDO A RELAÇÃO
CUSTO/BENEFICIO
Serão abordados aspectos técnicos e econômicos quanto às escolhas de antenas de FM (migração
AM/FM) e TV Digital, com alternativas econômicas, levando em conta o máximo desempenho para o
projeto. Serão abordados cuidados e detalhes importantes de implantação.

Palestrante:  José Roberto Elias
Gerente Comercial IF Telecom

 –
PALESTRANTE: Representante da LEYARD

 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS: OTIMIZAÇÃO DO TEMPO E AGILIDADE
DE PROCESSOS
Existe atualmente, uma crescente demanda de softwares para automatização de processos dentro de
cada setor nas emissoras de Rádio e TV. Atendendo à este enorme fluxo, o mercado de softwares para
Broadcast está atento quanto às integrações dos sistemas para facilitar e agilizar os processos de
produção e automatizar o trabalho das equipes entre si.

Palestrante:  RAQUEL CALDAS OLIVEIRA  - Analista de Treinamento SNEWS

 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E NOVA GERAÇÃO DE TRANSMISSORES
Palestrante:  PAULO MARCOS DAMASCENO - Suporte Técnico Comercial HITACHI KOKUSAI LINEAR
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SET Sudeste 2016 – 06/07/2016 – Quarta-Feira 

Abertura SET Sudeste – Rio 2016 

Convidados:  
 Representante do MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
 Representante da ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicações
 Daruiz Paranhos Presidente da AERJ – Associação das Emissoras de Radio e TV do Rio de Janeiro e

Diretor Geral da Band Rio de Janeiro
 Liliana Nakonechnyj Diretora Internacional da SET e Representante da Radiodifusão no GIRED -

Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV
 Paulo Ricardo Hermano Balduino Diretor de Tecnologia da ABERT - Associação Brasileira das

Emissoras de Radio e Televisão e e Representante da Radiodifusão no GIRED
 Olímpio José Franco Presidente da SET

 Painel SET – Regulamentação, Desligamento da TV Analógica e
Interiorização da TV Digital
Moderadora: LILIANA NAKONECHNYJ Diretora Internacional SET

 Convidado: Paulo Ricardo Hermano Balduino Diretor de Tecnologia ABERT
Quanto estão evoluindo as atividades nos grupos de trabalho?
Quais os principais pontos de atenção para o radiodifusor?
Como será orquestrado o desligamento de tantas localidades simultaneamente em 2018?

 Remanejamento de canais para a desocupação da faixa de 700 MHz
Convidada: Tereza de Macedo Mondino Sócia Diretora TM Consultoria e Consultora da SET
Atividades do GTRm – Grupo Técnico de Remanejamento do GIRED.
Quais as preocupações da SET, tanto no aspecto regulatório como de procedimentos?
O que precisa ainda ser trabalhado para evoluirmos rapidamente no processo de
implantação da TV Digital para as estações que operam em caráter primário e secundário,
em especial as que estão às vésperas de desligamento da TV Analógica?

 Novas tecnologias de software para pós-produção de áudio.
Palestrante: EDUARDO ANDRADE, especialista de soluções para o segmento de áudio da Avid
Technology Inc. no Brasil

 Novas Aplicações e a Utilização do Satélite para os Jogos Olímpicos 2016
Palestrante: RUBENS VITULI Business Director, Latin America SES
A SES estará no SET Regional Sudeste para divulgar as novas aplicações para TV via satélite, além de
apresentar como a companhia está preparada para suportar clientes e parceiros na cobertura dos
Jogo Olímpicos Rio 2016

 Opções para transmissão via satélite de conteúdos isdb-t
considerando eficiência e monetização
Palestrante: RAUL IVO FALLER Sócio Diretor YOUCAST
A ENENSYS desenvolveu um sistema para transmissão de conteúdos ISDB-T em total compatibilidade
com o DVB-S/S2 respeitando as disposições de redes SFN e conteúdos formatados em MPEG-2 TS na
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interface aérea. Toda a sinalização BTS e a base de tempo estão inseridas em um PID otimizando a 
banda satelital e dando múltiplos usos a um link satelital entre as diferentes normativas. 

 Soluções avançadas para transmissões de eventos esportivos ao
vivo.
Palestrante: Armando Moraes Project Manager EVS
O aumento de número de câmeras para mostrar vários ângulos de um mesmo evento, incluindo
cameras com altos frame rates para geração dos Super Slow Motions, gerou a necessidade de mais
canais de gravação dentro do já apertado espaço das Unidades Móveis, junta-se a isso, às
necessidades  de inserir gráficos, metadados e efeitos em real time, para atender não só ao
Broadcast, mas também a grande demanda de conteúdos para vários dispositivos em Multi-
Plataformas fez das transmissões Esportivas ao vivo, eventos tão ou mais complexos que as Super
produções de Concertos, Shows Musicais e de Entretenimento, a idéia é mostrar o que a EVS tem
feito para atender a estas exigentes necessidades e continuar sendo a Lider em transmissões de
Esportes ao Vivo.

 Sessão SET: Projetos – Papel do profissional e da TI na qualidade
no ciclo de vida do conteúdo
Palestrante: VITOR CHAVES DE OLIVEIRA Engenharia SET / UNISAL / COACH IT
Esta palestra tem como objetivo demonstrar o estado tecnológico e as tendências para o futuro em
cada etapa, discutir como processos e pessoas lidam com a expectativa do consumidor. E, como a
Qualidade da Experiência, subjetiva por natureza, só pode ser atendida pelas pessoas envolvidas na
indústria que dá vida ao conteúdo. Destacar a importância da Qualidade como um alinhamento
fundamental ao negócio, isto é, à audiência. Aliar como TI e o futuro com o IP, está atualmente
guiado pela busca por qualidade, protagonizado atualmente pelo desenvolvimento de protocolos
refinados para stream.

 Como utilizar tecnologia nas “nuvens” para superar as
dificuldades na entrega de serviços OTT (over-the-top) ?
Palestrante: KIRSSY VALLES Diretora de Desenvolvimento de Negócios HARMONIC
O consumo de vídeo pela internet tem mudado a dinâmica da indústria de televisão de forma radical.
Tanto as emissoras de TV, provedores de conteúdo para TV por Assinatura e até mesmo operadoras
tem disponibilizado uma série de novos produtos, plataformas e serviços de OTT. Com o VOS360 da
Harmonic é possível superar as dificuldades na entrega, vislumbrar novas receitas, manter um padrão
de qualidade com eficiência nos custos através do processamento nas “nuvens”.

 Integração de Sistemas: otimização do tempo e agilidade de
processos
Palestrante: RAQUEL CALDAS OLIVEIRA Analista de Treinamento SNEWS
Existe atualmente, uma crescente demanda de softwares para automatização de processos dentro de
cada setor nas emissoras de Rádio e TV. Atendendo à este enorme fluxo, o mercado de softwares
para Broadcast está atento quanto às integrações dos sistemas para facilitar e agilizar os processos
de produção e automatizar o trabalho das equipes entre si.

 Monitoração, análise e medição da mídia em tempo real para
redes de comunicação com conexão IP, ASI ou RF com aplicações
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SET Sudeste 2016 – 07/07/2016 – Quinta-Feira 

em broadcast e telecom.
Palestrante: JAIME FERNANDO FERREIRA Diretor Avicom Engenharia 
Em um Mundo Broadcast e Telecom onde a diversidade de conexões para contribuição e distribuição 
de sinais de mídia é cada vez mais complexa e onde a redução do Opex é cada vez mais necessária, 
algumas soluções de alta tecnologia são necessárias para atender a demanda de necessidade de pro-
atividade em controle de problemas técnicos e controle de qualidade dos sinais que estão trafegando 
nas diversas redes, sendo elas com vídeo comprimido trafegando em IP, ASI ou RF.  A Bridgetech 
desenvolve probes que tem capacidade de leitura e análise das informações, disponibilizando tudo 
via acesso remoto ( web server ) e com ferramentas que permitem uma operação simples e 
funcional.  Iremos apresentar as tecnologias com exemplos práticos de projetos, inclusive com 
cobertura esportiva como a que estaremos fazendo para atender a demanda de monitoração ISDBT-
B durante os jogos Olímpicos no Rio de Janeiro para um cliente.

 Painel: Jogos Olímpicos Rio 2016, TV Aberta, TV Paga e Telecom
na era do OTT, do 4G e do UHD-4K
Moderador: JOSÉ R. CRISTÓVAM NASCIMENTO Diretor UNISAT Consultoria, Engenharia e
Treinamento
Na visão da maior parte da mídia mundial, os Jogos Olímpicos Rio 2016 terão a maior e mais fantástica
cobertura do ano, tanto pela TVs Abertas, como pela TV por Assinatura e pela Internet, sobretudo pelas
alternativas OTT (Over The Top). Neste painel, os representantes de 3 dos principais atores de maior
peso dessa fantástica cobertura proporcionarão uma visão geral das novidades e do que estará
disponível em suas diferentes plataformas para fruição pelos usuários em suas mais diversas telas de
dispositivos como smartphones, tablets, notebooks, TVs SD, HD, Full HD e Ultra HD 4K. A Globosat, só
como um primeiro exemplo, terá 56 canais SporTV, sendo 16 HD na TV por Assinatura e mais 40 canais
na internet. E fechando o painel, a ANATEL explicará como as suas equipes efetuarão a fiscalização,
entre outros, do uso controlado do espectro de frequencias de RF durante

 Convidado: ROBERTO PRIMO Diretor de Tecnologia GLOBOSAT
 Convidado: PAULO HENRIQUE CASTRO CORONA Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento

em Tecnologia de Telecomunicações TV GLOBO

 Atuação da ANATEL nos Jogos Olímpicos Rio 2016
Palestrante: RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA Assessor Técnico, Gerência Regional
nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo – GR02 Anatel
A ANATEL auxiliará no gerenciamento do espectro de frequencias durante os Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio 2016, conforme previsto legalmente, realizando atividades de fiscalização
da autorização de uso temporário do espectro, teste e etiquetagem dos equipamentos a
serem utilizados e monitoração do espectro, utilizando sensores instalados ao redor das
cidades-sede e estação de monitoração de satélites. Servidores da agência estarão presentes
nas principais instalações de competição e não competição, atuando no controle de utilização
do espectro e na solução de interferências prejudiciais, além da presença nos centros
integrados das forças de segurança para atuação conjunta quando necessário.

 Ultra HD 4K e a Certificação UHD Premium
Palestrante: CELSO EDUARDO DE ARAUJO SILVA Diretor de Cinema da SET e Diretor da Link
Multiserviços Eletroeletrônicos SET
As mais recentes aplicações das normas e tecnologias de processamento das imagens 4K, na
captação, visualização, processamento e transmissão.

 Inovações e os impactos na era beyond definition
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Palestrante: ERICK SOARES DE OLIVEIRA Marketing SONY Brasil 

Uma visão geral das inovações tecnológicas oferecidas na era Beyond Definition. As questões e 

definições relevantes para o sinal UHD , abordando temas como HFR, HDR, Wide Color Gamut . As 

implicações do tráfego de sinais UHD trazidas por essa nova era, bem como as novas padronizações 

para tráfego IP e a proposta do NMI (Network Media Interface) para a produção ao vivo. As novas 

ferramentas de produção ao vivo e contribuição de jornalismo para produção de conteúdo com 

maior agilidade. 

 A Abordagem da SAM para os “hot topics” do mercado :

Virtualização, 4K, SDI para IP e Olímpiadas 2016.
Palestrante: FELIPE ANDRADE Diretor para o Brasil Snell Advanced Media

A Snell Advanced Media (SAM) analisa a forma como hardwares COTS , produção de vídeo ao vivo

baseada em IP e aplicativos virtualizados suportam os requisitos crescentes de transmissão de TV.

Estas novas tecnologias oferecem soluções escaláveis para expandir a quantidade de canais,

prevendo um futuro à prova de SD, HD e 4K.  Mostraremos também cases de implantação de

tecnologias voltadas as Olímpiadas 2016.

 A Abordagem da SAM para os “hot topics” do mercado :

Virtualização, 4K, SDI para IP e Olímpiadas 2016.
Palestrante: A Snell Advanced Media (SAM) analisa a forma como hardwares COTS ,

produção de vídeo ao vivo baseada em IP e aplicativos virtualizados suportam os requisitos

crescentes de transmissão de TV. Estas novas tecnologias oferecem soluções escaláveis para

expandir a quantidade de canais, prevendo um futuro à prova de SD, HD e 4K.  Mostraremos

também cases de implantação de tecnologias voltadas as Olímpiadas 2016.

