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A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação da 

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão- SET – 

dirigida aos profissionais que trabalham em redes comerciais, 

educativas e públicas de rádio e televisão, estúdios de 

gravação, universidades, produtoras de vídeo, escolas 

técnicas, centros de pesquisas e agências de publicidade.

A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente aos 

associados da SET. Os artigos técnicos e de opinião 

assinados nesta edição não traduzem necessariamente 

a visão da SET, sendo responsabilidade dos autores.

Sua publicação obedece ao propósito de estimu-

lar o intercâmbio da engenharia e de refletir diver-

sas tendências do pensamento contemporâneo da 

Engenharia de Televisão brasileira e mundial.

A primeira edição da Revista SET de 2011 
começa em ritmo de festa. A primeira 
comemoração é do enquadramento da 

revista na Lei Rouanet. A segunda é o encon-
tro dos diretores para discutir a participação 
da SET no NABShow 2011. Como acontece 
há muitos anos, nesta época, começam os 
preparativos e especulações para o grande 
espetáculo de tecnologia dos setores de radio-
difusão e de telecomunicações, o NABShow. E 
é normal que os preparativos provoquem eufo-
ria, pois se trata do maior e do mais esperado 
evento de tecnologia do mundo, onde tudo tem 
que dar certo. 

A primeira edição do evento aconteceu há 80 
anos e, desde então, sempre foi palco para os 
lançamentos das inovações tecnológicas de 
cada época. O Brasil faz parte deste show por 
meio da Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão (SET) e do Projeto Eletroeletrônicos. 
Há 20 anos a SET realiza o encontro SET e Trin-
ta, que a cada ano tem superado seu público e 
suas expectativas. A diretoria da SET se reuniu 
no dia 26 de fevereiro para tratar dos detalhes 
do evento e sobre os temas que deveriam nor-
tear as palestras do SET e Trinta no NABShow 
2011. O Pavilhão Brasil destinado ao Projeto 
Eletroeletrônicos do Sindvel em parceria com a 
Apex também já é uma tradição na feira. Nesta 
edição você poderá ver como ficará o espaço 
que abrigará as empresas brasileiras. 

Nas páginas de entrevista, a diretora edi-
torial da SET, Valderez de Almeida Donzelli, 
conta como foi e quão importante é a con-
quista da Lei Rouanet para a Revista da SET. 
O sonho se tornou realidade e todo o traba-
lho foi compensado com a aprovação. Ago-
ra, é correr atrás e fazer com que a revista 
cresça ainda mais e se consolide como um 
ponto de referência editorial para os setores 
da radiodifusão e das telecomunicações. 

No artigo “Radiocomunicação Cognitiva”, o 
diretor do segmento de rádio da SET, 

Ronald Siqueira, fala sobre 
o conceito de sistema de 
radiocomunicação cog-
nitiva utilizado para 
aperfeiçoar o uso do 

espectro eletromag-
nético. Ele aborda 

a importância 

dessa inovação tecnológica, que entre ou-
tras coisas permite o controle da potência 
de transmissão e tem a capacidade de ge-
renciar dinamicamente o espectro. 

Dando continuidade a série Produção de 
Ponta a Ponta, o supervisor de projetos da 
TV Cultura de São Paulo, Alberto Paduan, 
em seu artigo, descreve cuidadosamente o 
passo a passo da Produção e pós produção 
de vídeo, começando pela fase da produção, 
que envolve desde operadores de câmeras 
e de cabo, cenógrafo, diretores, editores, fi-
gurinista e muitos outros profissionais. Para 
poder detalhar todo o processo o artigo foi 
dividido em três partes. 

O balanço e a perspectiva positiva da im-
plantação do sistema de TV digital no Brasil 
são o tema do artigo, “O momento da regio-
nalização”, do  diretor comercial da Screen 
Service, Julio Prado. Para ele o cenário é 
amplamente favorável. 

No artigo “Radiodifusão como infraestrutu-
ra crítica” assinado por Flávio Archangelo e 
Gilberto Studart, é descrito a importância do 
setor de radiodifusão numa catástrofe e do 
Plano Nacional de Segurança de Infraestru-
turas Críticas. 

Na sessão CBC assinada por Thiago Aguiar 
Soares, especialista em regulação da Anatel, o 
leitor pode acompanhar as atividades do Grupo 
Relator de Radiocomunicações 6 (GRR 6), que 
já estão em andamento e têm como objetivo 
dar continuidade aos trabalhos realizados em 
2010 e otimizar a participação do Brasil nos 
diversos foros internacionais.

O Inside SET destaca a participação de 
Ronald Siqueira na cerimônia de posse do 
Ministro das Comunicações Paulo Bernardo 
e o Workshop de Loudness no Espaço SET 
- São Paulo. 

Excepcionalmente nesta edição a Carta ao 
Leitor não foi escrita pela diretora editorial 
da SET, Valderez de Almeida Donzelli. Mas 
nas próximas edições o espaço volta a ser 
assinado por ela. 