 Captação 4k e seus desafios operacionais e técnicos
Palestrante: EDSON THOMIOKA, Gerente de Suporte Broadcast na Canon

 Sessão SET Radiodifusão – Radiodifusão Sonora, Migração AM-

FM e Desafios Atuais e Pós-Olimpíadas Rio 2016
Moderador: JOSÉ EDUARDO MARTI CAPPIA Diretor EMC/SET

O Radio Migrando de AM para FM e sua atualização com faixa estendida

FM.
O rádio e seu momento atual, passando pela atualizado da Migração do Rádio AM para FM, vertentes

das transmissões esportivas e seus desafios e a cobertura otimizada das emissoras com a adoção das

reforçadoras de sinal FM.

 Sessão SET Radiodifusão – Transmissões esportivas desafios, cases e

mobilidade
Palestrante: MARCO TÚLIO NASCIMENTO Diretor ZY Digital

Desafios das Transmissões Externas em Tempos de Olimpíadas
Em tempos de crise, as emissoras irão cobrir as olimpíadas sem usar recursos de

infraestrutura oferecidos pelo evento. A reportagem irá cobrir como faz para outros

acontecimentos do dia a dia. Com isto, surgem as dificuldades de sempre: custos e

conectividade. Esta apresentação irá discutir como as duas maiores emissoras do Rio de

Janeiro estão administrando suas necessidades de transmissões externas. Colaboraram para
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a apresentação: Thiago Carneiro, Gerente Técnico da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e 

Wandeuvres Santos, Gerente Técnico do Sistema Globo de Rádio no Rio de Janeiro. 

 Sessão SET Radiodifusão – O rádio FM e sua performance de

cobertura otimizada com estações reforçadoras
Palestrante: EVANDRO TIZIANO Diretor Akron Technical Service

Apresentação de resultados e perspectivas da otimização de cobertura de emissoras FM,

com a utilização de Sistemas Síncronos de fm – Reforçadores de Sinal, resultante em

Certificado de obra intelectual Nº 2269 do CONFEA.

 Áudio, Acústica e Som em Grandes Eventos Internacionais.
MARCELO CLARET Idealizador e fundador IAV

Eventos esportivos internacionais, TV Digital, 4K, 8K, Conteúdo Surround, Internet, Olimpíadas. Tudo

isso depende de uma coisa: qualificação profissional! Como o áudio pode ser a cereja do bolo ou o

grande vilão das modernas tecnologias aplicadas para Bilhões de espectadores no mundo

todo. Framklim Garrido e Marcelo Claret contarão suas experiências de mais de 30 anos no mercado

profissional, principalmente em eventos de extrema dificuldade técnica, e abordarão as necessidades

urgentes de qualificação daqueles que fazem a TV acontecer em seu dia a dia.

 OTT vs TV por Assinatura vs TV Aberta vs Telecom
Palestrante: JOSÉ R. CRISTÓVAM NASCIMENTO Diretor UNISAT Consultoria, Engenharia e

Treinamento

Rio 2016 Cidade Olímpica: de 5 a 21 de agosto próximo, mais de 10.000 atletas estarão sendo

observados em telas de diferentes dispositivos fixos e móveis em cerca de 220 países. O que esperar

das emissoras de TV aberta ? E das operadoras de TV por Assinatura ? E das operadoras de serviços

móveis ? Uma coisa é certa: os conteúdos via internet (OTT) apresentarão um desempenho ainda

mais invejável do que nos Jogos Olímpicos de Londres. E o usuário irá fazer a sua opção que melhor

convier. O palestrante resumirá parte de suas pesquisas nesse sentido de modo instigante e

desafiador.

 O que é Media Processing Workflow
Palestrante: FABIO DE SALES GUERRA TSUZUKI Sócio Diretor Media Portal Soluções

Projetar fluxos de arquivos é uma tarefa muito complexa. A Media Portal inova apresentando uma

aplicação capaz de projetar fluxos de forma integrada com a infraestrutura. Os fluxos são definidos

através de uma interface gráfica onde é possível criar fluxos de transferências de arquivos,

recuperação parcial de vídeos, conversão de formatos e análise de conteúdo.

 Casos de distribuição via satélite implementados pela Eutelsat

em grandes eventos internacionais
Palestrante: RODRIGO MENEZES, Engenheiro na Eutelsat do Brasil

A palestra tem como foco principal apresentar casos de distribuição e contribuição de TV digital em

grandes eventos internacionais implementados pela Eutelsat.  Dentro deste tema serão abordados

casos como a transmissão do torneio de Roland Garros em UHD diretamente aos telespectadores

mostrando assim o pioneirismo e comprometimento da Eutelsat no mercado de vídeo.
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SET Nordeste 2016 – 27/09/2016 – Quarta-Feira 

ABERTURA 

Convidados: 

 João Guilherme Arrais Hermans, Gerente Regional da Anatel no Estado do Ceará, Rio Grande do Norte e

Piauí

 Ronald Almeida, Comitê de Diretoria Regional Nordeste da SET

 Paulo André Holanda, Diretor Regional do SENAI

 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA
Palestrante: Paulo André Holanda, Diretor Regional do SENAI

 SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO DE EXIBIÇÃO – MCR (CONTROLE

MESTRE).
Palestrante: Alex Santos, Business Development da Seal Broadcast and Content

 O QUE É MEDIA PROCESSING WORKFLOW
Palestrante: Fabio Tsuzuki, Sócio Diretor da MEDIA PORTAL SOLUÇÕES

Projetar fluxos de arquivos é uma tarefa muito complexa. A Media Portal inova apresentando uma

aplicação capaz de projetar fluxos de forma integrada com a infraestrutura. Os fluxos são definidos

através de uma interface gráfica onde é possível criar fluxos de transferências de arquivos, recuperação

parcial de vídeos, conversão de formatos e análise de conteúdo.

 O QUE É MEDIA PROCESSING WORKFLOW
Palestrante: Fabio Tsuzuki, Sócio Diretor da MEDIA PORTAL SOLUÇÕES

Projetar fluxos de arquivos é uma tarefa muito complexa. A Media Portal inova apresentando uma

aplicação capaz de projetar fluxos de forma integrada com a infraestrutura. Os fluxos são definidos

através de uma interface gráfica onde é possível criar fluxos de transferências de arquivos, recuperação

parcial de vídeos, conversão de formatos e análise de conteúdo.

 ARQUIVAMENTO DIGITAL NA ERA BEYOND DEFINITION
Palestrante: Miguel Filho, Gerente de desenvolvimento e integração de soluções na Sony Brasil

Com as novas demandas de UHD e Beyond Definition, o volume de dados para armazenamento passa a

ser maior e surge o desafio de qual tecnologia adotar para guardar as informações de Arquivo/Centro de

Documentação. A tecnologia da Mídia  Óptica de Arquivo (Optical Disc Archive) oferece uma série de

vantagens diante de sua robustez e fácil implementação, viabilizando desde pequenos e simples

arquivos até sistemas automatizados. Será dada uma visão dos benefícios da tecnologia, durabilidade e

aplicações de arquivamento de conteúdo digital, com suas possibilidades de uso para a preservação de

conteúdo desde SD, HD até os formatos de maior demanda de capacidade como o UHD.
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 A ABORDAGEM DA SAM PARA OS “HOT TOPICS” DO MERCADO :

VIRTUALIZAÇÃO, 4K, SDI PARA IP E OLÍMPIADAS 2016.
Palestrante: Alberto Santana, Gerente Regional – Latam da Snell Advanced Media (SAM)

A Snell Advanced Media (SAM) analisa a forma como hardwares COTS , produção de vídeo ao vivo

baseada em IP e aplicativos virtualizados suportam os requisitos crescentes de transmissão de TV. Estas

novas tecnologias oferecem soluções escaláveis para expandir a quantidade de canais, prevendo um

futuro à prova de SD, HD e 4K.  Mostraremos também cases de implantação de tecnologias voltadas as

Olímpiadas 2016.

 UNIDADES GRAFICAS AVANÇADAS E DINAMICAS PARA DIVERSAS

DEMANDAS.
Palestrante: Juliano Milanez, Sales Manager da AVID

o Workflow Gráfico para Jornalismo e Entretenimento.

o Gráficos e Mídias Sociais

o Realidade Aumentada e Cenografia Virtual

o Gráficos para Esportes

o Tracking ou Trackless?

A demanda atual grafica nas Tv’s e nos veiculos de comunicação digital vem sendo mais exigente 

atualmente, requisitando dos forncedores mais ferramentas com menos complexidade operacional, com 

alto indice de rendimento. 

Com isso a escolha da ferramenta adequada é fundamental para que o resultado final seja satisfatorio 

na entrega do produto final e engajamento do public final. 

 SOLUÇÕES DE BAIXO CUSTO PARA RTVS: ENTREGANDO VALOR E

GARANTINDO QUALIDADE.
Palestrante: Sérgio Luis Nogueira Martines, Diretor Executivo na SM Facilities

Com o desafio do Switch-off, as empresas tem buscado a redução dos custos de investimento para a

implantação da TV Digital nas cidades do interior a fim de viabilizar seus projetos e, ao mesmo tempo,

tentando manter a qualidade para garantir a operação após a implantação.

Com métodos de gestão modernos, focando no planejamento e em execução ágil, é possível reduzir os

custos sem comprometer a qualidade das instalações.

Aliando treinamento e experiência, preparação e qualidade na instalação é possível executar os projetos

com excelente custo-benefício no longo prazo.

 SOLUÇÕES AVANÇADAS PARA TRANSMISSÕES DE EVENTOS
ESPORTIVOS AO VIVO.
Palestrante: Armando Moraes, Gerente de Projetos da EVS – Brasil
O aumento de número de câmeras para mostrar vários ângulos de um mesmo evento, incluindo
cameras com altos frame rates para geração dos Super Slow Motions, gerou a necessidade de mais
canais de gravação dentro do já apertado espaço das Unidades Móveis, junta-se a isso, às
necessidades  de inserir gráficos, metadados e efeitos em real time, para atender não só ao Broadcast,
mas também a grande demanda de conteúdos para vários dispositivos em Multi-Plataformas fez das
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transmissões Esportivas ao vivo, eventos tão ou mais complexos que as Super produções de Concertos, 
Shows Musicais e de Entretenimento, a idéia é mostrar o que a EVS tem feito para atender a estas 
exigentes necessidades e continuar sendo a Lider em transmissões de Esportes ao Vivo. 

 OPÇÕES PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DE CONTEÚDOS ISDB-T
CONSIDERANDO EFICIÊNCIA E MONETIZAÇÃO
Palestrante: Ernesto Riedel, Gerente de Vendas Broadcast da YOU CAST COMERCIO DE
EQUIP.  ELETRONICOS LTDA.
A ENENSYS desenvolveu um sistema para transmissão de conteúdos ISDB-T em total compatibilidade
com o DVB-S/S2 respeitando as disposições de redes SFN e conteúdos formatados em MPEG-2 TS na
interface aérea. Toda a sinalização BTS e a base de tempo estão inseridas em um PID otimizando a banda
satelital e dando múltiplos usos a um link satelital entre as diferentes normativas.

 SESSÃO SET: ESPECTRO DA RADIODIFUSÃO: PANORAMA MUNDIAL,

SWITCH OFF E GIRED
Palestrante: André Felipe Seixas Trindade – ABRATEL – SET

 DESAFIOS DO DESLIGAMENTO DA TV ANALÓGICA: COMUNICAÇÃO
VOLUNTÁRIA, DIGITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES E AS FASES DE REMANEJAMENTO
E MITIGAÇÃO.
Palestrante: Patricia Garcia Freire, Especialista em Estratégia e  Regulatório na TV Globo
Os esforços que estão sendo feitos pela TV Globo no processo de desligamento do sinal, que incluem a
digitalização das estações analógicas, as ações de comunicação obrigatória e voluntária para a conversão
da população e uma reflexão sobre como preparar a população para as fases de remanejamento de canais
e mitigação de interferências.

 AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEJA:DIGITAL NO PROCESSO DE
LIBERAÇÃO DA FAIXA DE 700 MHZ.
Palestrante: Gunnar Bedicks, CTO at EAD – Associação Administradora do Processo de Redistribuição e
Digitalização de Canais de TV e RTV
Apresentar as atividades que a Seja:Digital vem desenvolvendo para promover o desligamento do sinal
analógico de TV através da distribuição dos kits de recepção de TV digital, o remanejamento dos canais de
TV e RTV existentes na faixa de 700 MHz, a ativação do LTE 4G e a mitigação das possíveis interferências.

 METODOLOGIA DE TESTES PARA AVALIAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SINAL DE TV
DIGITAL ISDB-TB
Palestrante: Eduardo de Oliveira Bicudo – Systec/EBcom/SET

o Comparação da Medição de Campo tradicional e  do Drive Test
o A medição simultânea de canais e o tempo de medidas
o Como é realizada a medida

A redução de custo para as emissoras
A confiabilidade dos resultados.

o Apoio para identificação de necessidade de Gap-fillers.
O laboratório de análise de resultados.
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SET Nordeste 2016 – 28/09/2016 – Quinta-Feira 

 SESSÃO SET: SENTIDOS E DESAFIOS DE OTT PARA PROFISSIONAIS:
BROADCAST TRADICIONAL E BROADCAST STREAMING
Palestrante: Vitor Chaves de Oliveira, Engenharia – Coach IT Group Inc. / UNISAL / DeVry Metrocamp /
SET
A palestra visa discutir o papel do profissional nos diversos meios de conteúdo e como habitar num
ambiente sendo disruptivo mas não destrutivo. Como congregar tecnologia, talento criativo, novos
hábitos e direcionamento mercadológico. Discussão sobre os desafios da era convergente.

 SISTEMAS IRRADIANTES: OTIMIZANDO A RELAÇÃO CUSTO/BENEFICIO
Palestrante: José Roberto Elias, Gerente Comercial da IF Telecom
Serão abordados aspectos técnicos e econômicos quanto às escolhas de antenas de FM (migração
AM/FM) e TV Digital, com alternativas econômicas, levando em conta o máximo desempenho para o
projeto. Serão abordados cuidados e detalhes importantes de implantação.

 EOS C700 – UM MARCO NO CINEMA DIGITAL
Palestrante: Yuri Henrique Nieto, Executivo de Contas de Vídeo Profissional na Canon
Anunciada em Setembro de 2016, a Canon EOS C700 é um marco na história da Cinematografia digital.
Conta com funções exclusivas, como Dual Pixel AF, Canon Log Gamma e compatíbilidade total com as bem
sucedidas e já consagradas lentes EF.

 BIGDATA, SENSORIAMENTO, IOT, STARTUPS, DRONES, MOBILE,
WEARABLES, REALIDADE VIRTUAL E TRANSMIDIA
Palestrante: Rodrigo Arnaut, Vice-diretor de TV por Assinatura e Novas Mídias da SET, Media Engineer no
Esconderijo.xyz, Professor na FAAP e Presidente na EraTransmidia.
Uma visão 360 do mundo do Bigdata, Sensoriamento, IoT, Startups, Drones, Mobile, Wearables,
Realidade Virtual e Transmidia, e a oportunidade da inovação tecnológica na garantia da qualidade do
conteúdo e produção de TV. Uma continuidade da discussão em novas mídias, do SETexpo:

o Analise dos “big dados” e tecnologias presentes em todos dispositivos conectados.
o Múltiplas plataformas de mídias (Apps mobile, OTT, VOD, IPTV, smartTVs, Ginga iDTV, Portais web,

webTV, podcasts, Games) e a nova realidade da produção audiovisual.
o Desafios de gestão da inovação com empreendedores, makers, criativos, visionários e startups.

 NOVAS APLICAÇÕES E A UTILIZAÇÃO DO SATÉLITE PARA OS JOGOS
OLÍMPICOS 2016
Palestrante: Abel Souza, Business Director da SES para América Latina
A SES estará no SET Regional Nordeste para divulgar as novas aplicações para TV via satélite, além de
apresentar como a companhia está preparada para suportar clientes e parceiros na cobertura dos Jogo
Olímpicos Rio 2016

 IMCR: A EVOLUÇÃO DA SALA DE CONTROLE MESTRE
Palestrante: Hertz da Silva – HARMONIC

 A TECNOLOGIA DE SATÉLITE ACELERANDO A DIGITALIZAÇÃO
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Palestrante: Ricardo Calderon, Diretor de Vendas da EUTELSAT 
A palestra tem como foco principal apresentar a experiência da Eutelsat em outros mercados da 
tecnologia de distribuição de sinais digitais via satélite como o meio rápido e eficaz na implantação de 
redes de distribuição de televisão. 

 SESSÃO SET: RADIODIFUSÃO SONORA, MIGRAÇÃO AM-FM, EFM E
DESAFIOS ATUAIS DA RADIODIFUSÃO.
Palestrante: Eduardo Cappia, Diretor da EMC/SET
O Radio Migrando de AM para FM, com as primeiras emissoras Operando, Classificação, Conceitos de
cobertura e eficiência de sistemas.
O rádio confirma seu momento atual de credibilidade e amplia cobertura em FM, deixando a faixa AM.
Como receber a faixa estendida FM, (76 a 88 MHz) na Grande Fortaleza.
Conceituação de cobertura, preservação ambiental e de custos (redução de energia elétrica) com a
utilização pontos de transmissão adequados.
Conceitos de Normas Reguladoras.

 SESSÃO SET RADIODIFUSÃO
Palestrante: Carmen Lúcia Rocha Dummar Azulai, Presidente da ACERT

 SISTEMAS INOVADORES DE INTERCOM PARA BROADCAST.
Palestrante: Amauri Ramos, Regional Sales & Marketing Manager – RTS, TELEX & BOSCH Conference
Systems da TELE-PONTO
a palestra visa expor um panorama sobre sistemas de intercomunicação modernos, que trazem
vantagens em sua instalação, manutenção e operação, considerando a dinâmica do dia a dia de
emissoras, estúdios, produtoras e OBVans. A palestra também abrange novidades em conectividade IP
para as soluções de Intercom, trazendo seus diferenciais competitivos e integração com outras
plataformas de áudio.
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SET Norte 2016 – 09/11/2016 – Quarta-Feira 

 ABERTURA
CONVIDADOS:

O Nivelle Daou Jr – Diretor Regional Norte – SET/ Vice-presidente de Tecnologia da Rede 
Amazônica de Rádio e Televisão 

O Mário Costa, Secretário Geral da Fundação Rede Amazônica 

 ARQUIVAMENTO DIGITAL NA ERA BEYOND DEFINITION
Palestrante: Erick Soares, Engenheiro de Suporte a Vendas da SONY

Com as novas demandas de UHD e Beyond Definition, o volume de dados para armazenamento

passa a ser maior e surge o desafio de qual tecnologia adotar para guardar as informações de

Arquivo/Centro de Documentação. A tecnologia da Mídia  Óptica de Arquivo (Optical Disc Archive)

oferece uma série de vantagens diante de sua robustez e fácil implementação, viabilizando desde

pequenos e simples arquivos até sistemas automatizados. Será dada uma visão dos benefícios da

tecnologia, durabilidade e aplicações de arquivamento de conteúdo digital, com suas possibilidades

de uso para a preservação de conteúdo desde SD, HD até os formatos de maior demanda de

capacidade como o UHD.

 OS NOVOS PARADIGMAS TECNOLÓGICOS DA TELEVISÂO: BIGDATA,
SENSORIAMENTO, IOT, STARTUPS, DRONES, MOBILE, WEARABLES,
REALIDADE VIRTUAL E TRANSMIDIA
Palestrante: Salustiano Fagundes – SET/HXD.
Broadcasters estão preparados para enfrentar um cenário de mudanças cada vez mais veloz, com o
surgimento de novos competidores e de novas formas de se assistir conteúdo audiovisual? A palestra vai
apresentar uma visão geral das principais tecnologias emergentes e disruptivas e os desafios que elas
estão trazendo para o setor de rádio e televisão.

 OPÇÕES PARA TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE DE CONTEÚDOS ISDB-T
CONSIDERANDO EFICIÊNCIA E MONETIZAÇÃO
Palestrante: Ernesto Riedel, Gerente de Vendas Broadcast da YOU CAST COMERCIO DE
EQUIP.  ELETRONICOS LTDA.
A ENENSYS desenvolveu um sistema para transmissão de conteúdos ISDB-T em total compatibilidade
com o DVB-S/S2 respeitando as disposições de redes SFN e conteúdos formatados em MPEG-2 TS na
interface aérea. Toda a sinalização BTS e a base de tempo estão inseridas em um PID otimizando a
banda satelital e dando múltiplos usos a um link satelital entre as diferentes normativas.

 SOLUÇÕES AVANÇADAS PARA TRANSMISSÕES DE EVENTOS
ESPORTIVOS AO VIVO.
Palestrante: Armando Moraes, Gerente de Projetos da EVS – Brasil
O aumento de número de câmeras para mostrar vários ângulos de um mesmo evento, incluindo
cameras com altos frame rates para geração dos Super Slow Motions, gerou a necessidade de mais
canais de gravação dentro do já apertado espaço das Unidades Móveis, junta-se a isso, às
necessidades  de inserir gráficos, metadados e efeitos em real time, para atender não só ao
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Broadcast, mas também a grande demanda de conteúdos para vários dispositivos em Multi-
Plataformas fez das transmissões Esportivas ao vivo, eventos tão ou mais complexos que as Super 
produções de Concertos, Shows Musicais e de Entretenimento, a idéia é mostrar o que a EVS tem 
feito para atender a estas exigentes necessidades e continuar sendo a Lider em transmissões de 
Esportes ao Vivo. 

 A TECNOLOGIA DE SATÉLITE ACELERANDO A DIGITALIZAÇÃO
Palestrante: Ricardo Calderon, Diretor de Vendas da EUTELSAT
A palestra tem como foco principal apresentar a experiência da Eutelsat em outros mercados da
tecnologia de distribuição de sinais digitais via satélite como o meio rápido e eficaz na implantação de
redes de distribuição de televisão.

 NOVAS APLICAÇÕES VIA SATÉLITE PARA BROADCAST
Palestrante: Abel Souza, Business Director da SES para América Latina
Aplicações tradicionais x Novas Aplicações
Soluções SES para todo o mundo.
Distribuição, Contribuição e DTH

 SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO DE EXIBIÇÃO – MCR (CONTROLE
MESTRE).
Palestrante: Alex Santos, Business Development da Seal Broadcast and Content

 O QUE É MEDIA PROCESSING WORKFLOW
Palestrante: Fabio Tsuzuki, Sócio Diretor da MEDIA PORTAL SOLUÇÕES
Projetar fluxos de arquivos é uma tarefa muito complexa. A Media Portal inova apresentando uma
aplicação capaz de projetar fluxos de forma integrada com a infraestrutura. Os fluxos são definidos
através de uma interface gráfica onde é possível criar fluxos de transferências de arquivos,
recuperação parcial de vídeos, conversão de formatos e análise de conteúdo.

 SESSÃO SET RADIODIFUSÃO – RADIODIFUSÃO SONORA, MIGRAÇÃO
AM-FM, FM E DESAFIOS ATUAIS DA RADIODIFUSÃO.
Palestrante: Eduardo Cappia, Diretor da EMC/SET
O Radio Migrando de AM para FM, com as primeiras emissoras operando.  Classificação das Estações,
Conceitos de cobertura e eficiência de sistemas.
O rádio confirma seu momento atual de credibilidade e amplia cobertura em FM, deixando a faixa
AM., com enormes desafios na ocupação espectral com detalhes inerentes ao serviço de frequência
modulada.
Conceituação de cobertura, preservação ambiental e de custos (redução de energia elétrica) com a
utilização pontos de transmissão adequados.
Conceitos de Normas Reguladoras.

 SESSÃO SET RADIODIFUSÃO
Palestrante: Convidado SET

 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA X MER X ÁREA DE COBERTURA
Palestrante: Glenn Zolotar, Gerente de Engenharia de Propostas e Treinamentos na Hitachi Kokusai
Linear
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SET Norte 2016 – 10/11/2016 – Quinta-Feira 

A energia elétrica é parcela importante dos custos de operação de uma emissora de TV. Os aumentos 
recentes nas tarifas e a necessidade de manter as plantas analógicas e digitais em operação, 
resultaram em um aumento significativo nas despesas com energia das emissoras. Os transmissores 
com tecnologia Doherty proporcionam uma redução em torno de 50% no consumo de energia 
elétrica. E essa tecnologia nos dirige a uma oportunidade para uma nova análise da relação Eficiência 
Energética vs MER vs Área de Cobertura. Apresentamos como otimizar os parâmetros de acordo com 
a necessidade específica. 

 SESSÃO SET: ESPECTRO DA RADIODIFUSÃO: PANORAMA MUNDIAL,
SWITCH OFF E GIRED
Palestrante: André Felipe Seixas Trindade – ABRATEL – SET

 AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEJA:DIGITAL NO PROCESSO
DE LIBERAÇÃO DA FAIXA DE 700 MHZ.
Palestrante: Gunnar Bedicks, CTO at EAD – Associação Administradora do Processo de Redistribuição
e Digitalização de Canais de TV e RTV
Apresentar as atividades que a Seja:Digital vem desenvolvendo para promover o desligamento do
sinal analógico de TV através da distribuição dos kits de recepção de TV digital, o remanejamento
dos canais de TV e RTV existentes na faixa de 700 MHz, a ativação do LTE 4G e a mitigação das
possíveis interferências.