Boa leitura!
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Por Gilmara Gelinski

COMEÇAM OS PREPARATIVOS PARA 
O MAIOR EVENTO DE TECNOLOGIA

Como não poderia deixar de ser, a Natio-
nal Association of Broadcasters (NAB) já 
mobiliza os setores de radiodifusão e de 

telecomunicação do mundo todo. A Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão (SET) já 
começou os preparativos para o evento SET e 
Trinta e a Sala SET Brasil. O Sindicato das In-
dústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e 
Similares do Vale da Eletrônica (Sindvel), com 
o apoio da Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex Brasil), tam-
bém já estão preparando o Pavilhão Brasil para 
abrigar as empresas brasileiras. 

Segundo a presidente da SET, Liliana Nako-
nechnyj, as perspectivas para o evento são 
as melhores, pois é o maior encontro mun-
dial da indústria de televisão. “Nesta edição 
serão discutidas as enormes transforma-
ções impulsionadas pela revolução digital e 
os profissionais buscarão respostas para as 
tendências futuras da radiodifusão”. 

"A forte tendência de transferência do 
espectro eletromagnético da radiodifusão 
para aplicações de banda larga foi o tema 
mais polêmico do NABShow 2010 e conti-
nua em pauta para este ano. Um ponto de 
atenção e também de novas oportunidades 
é a forma muito mais abrangente de consu-
mo de conteúdo audiovisual – a todo tempo 
e lugar, com a multiplicação de dispositivos 
do tipo “tablets” –, que obriga os produto-
res de conteúdo a ter uma visão multiplata-

forma –, e os negócios de entretenimento 
audiovisual, que começam na produção e 
passam pelo processamento e distribuição, 
dando foco especial à ponta da recepção. A 
tecnologia 3D continuará como um outro pólo 
de atenção, com novos métodos e equipa-
mentos para produção a fim de atender não 
somente à exibição em salas de cinema, mas 
também a um número crescente de canais 
pagos e um mercado promissor de vídeo sob 
demanda’, conclui Nakonechnyj.

O Brasil no NABShow
O Brasil tem seu espaço marcado pelo Pa-
vilhão Brasil e pelos eventos realizados pela 
SET. Há 20 anos, a entidade recepciona e 
promove a integração dos radiodifusores bra-
sileiros com a NAB. Devido à importância do 
setor nacional nas áreas de telecomunicação 
e radiodifusão, desde 1991 a SET realiza um 
evento paralelo à feira. Trata-se do SET e Trin-
ta, um café da manhã promovido a partir das 
07:00 horas onde os participantes podem 
assistir palestras e trocar informações em 
âmbito internacional. 

Uma curiosidade do evento que mostra 
como a entidade vem trabalhando para 
que o setor cresça: na primeira edição do 
café havia apenas 31 participantes. Em 
2010 este número passou para 350, to-
talizando o limite de vagas. As inscrições 
para a feira e para o SET e Trinta pela SET 
já estão abertas e a expectativa é que o 

número de inscritos este ano supere o de 
2010. De acordo com Liliana, “espera-se 
um aumento de participantes de outros 
países no SET e Trinta, em especial da 
América Latina, onde o ISDB-TB foi ado-
tado extensivamente”. 

Este ano o SET e Trinta acontece entre os 
dias 11 e 13 de abril na Sala SET Brasil. 
Durante os três dias de evento, além do 
networking, os profissionais inscritos na 
programação da SET poderão assistir a 
nove apresentações de tecnologia, dois 
Fóruns com palestrantes internacionais, e 
participar de sorteios diários. Ao total se-
rão cinco moderadores e 14 palestrantes. 
Serão cinco palestras no primeiro dia, duas 
no segundo e duas no terceiro dia. Nos dois 
últimos dias haverá um debate com pales-
trantes internacionais convidados pela SET 
para falar sobre as diversas tecnologias 
que envolvem o setor. Liliana Nakonechnyj 
elogiou as apresentações da edição passa-
da. “O conteúdo técnico das palestras foi 
muito bom, pois o enfoque foi no momento 
tecnológico e não nos produtos das empre-
sas que levaram seus palestrantes”.

Na pr imeira reunião dos diretores da 
SET, que ocorreu em fevereiro, Ray-
mundo Barros, diretor de tecnologia, 
representando o grupo Tecnologia e 
Segmento de Mercado, apresentou os 
dois grandes temas previstos para os 
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Há 80 anos o NABShow é uma referência tecnológica para os setores de radiodifusão e de telecomunicações
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debates do SET e Tr inta. Para a terça 
feira, dia 12 de abr i l , o debate será 
sobre os serviços Over the Top  e os 
broadcasters  (OTT) e, na quarta-feira, 
dia 13 de abr i l , o tema será As Amea-
ças ao Espectro.

A idéia é ter, na abertura dos trabalhos, duas 
palestras focadas no tema do dia apresen-
tadas pelos patrocinadores. E o painel terá 
um convidado chave, referência no assunto, 
escolhido pela SET. Para enriquecer o debate 
haverá mais dois palestrantes que irão con-
tribuir com pontos e contrapontos sobre o 
tema. De acordo com o diretor de tecnologia, 
Raymundo Barros, “a dinâmica do painel do 
primeiro dia terá o convidado (keynote) falan-
do sobre como o setor ou a empresa que ele 
representa está se organizando para resolver 
a questão caótica da oferta de conteúdo over 
the top. E a contribuição para o painel virá de 
um convidado que falará sobre a distribuição 
e oferta de entretenimento e como contrapon-
to um provedor de plataforma”.

A delegação brasileira poderá contar com o 
apoio da SET durante todo o evento. A Sala 
SET Brasil 2011 criada pela entidade é um 
ponto de encontro dos brasileiros no Las 
Vegas Convention Center (LVCC). Ela estará 
equipada com mesas para reunião, compu-
tador com internet e mesa de café. Após 
o término do SET e Trinta, os brasileiros 
poderão desfrutar das facilidades que o lo-
cal oferece. É nesta sala que a equipe SET 
estará presente para recepcionar, orientar 
e atender a delegação brasileira. “Dada a 
enorme procura pela Sala SET Brasil como 
ponto de encontro e de apoio, nós estamos 
buscando ampliar o espaço para poder ofe-
recer um serviço melhor”, explica Liliana. 
São esperados mais de 1.200 brasileiros 
na feira. Os profissionais, associados ou 
não da SET, podem fazer a inscrição para 
a feira através da entidade, gratuitamen-
te, e retirar o seu crachá na Sala SET 
Brasil em Las Vegas. 

A embaixada norte americana está organizan-
do a Delegação Oficial do Brasil para visitar 
o NABShow 2011. Haverá um representante 
do Departamento de Comércio dos Estados 
Unidos acompanhando a delegação para aju-
dar a identificar oportunidades e produtos de 
interesse na feira oferecendo assistência para 
realização de reuniões exclusivas com expo-
sitores e visitas técnicas. Também haverá um 
acompanhamento de intérprete para reuniões 
previamente agendadas. 
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A Feira tem abrangência mundial e serve como plataforma de lançamento de produtos e tecnologia

Em 2010 cerca de 1.200 brasileiros foram conferir as novidades do NABShow
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Patrocinadores
As empresas interessadas em participar 
do evento como patrocinadoras do evento 
SET e Trinta podem escolher entre as ca-
tegorias ouro, prata e bronze. A categoria 
ouro tem nove cotas, a prata e a bronze 
10 cotas cada uma. A empresa Ouro será 
responsável pela apresentação das pa-
lestras com duração de 20 minutos cada, 
durante os três dias do evento. A Direto-
ria da SET estabelecerá a programação 
(horário e data) com base nos seguintes 
critérios: teor de tecnologia, inovação, 
up-grade, atualidade e aplicabilidade ao 
mercado Broadcasting Brasil. As empre-
sas que optarem pelos patrocínio prata e 
bronze serão divulgadas de acordo com 
os termos de cada categoria

A escolha dos temas 
De acordo com o site do NABShow, as pales-
tras apresentadas durante o evento Broadcast 
Engineering Conference serão sobre os mais 
recentes desenvolvimentos em tecnologia de 
transmissão e focalizam as oportunidades e 
desafios que enfrentam os profissionais de 
engenharia de transmissão ao redor do mun-
do. Todos os anos centenas de profissionais 
de radiodifusão de todo o mundo participam 
da conferência. O NAB Broadcast Engineering 
Conference é um evento altamente técnico 
onde os apresentadores vão entregar do-
cumentos técnicos sobre uma variedade de 
temas relevantes. As apresentações terão 30 
minutos de duração, incluindo cinco ou dez 
minutos para perguntas da platéia. As salas 
de conferências estão equipadas com equi-

PrÉ-naB 2011

Na edição passada, o conteúdo técnico das palestras teve um enfoque no momento tecnológico e não em produtos

Em 2010 o café SET e Trinta contou com a presença de 350 brasileiros

pamento audiovisual que irão acomodar as 
apresentações em computador padrão.

Desde outubro de 2010, os organizadores do 
NABShow estão selecionando os conteúdos 
para as conferências. Entre os temas na área 
de Engenharia de televisão estão: tecnologia 
de transmissão de dados e aplicativos, pa-
drões de televisão, tecnologia do set-top box, 
envio de dispositivos portáteis, móveis e re-
cepção, tecnologia de banda larga, integração 
de sistemas, a evolução da televisão digital ao 
redor do mundo, produção e pós produção, 
otimização de cobertura de RF, sistemas de 
transmissão e manutenção. 

No tocante a engenharia do rádio os traba-
lhos deveriam ser apresentados sob os te-
mas: evolução do rádio digital no mundo, AM 
sistema de antena direcional, transmissão de 
ondas curtas, implementação do rádio HD, 
tecnologia de banda larga, processamento 
de áudio da produção e transmissão de som 
surround, tecnologia de transmissão. 

NABShow
A feira acontecerá entre os dias 09 e 14 abril, no 
LVCC, em Las Vegas. A cidade não poderia ser 
outra, pois é o local perfeito para abrigar eventos 
de todos os segmentos, principalmente, os da 
área tecnológica, uma vez que Las Vegas é pólo 
tecnológico, especialmente, no setor de telecomu-
nicações. Conhecida como a Capital Mundial do 
Entretenimento, Las Vegas é muito mais do que 
seus belos cassinos, shows e hotéis temáticos, 
suas atividades econômicas vão além do turismo e 
concentram-se também nas indústrias de tecnolo-
gia e química, com o tratamento de minério. 