 METODOLOGIA DE TESTES PARA AVALIAÇÃO DA RECEPÇÃO DO
SINAL DE TV DIGITAL ISDB-TB
Palestrante: Eduardo de Oliveira Bicudo – Systec/EBcom/SET
Comparação da Medição de Campo tradicional e  do Drive Test
A medição simultânea de canais e o tempo de medidas
Como é realizada a medida
A redução de custo para as emissoras
A confiabilidade dos resultados.
Apoio para identificação de necessidade de Gap-fillers.
O laboratório de análise de resultados.

 LENTES PARA CÂMERAS BROADCAST
Palestrante: Henrique Camargo, Diretor de Tecnologia da Rede Amazônica
Como identificar pelo modelo das lentes suas características principais, decidindo se são ideais às
aplicações desejadas.
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 EOS C700 – UM MARCO NO CINEMA DIGITAL
Palestrante: Representante da Canon
Anunciada em Setembro de 2016, a Canon EOS C700 é um marco na história da Cinematografia
digital. Conta com funções exclusivas, como Dual Pixel AF, Canon Log Gamma e compatíbilidade
total com as bem sucedidas e já consagradas lentes EF.

 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS: OTIMIZAÇÃO DO TEMPO E AGILIDADE
DE PROCESSOS
Palestrante: Eliezer Reis, Gerente de Projetos, SNEWS
Existe atualmente, uma crescente demanda de softwares para automatização de processos dentro
de cada setor nas emissoras de Rádio e TV. Atendendo à este enorme fluxo, o mercado de softwares
para Broadcast está atento quanto às integrações dos sistemas para facilitar e agilizar os processos
de produção e automatizar o trabalho das equipes entre si.

 TECNOLOGIA E NOVAS PLATAFORMAS PARA A PRODUÇÃO DE
AUDIO E VÍDEO
Palestrante: Fredy Litowsky, Diretor Regional para o Brasil, Avid Technology
A ideia é apresentar como as modernas plataformas permitem a integração de soluções e
customização de workflows.

 NOVAS FORMAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA VIA MERCADO
LIVRE
Palestrante: Renato Fiore, diretor comercial na IBS Energy

 ENERGIA ALTERNATIVA
Palestrante: Roberto Lavor, diretor na QLuz
Eco Energia

 SESSÃO SET: SENTIDOS E DESAFIOS DE OTT PARA PROFISSIONAIS:
BROADCAST TRADICIONAL E BROADCAST STREAMING
Palestrante: Vitor Chaves de Oliveira, Engenharia – Coach IT Group Inc. / UNISAL / DeVry
Metrocamp / SET
A palestra visa discutir o papel do profissional nos diversos meios de conteúdo e como habitar num
ambiente sendo disruptivo mas não destrutivo. Como congregar tecnologia, talento criativo, novos
hábitos e direcionamento mercadológico. Discussão sobre os desafios da era convergente.

 TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS (VÍDEO) PELA INTERNET
Palestrante: Representante da IBM
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SET CENTRO-OESTE 2016 – 22/11/2016 – Terça-Feira 

 ABERTURA
CONVIDADOS

o William Ivo Koshevnikoff Zambelli – Gestor do Projeto da Implantação da Televisão Digital

no Brasil – MCTIC

o Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes - Superintendente de outorga e recursos à

prestação – ANATEL

o Emerson Weirich – Diretor Regional Centro Oeste da SET

 SESSÃO SET: ESPECTRO DA RADIODIFUSÃO: PANORAMA MUNDIAL,

SWITCH OFF E GIRED
Palestrante: Paulo Ricardo H. Balduino, Diretor no Departamento de Planejamento e Utilização do

Espectro de Radiofrequências da Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão – ABERT

 AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEJA:DIGITAL NO PROCESSO

DE LIBERAÇÃO DA FAIXA DE 700 MHZ
Palestrante: Gunnar Bedicks, CTO at EAD – Associação Administradora do Processo de

Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV

Apresentar as atividades que a Seja:Digital vem desenvolvendo para promover o desligamento do

sinal analógico de TV através da distribuição dos kits de recepção de TV digital, o remanejamento

dos canais de TV e RTV existentes na faixa de 700 MHz, a ativação do LTE 4G e a mitigação das

possíveis interferências.

 DESAFIOS DO DESLIGAMENTO DA TV ANALÓGICA
Moderador: Emerson Weirich – Diretor Regional Centro Oeste da SET

o Palestrante: Tiago Cunha, Engenheiro da TV GLOBO DF

o Convidado: Fernando Matos – SBT DF

o Convidado: Tomaso Papi – Rede Record DF

o Palestrante: Luciano de Melo Silva, Gerente de Entenharia e TI da Band Brasília

o Palestrante:  Carlos Cauvilla – TV ANHANGUERA

 LOCALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS LAST-MILE E MONETIZAÇÃO PARA

REDES ISDB-TB
Palestrante: Ricardo Araujo, Sales Executive da YOUCAST

Diante deste novo cenário competitivo onde os telespectadores querem estar conectados a todo

tempo e em qualquer lugar como as TVs Broadcast podem manter e incrementar as receitas?

Para onde estará se direcionando os investimentos em publicidade e como atender aos requisitos

que estão chegando? Quais as tecnologias e plataformas que temos para solucionar ou dar opções

de solução para estas questões?

 IMCR: A EVOLUÇÃO DA SALA DE CONTROLE MESTRE
Palestrante: Sidnei Brito, Diretor Comercial SDB Multimidia – Platinum Reseller da Harmonic Inc.

Qual proveito pode ser tirado da evolução das plataformas de software voltadas à aplicações

profissionais de video no ambiente do Controle Mestre. Quais os benefícios que podemos ter na

migração de um ambiente tradicional para um ambiente automatizado? A Harmonic apresenta sua
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solução em resposta a estas questões, demonstrando seu conceito de “Channel in a Box” e 

“Integrated Master Control Room – iMCR.” 

 A TECNOLOGIA DE SATÉLITE ACELERANDO A DIGITALIZAÇÃO
Palestrante: Ricardo Calderon, Diretor de Vendas da EUTELSAT

A palestra tem como foco principal apresentar a experiência da Eutelsat em outros mercados da

tecnologia de distribuição de sinais digitais via satélite como o meio rápido e eficaz na implantação

de redes de distribuição de televisão.

 PLANO DE ZONA DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMOS E HELIPONTOS
Palestrante: Miguel Antunes da Costa Júnior – Ten Cel QOECTA R1, Chefe da Subdivisão de

Aeródromos do CINDACTA I , Representante do DECEA

As exigências e as ferramentas para definição das áreas de proteção de aeroportos nos projetos de

Torres e Antenas de Radiodifusão. As áreas de proteção são  superfícies limitadoras de obstáculos

que estabelecem as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades no entorno de um

aeródromo

 FORMA DE OBTENÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO COMANDO DA

AERONÁUTICA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ANTENA DE

RADIODIFUSÃO
Palestrante: TEN QOECTA Cristiano Perez Garcia, Chefe da Seção de Análise Técnica da Subdivisão

de Aeródromos

Será apresentada a opção de solicitação de pré-análise para a obtenção de deliberação do Comando

da Aeronáutica. Para os casos em que a pré-análise não é aplicável, o SysAGA será apresentado

como ferramenta para o cadastro e acompanhamento de processos.

 PRODUÇÕES FULL HD E 4K COM LINHA BLACKMAGIC DESIGN!
Palestrante: Fabio Angelini – Eng. de Vendas Pinnacle Broadcast e Blackmagic Design

Conheça a linha completa de equipamentos para produções FULL HD e 4K  da Blackmagic Design!

Cameras, Switcher, Monitores, Gravadores, Duplicadores, tudo em 4K!!!

Desde a captação, produção e finalização em 4K de forma simples , prática e descomplicada!

Produtos que serão apresentados:

 ATEM Production Studio 4K

 Hyperdeck Studio 4K

 SmartScope DUO 4K

 Duplicator 4K

 Studio Camera 4K

 TECNOLOGIA E NOVAS PLATAFORMAS PARA A PRODUÇÃO DE

AUDIO E VÍDEO
Palestrante: Fredy Litowsky, Diretor Regional para o Brasil, Avid Technology

A ideia é apresentar como as modernas plataformas permitem a integração de soluções e

customização de workflows.

 COMO GARANTIR UMA BOA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO COM A

MONITORAÇÃO DE STREAM DE VÍDEO EM MULTIPLA

PLATAFORMA?
Palestrante: Jaime Fernando Ferreira, Diretor da Avicom Engenharia
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SET CENTRO-OESTE 2016 – 23/11/2016 – Quarta-Feira 

Com o advento da digitalização do vídeo, passa a ser comum a necessidade de compressão e 

transmissão do stream de vídeo em várias plataformas, sejam elas IP, ASI, RF.  Vamos abordar as 

tecnologias disponíveis para monitorar estes sinais de modo a permitir uma qualidade de 

experiência satisfatória ao usuário.  Com o uso destas tecnologias também podemos reduzir os 

custos operacionais para gerenciamento e manutenção das redes, permitindo a identificação 

antecipada de problemas e a manutenção preventiva nos pontos críticos. 

 SESSÃO SET: SENTIDOS E DESAFIOS DE OTT PARA PROFISSIONAIS:

BROADCAST TRADICIONAL E BROADCAST STREAMING
Palestrante: Vitor Chaves de Oliveira, Engenharia – Coach IT Group Inc. / UNISAL / DeVry

Metrocamp / SET

A palestra visa discutir o papel do profissional nos diversos meios de conteúdo e como habitar num

ambiente sendo disruptivo mas não destrutivo. Como congregar tecnologia, talento criativo, novos

hábitos e direcionamento mercadológico. Discussão sobre os desafios da era convergente.

 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS: OTIMIZAÇÃO DO TEMPO E AGILIDADE

DE PROCESSOS
Palestrante: Eliezer Reis, Gerente de Projetos, SNEWS

Existe atualmente, uma crescente demanda de softwares para automatização de processos dentro

de cada setor nas emissoras de Rádio e TV. Atendendo à este enorme fluxo, o mercado de softwares

para Broadcast está atento quanto às integrações dos sistemas para facilitar e agilizar os processos

de produção e automatizar o trabalho das equipes entre si.

 SOLUÇÕES AVANÇADAS PARA TRANSMISSÕES DE EVENTOS

ESPORTIVOS AO VIVO.
Palestrante: Armando Moraes, Gerente de Projetos da EVS – Brasil

O aumento de número de câmeras para mostrar vários ângulos de um mesmo evento, incluindo

câmeras com altos frame rates para geração dos Super Slow Motions, gerou a necessidade de mais

canais de gravação dentro do já apertado espaço das Unidades Móveis, junta-se a isso, às

necessidades  de inserir gráficos, metadados e efeitos em real time, para atender não só ao

Broadcast, mas também a grande demanda de conteúdos para vários dispositivos em Multi-

Plataformas fez das transmissões Esportivas ao vivo, eventos tão ou mais complexos que as Super

produções de Concertos, Shows Musicais e de Entretenimento, a idéia é mostrar o que a EVS tem

feito para atender a estas exigentes necessidades e continuar sendo a Lider em transmissões de

Esportes ao Vivo.

 O QUE É MEDIA PROCESSING WORKFLOW
Palestrante: Fabio Tsuzuki, Sócio Diretor da MEDIA PORTAL SOLUÇÕES

Projetar fluxos de arquivos é uma tarefa muito complexa. A Media Portal inova apresentando uma

aplicação capaz de projetar fluxos de forma integrada com a infraestrutura. Os fluxos são definidos

através de uma interface gráfica onde é possível criar fluxos de transferências de arquivos,
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recuperação parcial de vídeos, conversão de formatos e análise de conteúdo. 

 METODOLOGIA DE TESTES PARA AVALIAÇÃO DA RECEPÇÃO DO

SINAL DE TV DIGITAL ISDB-TB
Palestrante: Eduardo de Oliveira Bicudo – Systec/EBcom/SET

Comparação da Medição de Campo tradicional e  do Drive Test

A medição simultânea de canais e o tempo de medidas

Como é realizada a medida

A redução de custo para as emissoras

A confiabilidade dos resultados.

Apoio para identificação de necessidade de Gap-fillers

O laboratório de análise de resultados.

 NOVAS APLICAÇÕES VIA SATÉLITE PARA BROADCAST
Palestrante: Rubens Vituli Business Director, Latin America SES

Aplicações tradicionais x Novas Aplicações

Soluções SES para todo o mundo.