O primeiro evento da NAB surgiu há 80 anos e 
tornou-se uma referência mundial do setor de 
telecomunicação. A feira reúne tecnologia de 
televisão, rádio, cinema, produção e pós-pro-
dução de filmes e vídeos, áudio, novas mídias, 
internet, streaming, banda larga, serviços 
sem fio e via satélite. Em uma área de 74 mil 
metros quadrados estarão dispostos cerca de 
1.500 expositores. A expectativa dos organi-
zadores é que mais cem mil pessoas visitem a 
feira. Além do parque de exposição, acontece-
rão conferências sob os temas Gerenciamento 
e Engenharia de Broadcasting, Produção e Pós-
produção, Multimídia e Cinema Digital. 

Outras informações, você pode encontrar 
no site da SET: www.set.com.br

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gilmara@gelinska .com
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Como o acontece desde 2006, o Pa-
vilhão Brasil em 2010 foi um dos 
destaques da feira, sendo conside-

rado um dos maiores pavilhões interna-
cionais. Os organizadores querem repetir 
o feito este ano e já estão preparando as 
empresas para embarcar rumo a Las Ve-
gas. O pavilhão, denominado Broadcast 
Brazil, é coordenado pelos gestores do 
Projeto Setorial Integrado Eletroeletrôni-
cos Brasil (PSI) do Sindvel, em parceria 
com a Apex-Brasil, e tem o apoio da SET 
e do Fórum do Sistema Brasileiro de TV 
Digital Terrestre (SBTVD). 

De acordo com o gerente do PSI, Carlos 
Henrique Ferreira, o pavilhão brasileiro terá 
240 metros quadrados distribuídos em três 
ilhas, que abrigarão cerca de 15 empresas 
expositoras, uma área destinada ao Fórum 
e a SET”. Segundo Maurício Kakasso, su-
perintendente do Fórum SBTVD, “a partici-
pação do Fórum está sendo formatada, e 
é possível que no espaço destinado a nós, 
sejam feitas demonstrações para divulga-
ção do sistema brasileiro de TV digital”. Os 
destaques do pavilhão serão as soluções 
digitais para ISDB, ATSC e DVB. 

todo o mundo das áreas de tecnologia de 
TV digital e 3D, IPTV, vídeo móvel e mídias 
sociais, bem como outras tecnologias para 
a geração e transmissão de conteúdo”. 

A Feira tem abrangência internacional e 
serve como plataforma de lançamento de 
novos produtos e tecnologias relacionadas 
com a mídia digital e ferramentas de última 
geração para a geração, gerenciamento, 
distribuição e difusão de conteúdo, o que é 
fundamental para as empresas brasileiras. 

O pavilhão é o resultado da união de em-
presas nacionais que querem divulgar seus 
produtos e suas tecnologias no NABShow. 
“Estar presente em uma feira do porte da 
NAB contribui para a promoção do Siste-
ma Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, 
mostrando tecnicamente como funciona 
o sistema para que outros países possam 
adotar o padrão brasileiro, aumentando o 
mercado da indústria nacional de radiodifu-
são”, completa Sabah. 

Na edição passada o pavilhão foi composto 
por 15 empresas da indústria de telecomu-
nicações, softwares, serviços e equipamen-

A montagem do pavilhão começa na quarta 
feira, dia 6 de abril. No dia 9 de abril as em-
presas chegam com os equipamentos e no 
dia 11 de abril inauguramos o Pavilhão que 
contará com cerca de 60 pessoas. “O Sind-
vel trabalha na logística e infraestrutura e 
cada empresa leva seus equipamentos e 
fazem as instalações específicas dos seus 
produtos no stand que é padrão”, explica 
Carlos. 

“Os representantes internacionais também 
se fazem presentes levando seus clientes 
para ver os lançamentos e ter contato téc-
nico com pessoas das fábricas brasileiras. 
O “Café Nosso Stand” tem se transforma-
do no ponto de encontro dos brasileiros e 
clientes internacionais”, conclui Ferreira. 

Para o técnico responsável pelo Projeto 
Eletroeletrônicos Brasil, Richard Sabah, da 
Apex-Brasil, “dentro do contexto do projeto 
executado pelo Sindvel em parceria com 
a Apex-Brasil, o NABShow é o principal 
evento para as empresas participantes do 
convênio que atuam no segmento de ra-
diodifusão e telecomunicações. O evento é 
destino fundamental para as empresas de 

PrÉ-naB 2011

Por Gilmara Gelinski

PAVILHÃO BRASIL É UMA 
TRADIÇÃO NO NABSHOW

O pavilhão faz parte do projeto (PSI) do Sindvel, em parceria com a Apex-Brasil, e apoio da SET e do Fórum SBTVD
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tos para radiodifusão. Os organizadores do 
evento contabilizaram 873 contatos reali-
zados pelas empresas com profissionais de 
países como Peru, Equador, Bolívia, Méxi-
co, Argentina, Colômbia, Brasil, Chile, Costa 

Rica, Estados Unidos, Venezuela, Dinamar-
ca, França, Itália, Candá, China, Taiwan, 
Japão, Coréia, Inglaterra, Índia e Guate-
mala. O volume de negócios foi de US$ 
1.150.000,00 e a expectativa de negócios 

em um ano foi de US$ 8.660.000,00.

Gilmara é editora da Revista da SET . 
E-mail: gilmara@gelinska .com
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O Pavilhão Brasil é um dos maiores espaços internacionais da feira
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O pavilhão brasileiro terá 240 metros quadrados distribuídos em três ilhas, que abrigarão cerca de 15 empresas expositoras, uma área destinada ao Fórum SBTVD e a SET
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Planta baixa do Pavilhão Brasil
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o acompanhamento e desenvolvimento da im-
plantação do sistema brasileiro de TV digital, 
tanto no Brasil, como nos demais países que 
adotaram o mesmo sistema. A revista de Radio-
difusão traz os anais do congresso e foi criada 
para divulgar os trabalhos acadêmicos. O jornal 
eletrônico SET Day by Day é uma publicação di-
ária sobre a NAB e o SET e Trinta. 

Qual a importância destas publicações 
para o setor de radiodifusão? 
Possibilitam a troca de informações entre os 
profissionais do setor. Os artigos são escritos 
por especialistas sendo a maioria associados 
da SET. Buscamos ter artigos que tratam de 
temas do dia a dia, como também mostrar as 
tendências e perspectivas do setor, a médio 
e longo prazo. Podemos destacar os tutoriais 
e alguns artigos técnicos como conteúdo de 
treinamento para o leitor.

Quais foram os trabalhos desenvolvidos 
na sua gestão no tocante a linha edito-
rial da SET?
Nós criamos a revista de Radiodifusão e a edi-
ção especial da revista da SET, em inglês, portu-
guês e espanhol. Também aprimoramos a meto-
dologia de produção da revista da SET, com uma 
pauta mais abrangente e com a implantação de 
tutoriais técnico – operacionais. A grande con-

Formada em Engenharia Eletrônica e 
Produção, em 1981, pela Faculdade 
de Engenharia Industrial (FEI), Valde-

rez de Almeida Donzelli fez parte de impor-
tantes projetos e ajudou a transformá-los 
em realidade. O primeiro deles foi na área 
de bioengenharia do Instituto do Coração, 
quando participou da primeira cirurgia feita 
pelo hospital, ainda em construção. A partir 
de 1979 começou a atuar na área de Radio-
difusão e sempre esteve ligada aos grupos 
de estudos das entidades do setor. Entre 
eles, a coordenação dos testes de TV digi-
tal, o de planejamento da canalização de TV 
digital, e o de rádio digital. Também faz par-
te da Comissão de Comunicação Brasileira 
(CBC) coordenada pela Anatel, integrando a 
delegação brasileira nas reuniões do grupo 
de radiodifusão da União internacional de 
telecomunicações (UIT). Acreditando no de-
sempenho da engenheira, em 1992, o pre-
sidente da SET, à época, Carlos Eduardo de 
Oliveira Capellão, convidou Valderez para o 
cargo de diretora editorial e, desde então, 
ela passou pelas diretorias de Divulgação 
– atual Marketing – e de Ensino. Em 2010 
foi reeleita diretora editorial e comemorou 
mais uma conquista: o enquadramento da 
Revista da SET na Lei Rouanet publicado no 
Diário Oficial no dia 18 de janeiro de 2011. 

Reeleita para mais um biênio na direto-
ria editorial da SET, quais são as pers-
pectivas para sua nova gestão? 
Alguns de nossos projetos são implementar 
a parte editorial no site da SET, criando fa-
cilidades para o leitor com ferramentas de 
pesquisa dos conteúdo das edições anterio-
res, implantar a revista eletrônica on line, com 
informações, artigos, reportagens semanais 
ou diárias, e o SET Day by Day dos eventos 
regionais, além de retomar o jornal eletrônico 
do congresso. Na edição de nosso congresso 
em 2010, tivemos uma experiência em par-
ceria com diversas empresas e estreamos a 
cobertura por entrevista gravada em vídeo e 
disponibilizando o conteúdo no site - http://
www.set.com.br/eventos/congresso/videos.
htm - durante o próprio evento.  

Quais são os produtos editoriais da SET?
Hoje a SET tem três publicações impressas – 
as revistas da SET, SET Edição Especial e a de 
Radiodifusão -, o SET Day by Day e o jornal SET 
News dedicado ao associado. Em sua 119o edi-
ção, a revista da SET tem o objetivo de divulgar 
assuntos de tecnologia do setor de radiodifusão, 
através de artigos, reportagens e tutoriais. A edi-
ção especial da revista da SET, voltada para o 
público internacional, é editada em português, 
inglês e espanhol e tem como pauta principal 
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“O enquadramento da Revista da SET na Lei Rouanet é um antigo sonho, que conseguimos realizar"
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E a revista de Radiodifusão, quais são os 
planos para ela?
Estamos fazendo a produção na versão ele-
trônica no formato indicado pelo CAPES, o 
Sistema Eletrônico de Editoração de Revista 
(SEER). Este formato irá facilitar a pesqui-
sa e também a indexação nos bancos de 
dados acadêmicos possibilitando assim a 
troca e disseminação de informação. Outro 
propósito é, em 2012, alterar a produção 
para duas edições por ano. Uma em cada 
semestre. A primeira com artigos acadêmi-
cos endereçados à revista e a segunda ao 
Congresso SET. 