Distribuição, Contribuição e DTH

 MOSAICO – EVOLUÇÃO NOS PROCESSOS DE PÓS-OUTORGA DE

RADIODIFUSÃO
Palestrante: Yroá Robledo Ferreira, Gerente de Outorga e Licenciamento de Estações – Anatel

Apresentação do Sistema Mosaico sob a perspectiva de uma abordagem segura e ágil para garantir

maior celeridade no atendimento às solicitações pós-outorga dos processos de Radiodifusão. Será

apresentada uma visão macro do sistema e os principais resultados alcançados com a implantação

do sistema e como sua aplicação pode afetar a dinâmica de instrução dos processos de

Radiodifusão.

 SESSÃO SET RADIODIFUSÃO – RADIODIFUSÃO SONORA, MIGRAÇÃO

AM-FM E DESAFIOS ATUAIS E PÓS-OLIMPÍADAS RIO 2016
Palestrante: Eduardo Cappia, Diretor da EMC/SET

 SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS
Palestrante Daiene Bittencourt Mendes Santos, Assessora no Gabinete de Segurança Institucional

da Presidência da República

No âmbito da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Conselho de Governo, é

desenvolvido o trabalho de segurança de infraestruturas críticas (IC), no sentido de identificar e

propor medidas de proteção e segurança, nos setores público e privado, das instalações, serviços,

bens e sistemas cuja interrupção ou destruição, total ou parcial, provoca sério impacto social,

ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da sociedade.

As áreas inicialmente trabalhadas são de comunicações, de transportes, de energia, de água e de

finanças. A metodologia adotada compreende a identificação as IC e suas vulnerabilidades, avaliação

de riscos, definição de medidas de proteção, elaboração de planos de contingência e, por fim,

verificação as interdependências entre as IC.
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A realização desse trabalho proporciona uma articulação contínua entre os mais diversos órgãos 

públicos e privados do mesmo setor, dando oportunidade ao diálogo, realização de parcerias e a 

concentração de esforços para alcançar objetivos comuns.  

 APLICAÇÕES DE ANTENAS COM POLARIZAÇÃO CRUZADA EM

TRANSMISSÕES TERRESTRE PARA A NOVA GERAÇÃO DA TV DIGITAL
Palestrante: Wagner de Sousa Bastos, Gerente de Engenharia de TV na EBC
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Palestrantes SET Regional 2016
Currículos

 ABEL SOUZA, Business Director da SES para América Latina 
Abel Souza é diretor de vendas para a América Latina da SES. 
Ingressou na companhia em 2009, depois de passar por outras empresas do setor de 
telecomunicações, nas áreas técnicas e de negócios, como Verizon, At&T, UUNET e 
Comsat. 
Souza graduou-se em Engenharia Elétrica pela Universidade de Campinas (Unicamp) 
em 1995, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas 
São Paulo, em 2002. 

 ALBERTO SANTANA 
Gerente Regional – Latam da Snell Advanced Media (SAM)  
Formado em Engenharia Elétrica em 2008, com Pós Graduação pela FGV em 2014, atua 
na área de Broadcast desde 2001 assumindo diversas posições técnicas e comerciais. 
Com grande experiência em empresas do setor como Sony, GrassValley e Ross. 
Atualmente ocupa o cargo de Gerente para o Brasil e ConeSul da Snell Advanced 
Media, junção entre as fabricantes Snell e Quantel, ambas inglesas. 

 ALEX SANTOS 
Business Development da Seal Broadcast and Content 
+10 anos na indústria de Broadcast como integrador e consultor para o
desenvolvimento de soluções turnkey, da captação à transmissão – incluindo a
produção – em todo o território nacional e em países da América Latina, atuando com
as mais diversas marcas e fabricantes. Especialista em assuntos relacionados ao
armazenamento da informação. É Founding Member do Storage Professional Council
da SNIA Brasil (Storage Networking Industry Association) e palestrante nos eventos da
SET desde 2006.

AMAURI RAMOS 
Regional Sales & Marketing Manager – RTS, Telex & Bosch Conference Systems da 
Tele-Ponto 
Graduado em Engenharia de Computação, com Mestrado em Ciências da Informação e 
MBA Internacional em Gestão de Empresas, Amauri Ramos é Gerente Regional de 
Vendas e Marketing da Robert Bosch na América Latina, sendo responsável pelas 
linhas de produtos de Comunicação Crítica (RTS Intercom, Telex Radio Dispatch e Telex 
Aviation) e Sistemas para Conferências, trabalhando há mais de 10 anos com projetos 
de áudio profissional na região. 

AMAURY PEREIRA DA SILVA FILHO 
Regional sales ROSS VÍDEO 
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ANDRÉ FELIPE SEIXAS TRINDADE 
ABRATEL – SET 
Bacharel em Sistemas de Comunicação Engenharia da Universidade de Brasília e 
especialista em Gestão Pública. 
André é o consultor de assuntos regulatórios e governamentais de Abratel – 
Associação Brasileira de Rádio e Televisão – representando de rádio e de televisão do 
Brasil, com participação na Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL), 
como parte da delegação brasileira em temas relacionados com a política , 
planejamento e da utilização do espectro , o futuro dos programas de televisão e 
novas tecnologias. 
Ele trabalhou para a Claro ( planejamento e qualidade de rede – GSM e redes 3G ) e 
começou a trabalhar na área de radiodifusão, tendo 8 anos de experiência nessas 
áreas. Participa, na Anatel, da Comissão Brasileira de Comunicações – CBC 2 e faz parte 
da delegação brasileira que participa das reuniões do Conselho Consultivo Permanente 
2 da Comissão Interamericana de Telecomunicações – CITEL – que é órgão da 
Organização dos Estados Americanos responsável pela harmonização do uso espectro 
nas Américas . Participa também de diversos Grupos Relatores de Radiocomunicações 
na Anatel – GRRs e foi membro do Conselho Consultivo de Rádio Digital do Ministério 
das Comunicações.É palestrante em quesitos relacionados à radiodifusão e membro 
titular do GIRED – Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização 
de Canais de TV e RTV. 

ARMANDO MORAES Project Manager EVS 
Engenheiro Eletrônico formado em 1982 - Rio de Janeiro. Trabalhando em Engenharia 
de Televisão desde 1977. Desde de 2012 trabalha como Gerente de Projetos da EVS 
para todo o Brasil 

BRUNO PESSOA  
Product Specialist EVS 

BRUNO PESSOA, Product Specialist da EVS Bruno PESSOA. Product Specialist - Brazil. 
Engenheiro mecânico formado pela UNIP. Trabalhando em broadcast desde 2001. 
Videodata entre 2001 e 2006 (Technical Sales Support). CIS Brasil entre 2006 e 2013 
(Técnico de Suporte e Gerente Técnico). EVS desde 2013 (Product Specialist) 

CARLOS CAUVILLA – TV Anhanguera 
Carlos Cauvilla, Profissional com larga experiência no mercado de Tecnologia, tendo 
trabalhado em empresas de vários portes, regiões do Brasil e multinacionais, como TV 
Vanguarda, ESPN, BT TELECOM. 
Engenheiro formado pela UNIVAP, com MBA em gestão de negócios e Operação de 
Tecnologia. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Tecnologia de TV na Rede 
Anhanguera, onde responde pela análise, decisão e implantação de tecnologias 
voltadas para o negócio de Mídia. 

CARLOS FINI  
Diretor de Tecnologia RBSTV e Rádio 
Engenheiro Eletrônico formado em 1984 pela Universidade São Judas em São Paulo , 
MBA em Gestão Empresarial concluído em 2001 na Escola Superior de Propaganda e 
Marketing , Pós Graduação- Telecomunicações e Redes - INATEL . Atuou na TV Globo 
desde 1979 , sendo gerente de engenharia em São Paulo de 1994 a 2012 .Atuou na 
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implantação das emissoras de São Jose dos Campos (TV Vanguarda ) em 1988 , da TV 
Globo em SP em 1999 e no sistema de transmissão digital na Al. Santos em 2007. 
Membro da SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de TV) desde de 1988 onde atua 
na diretoria de tecnologia e participante do Fórum Brasileiro de TV Digital (Módulo 
Técnico) - como coordenador da norma de multiplexação e da norma de middleware 
de 2006 a 2012 . Atualmente é diretor de tecnologia do grupo RBS no Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina onde atua na gestão das operações de TV e rádio. 

CARMEN LÚCIA ROCHA DUMMAR AZULAI, Presidente da ACERT 

CELSO EDUARDO DE ARAUJO SILVA Diretor de Cinema da SET e Diretor da Link 
Multiserviços Eletroeletrônicos SET 
Ingressou na TV Globo em 1973 como Técnico de Manutenção da Central Globo de 
Engenharia, no Rio de Janeiro. Onde esteve cerca de 12 anos em Manutenção, período 
em que teve a oportunidade de desenvolvimento em alguns setores, tais como 
câmeras, lentes, vídeo-tape, áudio, switchers, roteadores, e até mesmo na gestão de 
Sistemas e Equipes, bem como a gestão das Operações de Produção e também em 
Eventos Esportivos, Concertos e Shows. Desde os 80 está envolvido com a adequação e 
exigências para a produção de dramas para a TV com aquisição em filme 35 mm, com 
os fabricantes de emulsão, laboratórios de processamento além das empresas das 
casas de finalização e transferência. A partir de 1998 inicia o estudo e desenvolvimento 
da HDTV para aplicação na área de produção de drama na TV e no Cinema Digital. Líder 
do projeto e integração do canal a cabo e satélite SHOPTIME na migração para o 
digital. Desde 2003 até a presente data na pesquisa e desenvolvimento do processo de 
captura de vídeo HD e seus impactos para as áreas de Cenografias, Figurino, 
Caracterização e Maquiagem, Iluminação e Pós-Produção. Implantação do processo de 
captura e pós-produção do Vídeo HD no formato LOGARITMICO com câmeras de 
grandes sensores, Séries “CAPITU” e “MAYSA”, Filme “OS NORMAIS II”. Associado 
fundador da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, SET, e desde 2005 como 
Diretor de Cinema Digital. Graduado na CEFET de Campos em Mecânica de Máquinas e 
Engenharia Operacional Eletrônica da Universidade Santa Úrsula, MBA em Gestão de 
Empresas do IAG PUC-Rio 

CRISTIANO PEREZ GARCIA, Chefe da Seção de Análise Técnica da Subdivisão de 
Aeródromos 
Bacharel em Ciência da Computação e Tecnólogo em Gerenciamento de Tráfego 
Aéreo, integrante do Grupo de Trabalho responsável pelo Sistema de Gerenciamento 
de Informações de Aeródromos – SysAGA 

DAIENE BITTENCOURT MENDES SANTOS, Assessora no Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República 
Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de Brasília (2006) e 
Mestrado em Agronomia pela Universidade de Brasília (2009) nas áreas de fertilidade, 
manejo, uso e conservação do solo. É da carreira de analista ambiental do Ministério 
do Meio Ambiente, onde trabalhou com políticas de combate ao desmatamento nos 
biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia Legal. Atualmente, encontra-se cedida ao 

38

SET Yearbook Media & Entertainment –  v. 2  
© 2016 SET - Brazilian Society of Television Engineering / ISSN (Print): 2447-3235/ ISSN (Online): 2447-3243

This open access Journal is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) license. 
Available at: http://www.set.org.br/yearbook/ 



Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, onde presta 
assessoramento na área de meio ambiente e desenvolve trabalho de segurança de 
infraestruturas críticas de água, energia e comunicações. 

DARUIZ PARANHOS 
Presidente da AERJ – Associação das Emissoras de Radio e TV do Rio de Janeiro e 
Diretor Geral da Band Rio de Janeiro 

EDUARDO ANDRADE 
especialista de soluções para o segmento de áudio da Avid Technology Inc. no Brasil 

EDUARDO CAPPIA, Diretor da EMC/SET 
Graduação 1979 pela Universidade de Mogi das Cruzes. Engenheiro Eletricista com 
habilitação em: Comunicações – Eletrônica e Eletrotécnica. Consultor Internacional de 
Antenas – Shively Labs – desde 2010. 
Diretor da Empresa EMC – SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES deste 1991 
EMC – com gestão em sistemas Digitais (HD e DRM) desde 2000 – Operação estação 
testes UFMG – Belo Horizonte. 
Estação de testes FM estendida em São Paulo, 84,7 MHz – 2014 e 2015. 
Associações que faz parte: AESP – Associação da Emissoras de Rádio e Televisão do 
Estado de São Paulo – Líder do Comitê Técnico; SET – Diretor e Vice Diretor de rádio 
nos últimos 05 anos. 