Saindo do cenário editorial e analisando 
o setor de radiodifusão, pelo seu históri-
co, você sempre trabalhou pelo desen-
volvimento do setor. Um marco foi o pro-
jeto do sistema da TV digital. Qual foi a 
sua contribuição para a implantação do 
Sistema Brasileiro de TV  Digital?
Participei desde o início do processo de aná-
lise do padrão de TV digital no grupo forma-
do pelas entidades: Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão (SET), Associação 
Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), emissoras de TV, Ministério das Co-
municações (MC), Anatel e Centro de Pesqui-
sas e Desenvolvimento em Telecomunicações 
(CPqD). Coordenei o grupo de testes de TV di-
gital, que analisou os três padrões existentes 
na época. Este estudo, através de um convê-
nio com a NEC deu origem ao laboratório de 
TV digital da Universidade Mackenzie que dis-
ponibilizou uma equipe de professores, mes-
tres e doutores especialistas em sistemas de 
TV, propagação e antenas. Com enfoque nos 
testes, o grupo apontou para o sistema, que 
depois foi adotado no país.

Quando você se refere ao início desta 
jornada, você quer dizer que os estudos 
sobre o sistema de TV digital começa-
ram há quanto tempo? 
Há pelo menos 16 anos. Diretores, especialis-
tas e associados da SET formaram um grupo 
que vem trabalhando desde 1994 no plane-
jamento da canalização de TV digital com o 
MC e Anatel. Este grupo, por parte da SET, 
é coordenado por Liliana Nakonechnyj, atual 
presidente da entidade. No início, bem antes 
da adoção do padrão,  tivemos que estudar 
e definir muitos critérios técnicos de propa-
gação, proteção e interferência, para garantir 
a compatibilidade entre os canais analógicos 
e digitais. Hoje, com a implantação da TV di-
gital, vemos que o planejamento está sendo 
bem eficiente.

eletrônica, com informações atualizadas 
diariamente no site da SET.

Quais foram os princípios que guiaram a 
elaboração do projeto?
Para explicar melhor, vou citar dois trechos do 
projeto que sintetizam a importância da publi-
cação para o setor e a importância da conquis-
ta da Lei Rouanet: “(...) A Revista da SET vem 
sendo produzida pela Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão há 20 anos. Focada 
inicialmente em Radiodifusão a revista vem ao 
longo dos anos expandindo o seu interesse edi-
torial de forma a atender a crescente demanda 
por informação que os novos ambientes digitais 
de produção audiovisuais requerem. O profis-
sional que transita neste novo mundo, de bits e 
bytes, necessita de uma sólida formação técnico 
científica e a atualização permanente de seus 
conhecimentos. Tem-se verificado ser cada vez 
menor o tempo de substituição de uma tecno-
logia por outra. Em geral a nova tecnologia é 
mais barata e eficiente e, portanto, passa a ser 
rapidamente adotada por toda a indústria (...). 
Frente a este cenário, a SET, como instituição 
atuante no universo das comunicações e da cul-
tura audiovisual brasileira, vê com preocupação 
a necessidade de aprimoramento da mão-de-
obra que serve a este importante setor econômi-
co. Como já foi destacado, é grande a abertura 
do mercado nacional e internacional a produtos 
audiovisuais de qualidade. A sede das empresas 
de comunicação por novos conteúdos é insaci-
ável seja nos veículos tradicionais - rádio e TV 
- como nas novas mídias web, telefonia móvel, 
e-books, cinema digital e jogos eletrônicos (...)”.

Os benefícios se estendem aos demais 
produtos? 
Este projeto é especifico para elaboração da 
Revista da SET. 

Depois desta conquista no impresso, 
quais são os projetos para o site? O site 
tem sido uma boa ferramenta de consul-
ta para os associados da entidade? 
O site da SET traz informações de todos os pro-
dutos da entidade. Podemos pesquisar nele as 
notícias e conteúdo - histórico, fotos, palestras 
- de todos os eventos regionais, congresso da 
SET, NAB, SET e Trinta, IBC, verificando o pa-
lestrante e tema tratado, com possibilidade do 
associado ter acesso as palestras.  Da parte edi-
torial temos em HTML a Revista da SET desde 
a edição 80º, o acesso as versões eletrônicas 
da revista Radiodifusão e as edições especiais. 
Neste biênio, as diretorias estão trabalhando 
para uma reformulação do site para torná-lo 
mais dinâmico e interativo.

quista e a mais recente foi a aprovação da Lei 
Rouanet para a revista da SET.

Você falou sobre a conquista da SET 
com relação a Lei Rouanet. O que é a 
Lei Rouanet?
O enquadramento da Revista da SET na Lei 
Rouanet é um antigo sonho. Trata-se de uma 
Lei Federal de Incentivo à Cultura que institui 
políticas públicas para incentivar a produção 
de cultura nacional. É a política de incentivos 
fiscais que possibilita empresas (pessoas ju-
rídicas) e cidadãos (pessoa fisíca) aplicarem 
uma parte do imposto de renda (IR) devido em 
ações culturais. Os percentuais dos incentivos 
fiscais são de 6% do IRPF para pessoas físi-
cas e 4% de IRPJ para pessoas jurídicas.

Como se deu este processo para que a 
Revista da SET recebesse o benefício? 
Demos início no processo em 2009, o projeto 
foi aprovado no final de 2010 e publicado no 
Diário Oficial em janeiro de 2011. A SET já 
está autorizada a captar recursos, mediante 
doações ou patrocínios, desde o dia 19 de ja-
neiro de 2011. Os trabalhos começaram com 
a formação do grupo de trabalho coordenado 
pela diretoria editorial, contanto com os espe-
cialistas Celso Hatori e João Paulo Mesqui-
ta Rolim para a formatação do projeto para 
solicitar o enquadramento da revista da SET 
na Lei Rouanet. Também tivemos a participa-
ção do nosso diretor executivo José Munhoz 
para formalização do processo no Ministério 
da Cultura (Minc). O primeiro passo foi criar 
o projeto especial que em resumo diz: “A Re-
vista da SET adequando-a aos moldes da Lei 
já prevendo a utilização de meios de comuni-
cação impresso e eletrônico. O Planejamento 
editorial está voltado para o desenvolvimento 
de uma plataforma de comunicação que in-
tegra técnicos, produtores, pesquisadores e 
estudantes dos vários setores da produção 
audiovisual no país, com foco nas áreas re-
lacionadas às tecnologias utilizadas em rádio, 
TV, internet, telefonia móvel, cinema digital e 
ambientes multimídia”.

O que muda com a aprovação da Lei 
Rouanet?
O objetivo é aprimorar a revista. Com os re-
cursos aprovados teremos a possibilidade 
de contratarmos articulistas especializados 
para o desenvolvimento de temáticas dedi-
cadas ao setor, de aumentar o número de 
páginas e tiragem, e também aumentar a 
freqüência das edições passando de seis 
para oito o número por ano. Também es-
tamos estudando a implantação da revista 
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Como já sabemos, o assunto “Produção de 
Ponta a Ponta” terá uma série de artigos 
publicada na Revista da SET. Nesta edi-

ção daremos sequência ao tema falando sobre 
os profissionais e equipamentos relacionados à 
produção e pós-produção do vídeo de um pro-
grama de TV. 

São muitos os tipos de profissionais envol-
vidos diretamente nas fases de produção e 
de pós-produção de um programa de TV. 
Alguns deles estão nos locais de trabalho 
com a finalidade exclusiva de atender ao 
vídeo, outros são especialistas em áudio, 
outros ainda fazem as montagens ou a par-
te burocrática da produção. O número de 
profissionais atuando em cada uma des-
sas atividades vai depender da grandeza 
da produção. Como no momento estamos 
tratando especificamente do vídeo, faremos 
a seguir uma descrição das atividades que 
atuam exclusivamente com ele.

FASE DE PRODUÇÃO
Nessa etapa do trabalho, a meta é capturar os 
takes de vídeo e de áudio que possam interes-
sar ao programa e com as melhores qualidades 
possíveis. Essa missão envolve os seguintes 
profissionais:

Operador de câmera
Os operadores de câmeras, também cha-
mados câmera-man, são responsáveis pela 
escolha do melhor posicionamento e angu-
lação das câmeras para os vários planos 
da gravação, dentro ou fora do estúdio, de 
forma a transmitir aos telespectadores uma 
forte impressão de presença nas cenas. 
Eles dividem essa tarefa com os direto-
res de fotografia e de TV e também com o 
técnico de áudio, pois existem posiciona-
mentos de câmera que não permitem que o 
microfone fique escondido.

Operador de cabo
Auxilia o operador de câmera na organização 
dos cabos, posicionando-os de forma a não 
atrapalhar a movimentação das câmeras e dos 

profissionais e reduzir o risco de acidentes den-
tro do set de gravação. 

Operador de vídeo
É o profissional que faz os balanceamentos 
de cores, de branco e de preto das câme-
ras, auxiliados pelos operadores de câme-
ra. Além disso, durante as gravações, ele é 
o responsável por manter os sinais de vídeo 
provenientes delas dentro das suas especi-
ficações técnicas.

Diretor de fotografia
Profissional que idealiza o plano de luz, deter-
mina os equipamentos a serem utilizados e seu 
posicionamento no cenário e, durante a gra-
vação, juntamente com o iluminador, opera os 
equipamentos de controle de iluminação. 