EDUARDO DE OLIVEIRA BICUDO – Systec/EBcom/SET 
Engenheiro, pós-graduado em telecomunicações. Instituto Mackenzie – 1976 a 1997. 
Professor do 2º grau, professor da escola de engenharia. Coordenador do Centro de 
Radiodifusão. Assessor da presidência . TV Globo SP -1982 a 1998. Engenheiro, 
Assessor de PCP, Diretor de Engenharia. EBCom: 1998 – Atual – Sócio Proprietário. 
Projeto e implantação do laboratório de TV Digital no Mackenzie Coordenação da 
medição de campo da TV digital nos sistemas ISDB-T (japones) ATSC (americano) e DVB 
(europeu). Fabricação de antenas de UHF para recepção da TV Digital. Projeto e 
implantação do Centro de TV da Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros. 

ELIEZER REIS, Gerente de Projetos, SNEWS 

EMERSON WEIRICH – Diretor da Regional  Centro-Oeste da SET. Gerente Executivo de 
Engenharia de Rádio e Televisão da EBC – Empresa Brasil de Comunicação 
Formado em Engenharia Elétrica e Mestrado em Gestão da Ciência e Tecnologia, tem 
curso de especialização em vídeo digital no Japão e experiência profissional na área na 
Alemanha. Já atuou em várias empresas de comunicação: RBS TV, TVE RS, Radiobrás, 
TV Justiça e EBC. Atualmente é Gerente Executivo de Engenharia de Rádio e Televisão 
da EBC – Empresa Brasil de Comunicação (TV Brasil, TV NBR, Canal Integración, TV 
Escola, Rádio Nacional e Rádio MEC). Atualmente é diretor regional da SET no Centro-
Oeste. 
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ERICK SOARES DE OLIVEIRA  
Marketing SONY Brasil 
ERICK SOARES. Engenheiro de Suporte a Vendas, atuante há 10 anos na Sony, 
especialista em tecnologias e produtos no mercado de Broadcast, formado pela F.E.I 
(Faculdade de Engenharia Industrial - S.B.C./SP) e Pós-Graduado pela F.I.A. (Fundação 
Instituto de Administração- USP), acompanhou o desenvolvimento de novos produtos, 
servindo de interface entre clientes brasileiros e engenharia do Japão, bem como 
participou de diversos eventos nacionais (SET, Broadcast & Cable, Anima Mundi, SSPI) 
e internacionais (NAB) 

 ERNESTO RIEDEL 
Gerente de Vendas Broadcast da YOU CAST COMERCIO DE EQUIP.  ELETRONICOS LTDA. 
Ernesto Riedel é formado em engenharia eletrônica  pela Pontificia  Universidad 
Católica de Chile,  Ernesto Riedel tem experiência de 15 anos no mercado de Telecom 
com ênfase na radiodifusão com passagens pelas empresas Idade (Chile) e Kathrein. 
Hoje Ernesto trabalha na área Broadcast na YOUCAST, empresa integradora de 
soluções para distribuição de vídeo. 

ESDRAS MIRANDA 
Esdras Miranda é Membro da Diretoria Regional da SET (Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão), Graduado em Engenharia Elétrica (modalidade Eletrônica) e 
Pós-Graduado em Gestão da Manutenção pela Universidade Politécnica de 
Pernambuco (UPE); Pós em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Iniciou as atividades em Rádio Difusão em 1994 na FM e TV Tribuna (afiliada Record de 
Pernambuco).  Em 1999 participou do nascimento e implantação da TV Guararapes 
(afiliada BAND de Pernambuco).  Em 2003 assumiu a Gerência Técnica e Operacional 
das Rádios Clube de Pernambuco AM / FM. Atualmente exerce a função de Gerente 
Técnico do Sistema Jangadeiro de Comunicação com duas Geradoras de TV (afiliadas 
ao SBT e BAND Localizadas no Ceará) e do Sistema Jangadeiro de Rádio) 

FABIO ANGELINI – Eng. de Vendas Pinnacle Broadcast e Blackmagic Design 

FABIO DE SALES GUERRA TSUZUKI  
Sócio Diretor Media Portal Soluções 
Fabio de Sales Guerra Tsuzuki é engenheiro eletrônico e mestre em engenharia pela 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, doutor em engenharia pela 
Universidade de Tóquio. Sócio fundador da Media Portal Soluções Ltda. 

FABRIZIO PIRES REIS  
Responsável comercial CANON 

Formado em Engenharia de Telecomunicações pelo Inatel, iniciou-se no ambiente 
acadêmico onde se dedicou aos estudos de modulação e codificação de canal nos 
sistemas OFDM. Mais tarde na indústria, passou pelos departamentos de engenharia, 
pré-vendas e vendas na área de transmissão e distribuição de sistemas broadcast digital. 
Atualmente é responsável comercial pela área de lentes broadcast e cinema da Canon 
do Brasil. 
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FELIPE ANDRADE  
Diretor para o Brasil Snell Advanced Media 

Felipe César de Andrade. Formado em Engenharia Elétrica em 1999, com Pós 
Graduação pela FAAP em 2002, atua na área de Broadcast desde 1993 assumindo 
diversas posições técnicas e comerciais. Com grande experiência internacional, 
trabalhou com clientes na Europa , EUA e América Latina, passando por empresas do 
setor como Sony, GrassValley e Avid. Atualmente ocupa o cargo de Diretor para o 
Brasil da Snell Advanced Media, junção entre as fabricantes Snell e Quantel, ambas 
inglesas 

FERNANDO MATOS, Gerente Técnico do SBT Brasília e Coordenador de Planejamento 
de Políticas Organizacionais junto as regionais. 
Formação Técnica em Eletrônica, Administração de Empresas, MBA em Gestão de 
Negócios e Marketing com Especialização na Qualidade e Certificação. Atua  mais de 
30 anos na área técnica de televisão desenvolvendo trabalhos em diversas áreas e 
projetos internacionais.  

FREDY LITOWSKY  
Diretor regional AVID 

Com formação acadêmica em engenharia e experiência de mais de trinta anos em 
broadcast, atua na indústria como fabricante desde 1999, hoje desempenhando a 
função de Diretor Regional da Avid para o Brasil. 

GLENN ZOLOTAR, Gerente de Engenharia de Propostas e Treinamentos na Hitachi 
Kokusai Linear 
Glenn Zolotar, Técnico em Electrónica pela Escola Técnica de Eletrônica “FMC” –  Santa 
Rita do Sapucaí-MG, Brasil. Graduado pela University of North Texas onde atualmente 
faz um MBA em Gerenciamento Estratégico. Responsável pelos treinamentos técnicos 
em transmissão de TV Digital da Hitachi Kokusai Linear 

 GUNNAR BEDICKS 
CTO at EAD – Associação Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização 
de Canais de TV e RTV 
Gunnar Bedicks é pesquisador na área de Comunicação Digital, com suas pesquisas 
focadas em TV digital, rádio digital e internet. Na última década ele visitou 19 países ao 
redor do mundo, discutindo as tecnologias para a transição da TV analógica para a TV 
digital. Em 2013, a Presidente do Brasil, Dilma Roussef, condecorou o Prof. Bedicks 
pelos serviços prestados ao país, com a mais alta honraria da diplomacia Brasileira, a 
medalha da Ordem do Rio Branco. Além de ser o Pesquisador Chefe do Laboratório de 
Pesquisas em TV Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, ele 
ministra aulas de Comunicações Digitais, Sistemas de Comunicações e Sistemas de TV, 
para os cursos de Engenharia Elétrica na pós-graduação (mestrado e doutorado) e 
graduação. Ele também foi o coordenador do grupo de transmissão e modulação 
durante o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de TV Digital. Atualmente coordena 
o GT01 – Transmissão, do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. Suas publicações
incluem dezenas de artigos científicos, já tendo sido palestrante em diversas
conferências acadêmicas, científicas e técnicas no Brasil, Estados Unidos, Argentina,
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Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Equador, Peru, Costa Rica, Cuba, Alemanha, Itália, 
Botswana, África do Sul, Ilhas Maurício e Lesotho. Sua formação inclui o título de 
Doutor em Engenharia Elétrica e MBA em Administração pela Universidade de São 
Paulo, assim como o título de Engenheiro Elétrico pelo Instituto Nacional de 
Telecomunicações – INATEL, em Santa Rita do Sapucaí, MG. Ele detém sete patentes e 
é fluente em Inglês e Alemão. 

HENRIQUE CAMARGO, Diretor de Tecnologia da Rede Amazônica 
Henrique Camargo, Natural da cidade do Rio de Janeiro, graduado em Engenharia de 
Comunicações pelo Instituto Militar de Engenharia – IME, iniciou sua atividades na 
área de radiodifusão na TV Educativa do Rio de Janeiro, no início dos anos 80. Após 
passar por outras empresas no sudeste fixou residência em Manaus onde trabalhou 
em diversas emissoras de rádio e televisão até ingressar na Rede Amazônica onde 
exerce o cargo de Diretor de Tecnologia. Na SET compõe a Regional Norte desde 1990. 

HERTZ N. DA SILVA  
Gerente de Vendas HARMONIC 
Formado em Engenharia Elétrica atuo no mercado de Telecom há 15 anos. Com vasta 
experiência em projetos de engenharia, hoje atuo na área comercial de Broadcast e 
PaidTV levando aos cliente soluções de alto valor agregado para vários tipos modelos 
de negócio e operações diversas. 

IVAN MIRANDA  
GRPCOM - emissoras afiliadas rede globo no pr diretor de engenharia 
Diretor de engenharia da grpcom / rpctv (afiliada rede globo no paraná) e membro da 
diretoria da set como diretor na região sul. Formou-se em engenharia elétrica, com 
ênfase em telecomunicações. Pós graduado em gestão empresarial pela fundação 
getúlio vargas - fgv e program for management development pela university of 
navarra. Responsável pela implantação da transmissão de tv digital na 8 emissoras de 
televisão da rpctv no estado do paraná, migração do jornalismo rpctv para o formato 
hd, implantação da unidade de produção hd view (caminhão para cobertura de 
eventos) e implantação da otv (canal para tv paga). 

JAIME FERNANDO FERREIRA DIRETOR Avicom Engenharia 
Engenheiro Eletronico da UNIVAP São José dos Campos e MBA na FGV – São Paulo 25 
anos de trabalho em empresas de grande porte na área de Engenharia Eletronica, 
Broadcast e área Comercial, tais como TV Globo, Barco Communications , Philips 
Broadcast, Thomson e Grass Valley. Em 2012 fundou a Avicom onde continua com a 
representação comercial para várias empresas na área Aeroespacial e Broadcast tais 
como Bridgetech, Ericsson, JVC e Broadpeak. 

JOÃO CARLOS BERNARDI FILHO  
DIRETOR TÉCNICO E OPERAÇÕES TV RECORD RS 

JOÃO GUILHERME ARRAIS HERMANS 
Gerente Regional da Anatel no Estado do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí 
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Advogado e Especialista em Regulação de Serviços Públicos de 
Telecomunicações/Jurídico/Nível Superior, da Agência Nacional de 
Telecomunicações/Anatel, desde 2005. 
Ocupa atualmente o cargo de Gerente Regional da Anatel nos Estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte e Piauí. 

JOSÉ EDUARDO MARTI CAPPIA  
Diretor EMC/SET 
Eduardo Marti Cappia Graduação 1979 pela Universidade de Mogi das Cruzes. 
Engenheiro Eletricista com habilitação em: Comunicações - Eletrônica e Eletrotécnica. 
Diretor da Empresa EMC - SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES deste 1991 EMC - 
empresa distinguida para implantação de testes na UFMG - Belo Horizonte. Empresa 
que implantou em 2008 estação experimental baixa potência HD RADIO. Associações 
que faz parte: AESP - Associação da Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São 
Paulo - Líder do Comitê Técnico; Conselho Regional de Engenharia - Seção São Paulo - 
Seção Espírito Santo; SET - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. 
Colaborador site Caros Ouvintes. 

JOSÉ R. CRISTÓVAM NASCIMENTO Diretor UNISAT Consultoria, Engenharia e 
Treinamento 
Cristóvam é consultor senior, professor e instrutor em cursos de treinamentos de 
formação, capacitação, reciclagem e atualização profissional para empresas nacionais e 
Internacionais, com longa experiência de mercado em diferentes áreas das 
telecomunicações, com destaque em TV, RF, micro-ondas, comunicações via satélite, 
vídeo, áudio, acessos em banda larga à internet e OTT (Over The Top). Chefiou a Seção 
Rádio da NEC, a Divisão de Televisão da TELEBAHIA e exerceu funções de destaque nas 
áreas nacional e internacional da EMBRATEL. Empresário e Diretor Técnico da UNISAT, 
Vice-Diretor de Ensino da SET e Correspondente no Brasil do GVF – Global VSAT Forum. 
Conferencista, moderador e palestrante em congressos nacionais e internacionais, 
como o Painel Latino Americano de Satélites dos eventos Satellite 2009, Satellite 2010 
e Satellite 2011, realizados em Washington – DC, nos eventos do GVF, Andicom, VSAT 
LATAM, MilSatCom, Satellite Oil &Gas, Church Tech Expo, Congressos da SET e em 
outros de considerável relevância no setor. Pós-Graduado na Universidade Federal 
Fluminense - UFF em Telecomunicações, possui cursos de especialização no Japão 
(NEC, NTT e Anritsu) e nos EUA (TCB – Thomson). Engenheiro Eletrônico pela UGF e 
Engenheiro de Operações, modalidade Eletrônica pela UFRJ. Professor em disciplinas 
do MBA - Serviços de Telecomunicações e na pós-graduação Especialização em 
Comunicações Móveis da UFF. É um dos coordenadores do MBA em TV Digital da UFF, 
MBA do qual é o criador, além de professor em disciplinas do mesmo curso. É autor de 
um grande número de eventos (academicos e/ou corporativos), programas, cursos e 
treinamentos diferenciados e de artigos para mídias especializadas. 

JOSÉ ROBERTO ELIAS 
Gerente Comercial da IF Telecom 
Engenheiro Eletrônico formado pela UNICAMP em 83, com MBA pela FGV em 2005, 
possui vasta experiência em empresas nacionais e multinacionais voltadas a 
Telecomunicações e Broadcast. Atualmente ocupa a posição de Gerente Comercial na 
IF Telecom, além de Professor na Universidade Federal Fluminense (MBA) em Sistemas 
Irradiantes e Codificação Digital. 
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 JULIANO MILANEZ 
Sales Manager da AVID 
Juliano Milanez, com mais de 20 anos de experiencia professional na area de Broadcast 
e Midia Entertenimento. Bacharel em TI (UNIB) e Ciencia da Computação, pela 
Universidade de Columbus – USA , Começou sua carreira na Discreet Logic como 
especialista em aplicações em sistema de pós produção para filmes e Tv’s, passando 
pela pioneira empresa Israelense de alta tecnologia, em soluções graficas e Cenografia 
Virtual ORAD Hi- Tec Systems LTD atualmente adquirida pela AVID, como Especilista 
em Cenografia Virtual. 
Atualmente na Avid acupando a posição de Partner Account Manager Brazil # Sales 
LATAM . 

KIRSSY VALLES Diretora de Desenvolvimento de Negócios HARMONIC 
Kirssy Valles é responsável pelo desenvolvimento de novos negócios para a Harmonic 
na América Latina. Com mais de 18 anos de experiência na indústria de TV e 
Entretenimento, Kirssy trabalha com foco em tecnologias que possam definir e 
influenciar novas tendências evangelizando as estratégias da Harmonic para o mercado 
regional. Ela iniciou sua carreira na DirecTV passando pela Envivio, Nagra e AT&T antes 
de se juntar a equipe da Harmonic. Kirssy Valles é formada em Engenharia Eléctrica 
pela Universidade IUPFAN na Venezuela. 

LILIANA NAKONECHNYJ 
Diretora Internacional da SET e Representante da Radiodifusão no GIRED - Grupo de 
Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV 
Liliana Nakonechnyj é a atual diretora internacional da SET, da qual sempre participou 
ativamente e já presidiu. Formou-se em engenharia de telecomunicações na PUC-Rio. 
Dedicou grande parte de sua vida profissional à implantação de sistemas de 
distribuição de sinais de televisão, inicialmente analógicos e depois digitais – 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 Globo. Esteve sempre interessada em impulsionar novas 
tecnologias, liderando estudos e testes para a introdução da televisão digital no Brasil 
entre 1994 e 2006, e demonstrações e testes de UHDTV nos últimos anos. Participa do 
GIRED e do Conselho de Comunicação Social. 

LUCIANO DE MELO SILVA, Gerente de Entenharia e TI da Band Brasília 
Vivência como técnico, engenheiro e gerente de engenharia em empresas como TV 
Globo, TV Alterosa, Rádio Guarani e TV Brasília (Diários Associados), Rádio 
Inconfidência e como professor em escolas técnicas profissionalizantes. 

LUIZ CLAUDIO PARZIANELLO  
Consultor, Coach, Instrutor e Palestrante 
Consultor, Coach, Instrutor e Palestrante. Especialista em Agile Management e Lean 
Business Analysis, metodologias para a aceleração de resultados empresariais. Co-
autor do guia internacional "Agile Extension to the BABOK" (Business Analysis Body of 
Knowledge). 
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MARCELO CLARET Idealizador e fundador IAV 
Marcelo Claret é graduado em Comunicação pela FAAP-SP, idealizador e fundador do 
IAV-Instituto de Áudio e Vídeo, considerada a melhor escola de Áudio do Brasil, que se 
consagrou como a grande referência na formação e qualificação de profissionais do 
mercado de Áudio Visual. Dedicando-se à sonorização dos musicais da Broadway 
montados no Brasil desde 2001, Claret ganhou em 2015 o prêmio Bibi Ferreira como 
Melhor Design de Som de todos os musicais montados no Brasil. Profissional de 
vanguarda, foi o primeiro a usar sistema surround em espetáculos musicais ao vivo no 
teatro Brasileiro. À frente do IAV já foi responsável pela formação de centenas de 
profissionais dentro de grandes empresas como Rede Globo, Globosat, SESC-SP, entre 
outras. 

MARCO TÚLIO NASCIMENTO Diretor ZY Digital 
Engenheiro de Telecomunicações formado pela Universidade Federal Fluminense. 
Trabalhou no Sistema Globo de Rádio de 1984 a 2014 onde ocupou a função de 
Gerente Geral de Tecnologia e foi responsável pelas áreas de Engenharia, TI e 
Operações. Atualmente é Diretor da ZYDigital Engenharia de Mídia. Membro da SET 
atuando como Diretor de Rádio da sociedade. 

MÁRIO COSTA, Secretário Geral da Fundação Rede Amazônica 
Experiência em gestão empresarial e gestão de organizações do terceiro setor. 
Competências nas áreas de recursos humanos, especialmente capacitação e 
desenvolvimento profissional (nos níveis estratégico, tático e operacional). 
Conhecimento e experiência na área de responsabilidade social e ambiental. Expertise 
na elaboração, planejamento, captação de recursos e execução de grandes eventos. 
Trabalhou nos Laboratórios Sonora, empresa do ramo fotográfico, de 1978 até 1992. 
Nesta empresa, com apenas 15 anos de idade, iniciou a carreira profissional como 
Auxiliar de Laboratório. Aos 18 anos foi promovido para Encarregado de Produção, aos 
21 anos para Supervisor de Treinamento e aos 26 anos para Gerente de 
Desenvolvimento de Pessoas. Desde 1992 assume o cargo de Secretário Geral da 
Fundação Rede Amazônica. Seu dedicado trabalho tem possibilitado à Fundação Rede 
Amazônica ser reconhecida pelos relevantes serviços prestados à Amazônia, por 
diversas organizações públicas e privadas. Em 2001, paralelo à carreira de executivo, 
no horário noturno, passou a se dedicar ao ensino universitário. Neste caso, lecionou 
durante 12 anos no Curso de Administração da ULBRA; contudo, desde Fevereiro de 
2013 é Professor Adjunto Doutor do Curso de Administração da FUCAPI. Como 
voluntário, desde 1987, serve no Conselho Deliberativo da ADCAM, onde exerce o 
cargo de presidente.. 

MARTIN JALES HON  
Representando o Presidente do Gired Rodrigo Zerbone ANATEL 

MIGUEL ANTUNES DA COSTA JÚNIOR – Ten Cel QOECTA R1, Chefe da Subdivisão de 
Aeródromos do CINDACTA I , Representante do DECEA 
Controlador de Tráfego Aéreo Radar no CINDACTA I (1984-1994); Coordenador do 
Curso de Oficiais Especialistas em Controle de Tráfego Aéreo (1995-1998); Chefe do 
Centro de Controle de Área Brasília (2000-2003); Chefe da Torre e do Controle de 
Aproximação de Natal-RN (2004-2007); Assessor de Tráfego Aéreo em Assunção-PY 
(2008-2009); Chefe da Coordenação e Controle do DECEA (2010-2012); Chefe da 
Subdivisão de Aeródromos do CINDACTA I (2013-…) 
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MIGUEL FILHO  
Gerente de desenvolvimento e integração de soluções na Sony Brasil 

NIVELLE DAOU JR – Diretor Regional Norte – SET/ Vice-presidente de Tecnologia da 
Rede Amazônica de Rádio e Televisão 
Nivelle Daou Jr, Formando em Engenharia pela Escola de Engenharia Mauá (Curso de 
Engenharia Elétrica – Modalidade Eletrônica), Bacharel em Direito, Advogado pela 
OAB-Am, Pós Graduado em TV Digital pela UFAM. Membro da Diretoria da atual 
gestão do SINDERPAM ( Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão e Publicidade do 
Estado do Amazonas) na função de Presidente. 

OLÍMPIO JOSÉ FRANCO 
Presidente da SET 

PATRICIA GARCIA FREIRE 
Especialista em Estratégia e  Regulatório na TV Globo 
Pós-graduada em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (RJ) e Graduada 
em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Patricia Freire é Especialista em Regulatório de Tecnologia. Atuou por dez anos na área 
de Projetos de Tecnologia de Transmissão da TV Globo e hoje faz parte da equipe de 
Governança Estratégica. 

PAULO ANDRÉ HOLANDA 
Diretor Regional do SENAI 

PAULO HENRIQUE CASTRO CORONA  
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Telecomunicações TV GLOBO 

PAULO MARCOS DAMASCENO  
Suporte Técnico Comercial HITACHI KOKUSAI LINEAR 
Engenheiro com experiência em ensaios, configuração e manutenção em 
Transmissores de Televisão Digital e Analógica, amplificadores, moduladores. 
Experiência com sistemas de refrigeração de transmissores - ar e liquido. Configuração 
e dimensionamento de Head-End - Mux/Remux, Receptor de Satélite, 
Encoders/Decoders, implementador de funções. Conhecimento em ISDB-T e DVB. 
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Execução de testes e laudos em equipamentos para validação de novos produtos. 
Experiência com instrumental como Analisadores de Espectro, Network Analyzer, 
Power Meters. Projeto, implantação e validação de Sistemas de TV Digital e sistemas 
de distribuição. 

PAULO RICARDO HERMANO BALDUINO  
Diretor de Tecnologia ABERT 
Engenheiro eletrônico pela Universidade de Brasília, é Diretor Presidente da Synthesis 
Consultoria, que atua nos setores convergentes de telecomunicações e mídia. 
Trabalhou no Ministério das Comunicações como coordenador das atividades de 
regulamentação internacional junto aos distintos fóruns da União Internacional de 
Telecomunicações - UIT e da Comissão Interamericana de Telecomunicações - CITEL. 
Chefiou delegações brasileiras em várias reuniões, assembléias e conferências da UIT e 
da CITEL sobre temas diversos, dentre os quais se inclui o planejamento do uso do 
espectro para vários serviços. Atualmente suas atividades de consultoria incluem a 
direção dos trabalhos da Associação Brasileiras das Emissoras de Rádio e Televisão - 
ABERT, voltadas para a política, o planejamento e o uso do espectro radioelétrico. Foi 
responsável pela participação técnica da ABERT em todo o processo da faixa de 700 
MHz 

RAQUEL CALDAS OLIVEIRA  
Analista de Treinamento SNEWS 
Raquel se dedica há mais de 10 anos ao jornalismo. Durante este período, obteve 
experiências profissionais que a levaram a trabalhar em praticamente todas as áreas 
do jornalismo. Bacharel em Administração de Empresas e Pós-graduando em 
Comunicação Organizacional e Marketing, atualmente é analista de treinamentos da 
Snews, empresa desenvolvedora de soluções em broadcast. 

RAUL IVO FALLER  
Sócio Diretor YOUCAST 
Formado em engenharia de telecomunicações pela Universidade de Karlsruhe na 
Alemanha, pos-graduado em economia de empresas pela FIPE, FEA, USP Raul Faller 
tem experiência de 15 anos no mercado de telecom com ênfase na radiodifusão com 
passagens pelas empresas Rohde & Schwarz e Kathrein. Hoje Raul e sócio diretor da 
YOUCAST, empresa integradora de soluções para distribuição de vídeo. 

RENATO FIORE, diretor comercial na IBS Energy 
Renato Rogério de Fiore, diretor comercial da empresa IBS-Energy, Graduado UMC – 
2008 – Tecnólogo Gestão Empresarial com MBA FGV – 2014 – Economia e Gestão 
Empresarial. Especialização HBS – 2016 – Gestão de Negócios. Gestor de negócios e 
equipes em diversos segmentos (Naval, Automotivo leve e pesado, Industrial, C. Civil, 
Metalomecânico e Elétrico). Experiência em desenvolvimento de equipes comerciais 
de alta performance. Vivência em gestão de negócios e equipes no Brasil, Colômbia & 
Caribe, América Latina, Itália e Espanha. Vivência em gestão de projetos com equipes 
multitarefas Ásia, Europa, Américas. Negociação para aquisição e venda de empresas 
com grupos multinacionais. Negociação com grupos internacionais de Royalties – 
Licenciamento de marcas. 
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RICARDO ARAUJO, Sales Executive da YOUCAST 
Engenheiro Elétrico, especializado em Telecom, com MBA em Gestão Empresarial. 
Atuando na área Comercial, Gestão de Vendas e Projetos a mais de 18 anos, 
atendendo clientes como: Operadoras de Telefonia, Carriers, Neutral 
Holst,  Provedores Internet, Broadcast TV e Pay TVs. 
Já exerceu funções como Gerente de Contas, KAM, Gerente de Canais e Country 
Manager  em empresas renomadas como: Ericsson, Claro, Huber+suhnner, Samsung, 
Comba, Avicom, YouCast. Sempre buscando elevar os resultados e desenvolver novos 
negócios dentro do campo de atuação das empresas representadas. 

RICARDO CALDERON  
Diretor de vendas Eutelsat 
Formado em engenharia eletrônica pela Escola de Engenharia Mauá, possui 27 anos de 
experiência no mercado de comunicações por satélites, Broadcast e PayTV. Ocupa a 
posição de Diretor de Vendas na Eutelsat do Brasil desde 2015 

ROBERTO LAVOR, diretor na QLuz 
Roberto Bacellar Alves Lavor, Doutorando em Ecologia e Saúde ambiental. Mestrado 
em Engenharia da Produção. Especialização em Direito Tributário, em Engenharia da 
Produção, em Marketing, em Administração em Ciência e Tecnologia e em Sistemas 
Elétricos de Potência. Graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica e  
em Telecomunicações. Professor do curso de Engenharia de Produção na Universidade 
Federal do Amazonas – UFAM, assessor para assuntos empresariais da Pró-Reitoria de 
Inovação da UFAM, Diretor da Qluz EcoEnergia e Diretor da QualiMarketing 
Engenharia e Consultoria Empresarial Ltda. 

ROBERTO PRIMO Diretor de Tecnologia GLOBOSAT 

RODRIGO ARNAUT, Vice-diretor de TV por Assinatura e Novas Mídias da SET, Media 
Engineer no Esconderijo.xyz, Professor na FAAP e Presidente na EraTransmidia. 
Consultor em planejamento transmídia para produtoras e agëncias no Esconderijo.xyz, 
Professor de mídias digitais na FAAP na faculdade de comunicação. Mestre em 
Ciências pela USP (Poli), Pós em Gestão de Negócios e Inovação Tecnológica ESPM, 
Engenheiro de computação USJT. Concluiu curso de extensão em E-business na UofT 
(University of Toronto). Presidente na Associação EraTransmidia, onde desenvolve 
atualmente pesquisas de produção audiovisual na área de vídeos imersivos, realidade 
virtual/aumentada e ações de impacto social. Com 25 anos de experiência profissional 
e acadêmica na área de Tecnologia, Negócios e Comunicação, em brainstormings e 
projetos de Transmídia, TI, Telecom, TV, IoT, Mobile, Web, Games, Wearables, 
Interatividade, Holografia, Realidade Virtual e Aumentada, Midia, Publicidade e 
Marketing, sendo 21 anos no grupo Globo em Pesquisa e Desenvolvimento, nas areas 
de Esportes, Jornalismo e Entretenimento, onde desenvolveu mais de 50 projetos, 
recebeu 15 prêmios, com destaque para IBC Special Awards do “Flutuador” 
(Amsterdã). Também é sócio na startup Gigamobb e na consultoria Esconderijo das 
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Crianças, focado no desenvolvimento de projetos com a metodologia MAMP (Multi 
Audiência Multi Plataforma) da EraTransmídia. Vice diretor de TV por Assinatura e 
Novas Mídias da SET. Palestrante em mais de 200 eventos no Brasil e exterior. 

RODRIGO MENEZES, Engenheiro na Eutelsat do Brasil 
Rodrigo Menezes é bacharel em Engenharia Eletrônica pelo CEFET/RJ e possui 
especialização em comunicações por satélittes pela PUC/RJ. Trabalha na indústria de 
satélites há 17 anos, onde atuou como especialista em sistemas de monitoração de 
comunicações, testes em órbita e técnicas para combate a interferências. Atuou como 
responsável técnico pela implementação do centro de monitoração de satélites da 
Anatel e atualmente é responsável pela parte de Engenharia e Regulatório da Eutelsat 
do Brasil. 

RODRIGO VIEITAS SARRUF DE Almeida Assessor Técnico, Gerência Regional nos 
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo – GR02 Anatel 
Formado em Engenharia de Telecomunicações, com Mestrado pela Universidade 
Federal Fluminense. Ingressou na ANATEL em 2005 e atualmente é o Assessor Técnico 
e Gerente Regional Substituto nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Atuou no 
planejamento e coordenação das atividades da ANATEL em diversos Grandes Eventos, 
incluindo Jogos Pan-Americanos 2007, Rio+20 e Copa do Mundo de 2014. 

RONALD ALMEIDA 
Comitê de Diretoria Regional Nordeste da SET 
Ronald Almeida, com mais de 10 anos de experiência na área de Radiodifusão atuando 
em emissoras de TV e rádio. Desenvolvendo atividades relacionadas a engenharia, TI, 
telecomunicações, gestão, planejamento, manutenção, implantação, projetos entre 
outras. 

RUBENS VITULI  
Business Director, Latin America SES 
Rubens Vituli graduou-se em Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de 
Campinas em 1997, com pós-graduação em Administração de Empresas concluída em 
2005, na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Vituli é diretor de negócios para a 
América Latina na SES, desde 2011, e acumula grande experiência na indústria de 
satélites e telecomunicações, atuando na área técnica e comercial de empresas como 
Comsat e British Telecom. 

SADY ROS  
Engenheiro/ Gerente Técnico SBT 

SALUSTIANO FAGUNDES – SET/HXD 
Salustiano Fagundes, Atua na área de TICs com ênfase em inovações tecnológicas; 
fundador da HIRIX Engenharia de Sistemas e da HXD Smart Solutions, uma das 
empresas brasileiras que desde 2007 vem “pensando e fazendo a nova televisão” no 
Brasil, construindo cases com clientes como a Caixa Econômica, TV Globo, TV 
Climatempo, LG, TV Bandeirantes, Amazon Sat, Panasonic, Philips e Panasonic entre 
outros. 
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Foi vice-presidente da SUCESU (Sociedade dos Usuários de Informática e 
Telecomunicações); Avaliador do Prêmio Dorgival Brandão da Qualidade e 
Produtividade em Software (MCTI/PBQP/Softex) – criado para promover a melhoria da 
qualidade e o aumento da competitividade da indústria brasileira de software; e 
Membro do Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital 
Terrestre (Fórum SBTVDT). 
Participa do Grupo de Pesquisa de Novas Mídias da Sociedade Brasileira de Engenharia 
de Televisão (SET); do LabArteMidia-Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais 
da USP; e é Curador de Conteúdos da Campus Party, considerado um dos maiores 
eventos no mundo nas áreas de inovação, internet, entretenimento digital, ciência e 
criatividade. 

 SÉRGIO LUIS NOGUEIRA MARTINES 
Diretor Executivo na SM Facilities 
Diretor Executivo da SM Facilities, empresa de serviços de Engenharia e 
Gerenciamento de Projetos, com larga experiência em Televisão e Telecomunicações, 
além de atuação como consultor em diversas áreas como Energia, Financeira, Jurídica, 
Industrial, RH e Meio-Ambiente. Engenheiro Civil pela UFPR e Técnico em Eletrônica 
pelo CEFET-PR, com especialização em Gestão de Obras pelo CEFET-PR e MBA em 
Gerenciamento de Projetos pela FGV. Possui experiência de 25 anos, especialmente 
em sistemas de transmissão, implantação de geradoras e retransmissoras de TV. 
Diretor de Relações Institucionais do PMI-PR. 

SIDNEI BRITO, Diretor Comercial SDB Multimidia – Platinum Reseller da Harmonic Inc. 
Engenheiro eletricista pela PUC, com pós graduação na área de Telecomunicações e 
Gestão de Projetos. Atuante na área de video há mais de 20 anos e há 15 anos sócio 
Diretor da SDB Multimidia Ltda, Platinum Reseller e Service Center da Harmonic no 
Brasil. 

TEREZA DE MACEDO MONDINO  
Sócia Diretora TM Consultoria e Consultora da SET 
Engenheira Eletrônica formada na UnB. Trabalhou no Ministério das Comunicações até 
1998, onde atuou em Regulamentação e Planejamento nas áreas de Radiodifusão e TV 
por Assinatura. Participou de trabalhos nas comissões de Radiodifusão do MERCOSUL, 
da CITEL e da UIT. Participou dos trabalhos do Grupo ABERT/SET de TV Digital - desde a 
preparação dos testes nos sistemas ATSC, DVB e ISDB, em 99, até a finalização da 
primeira edição do plano de distribuição de canais de TV digital, em 2003, e hoje é 
consultora do Grupo de Espectro da SET, atuando na área regulatória e no 
planejamento. 

TIAGO CUNHA, Especialista em comunicação via satélite. Engenheiro de suporte e 
manutenção de RF. 
Planejamento e execução de obras de Telecom e Administração de sistemas de 
telecomunicações. 
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TOMASO PAPI – Rede Record DF 
Tomaso Papi, formado em Engenharia Elétrica ênfase em Telecomunicações, Pós-
graduado em Sistema de TV Digital e IPTV pelo INATEL, Mestrando pela UnB. 
Atualmente é Engenheiro na Record Brasília em Tecnologia e Sistema de TV Digital – 
Transmissão, Recepção e Multiplexação para SFN e MFN utilizando rádio digital, fibra 
óptica, SFN via Satélite e integração entre tecnologias. Consultor em Sistema de TV 
Digital.  Membro do grupo Técnico de Recepção(GT-Rx) do Grupo de implantação do 
processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV(GIRED). 

VITOR CHAVES DE OLIVEIRA  
Engenharia SET / UNISAL / COACH IT 
Vitor C. Oliveira é Professor, Consultor e Pesquisador. Doutorando em Engenharia 
Elétrica (Mackenzie), Mestre em Engenharia Elétrica (PUCC), Especialista (MBA) em 
Engenharia Eletrotécnica e Sistemas de Potência (UNISAL), formado em Ciência da 
Computação (UNISAL) e técnico em Informática (SENAI). Professor Universitário 
atuando nas áreas de Eng. Elétrica e Computação no Centro Universitário Salesiano de 
São Paulo (UNISAL); Editor de Revistas para a Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão (SET); Consultor em Infraestrutura TI/ERP/Telecom na Coach IT Consultoria. É 
autor de livro na área de computação em nuvem e já publicou dezenas de artigos em 
periódicos científicos e em conferências nacionais e internacionais. Seus interesses de 
pesquisa estão concentrados em Telecomunicações: Redes IP, Transmissões Rádio (TV 
Digital), Teoria Eletromagnética, Algoritmos de Controle, Modelagem Matemática de 
Sistemas, Virtualização e Eficiência Energética. 

VITOR ELISIO GOES DE OLIVEIRA MENEZES 
Superintendente de outorga e recursos à prestação – ANATEL 

WAGNER DE SOUSA BASTOS, Gerente de Engenharia de TV na EBC 
Formado em Engenharia da Computação pelo Centro Universitário de Brasília e 
Mestrando pela UnB em Engenharia Elétrica. Atualmente é Gerente de Engenharia de 
TV na EBC – Empresa Brasil de Comunicação. Já atuou como Coordenador de Sinais e 
Sistemas também na EBC. 

WILLIAM IVO KOSHEVNIKOFF ZAMBELLI 
Gestor do Projeto da Implantação da Televisão Digital no Brasil – MCTIC 

YROÁ ROBLEDO FERREIRA, Gerente de Outorga e Licenciamento de Estações – Anatel  
Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal de Santa Catarina e Mestre em 
Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, 
está como Gerente de Outorga e Licenciamento de Estações da Anatel e atua 
diretamente na gestão e construção do Projeto Mosaico. 
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YURI HENRIQUE NIETO 
Executivo de Contas de Vídeo Profissional na Canon 
Executivo de contas de Cinema e Video Profissional na Canon do Brasil. Formado em 
Rádio e TV, iniciou sua carreira na área de treinamentos de câmera e edição não-
linear, em seguida atuando na área comercial e desde 
2014 é um dos responsáveis pela operação comercial de revendas da linha de Cinema 
e Vìdeo Profissional. 
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