Operador de VT
O operador de VT especifica as máquinas e 
equipamentos a serem utilizados na gravação, 
providencia as mídias (fitas, DVD, cartões de 
memória, etc) e se responsabiliza pelo funciona-
mento das máquinas, operando-as e monitoran-
do a qualidade de gravação do áudio e do vídeo.

Diretor de TV
É o profissional que opera a mesa de corte de 
vídeo (switcher). Faz parte dessa operação a es-
colha das cenas, dos efeitos, dos movimentos e 
dos ângulos de câmeras que devem ser utiliza-
dos. Cabe a ele também coordenar os técnicos 
descritos aqui como operadores de câmeras, de 
cabo, de vídeo, e também àqueles relacionados 
ao áudio. 
 
Cenógrafo
Atuando em conjunto com o produtor e o diretor 
do programa, o cenógrafo projeta e acompanha 
a montagem e instalação do cenário. Do cená-
rio bem projetado e bem montado depende a 
beleza e a fidelidade da arte a ser gravada e, 
consequentemente, o sucesso da gravação. 

Maquiadores
É de suma importância a maquiagem bem 
feita dos atores, principalmente com o ad-

vento da TV digital, onde todos os defeitos e 
efeitos são mostrados e, por vezes, se tor-
nam evidentes. Os maquiadores procuram 
ressaltar ou esconder detalhes peculiares 
do ator ou do personagem a ser focalizado. 
Muitas vezes são também solicitados a pro-
duzir sinais particulares nos atores como, 
por exemplo, cicatrizes ou outros defeitos, 
tornando-se por alguns instantes exímios 
artistas plásticos.

Cabelereiros
Os cabelereiros têm importância, responsabili-
dade e objetivos semelhantes aos maquiadores. 
São muitas vezes também solicitados a produzir 
calvície em cabeludos e vice-versa.

Figurinistas
Os figurinos das produções de TV merecem a 
atenção de um profissional especializado na 
área de vestir. O figurinista geralmente desenha 
e acompanha a execução do figurino dos atores, 
de forma a situá-los nas épocas e situações re-
ferenciadas pela produção.

FASE DE PÓS-PRODUÇÃO
Para executar essa fase, todo o material cap-
turado e de arquivo, que se pretende inserir, 
precisam estar disponíveis. Esse trabalho é 
geralmente acompanhado por um diretor de 
edição que orienta o trabalho dos profissio-
nais a seguir:

Editores
São os profissionais que, após as cenas terem 
sido gravadas, montam o que virá a ser o produ-
to final. Eles ordenam, cortam e adicionam sons 
e efeitos de vídeo e áudio à essas cenas. Tra-
balham com ilhas de edição lineares ou não-li-
neares e precisam ser profundos conhecedores 
da operação desses equipamentos. Necessitam 
conhecer muito bem os equipamentos e os sof-
twares com os quais trabalha para obter deles o 
rendimento esperado pela produção.

Operador de Gerador de Caracteres
Esse profissional é o responsável pela operação 
do gerador de caracteres, incluindo a escolha 

PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DE VÍDEO
PARTE 1
Por Alberto Paduan
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dos tipos, cores e tamanhos de letras (fontes) 
a serem utilizados nos textos, tais como títulos, 
subtítulos e créditos finais.

Não é possível dizer que essa ou aquela função é 
mais importante no processo de captura e edição 
do vídeo. De alguns deles, porém, depende o su-
cesso ou o fracasso da missão. Uma iluminação 
mal projetada, uma edição mal feita, um vídeo mal 
captado podem acabar com o trabalho de toda a 
equipe, enquanto o seu inverso pode resultar em 
um imenso sucesso, o que vale também para as 
outras atividades que não estão sendo aqui men-
cionadas. Assim, o êxito da produção de um pro-
grama depende de toda a equipe.

OS EQUIPAMENTOS DE 
VÍDEO ENVOLVIDOS
A responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da 
produção não pode ser atribuída apenas à parte 
humana. A escolha dos equipamentos a serem 
utilizados contribui com a maior parte da por-
centagem para isso. 

São muitos os equipamentos de vídeo envolvidos 
na produção e pós produção de um programa. 
Entre os principais estão as câmeras com todos 
os seus acessórios, os switchers de produção e 
pós produção, os gravadores e reprodutores de 
fita, disco ou cartão de memória, os sistemas 
de monitoração para todos esses equipamentos 
e as ilhas de edição linear e não linear. Logica-
mente, a iluminação tem papel fundamental na 
produção do vídeo, mas esse assunto foi o tema 
da série “Produção de Ponta a Ponta” na edição 
116 da Revista da SET.

Atualmente existe uma gama de opções de 
marcas, modelos e tipos de equipamentos 
disponíveis para escolha, tendo como grande 
limitador o seu preço. É sempre bom ter em 

mente que equipamentos de televisão são na-
turalmente caros. Assim, não dá para comprar 
esse ou aquele modelo para experimentar, mas 
sim procurar fazer a aquisição mais acertada 
possível. É normal (e bem racional) a adaptação 
da produção aos equipamentos disponíveis, o 
que representa a melhor forma de redução dos 
custos da produção.

A seguir veremos os principais tipos de equipa-
mentos envolvidos, sem esquecer, porém, que nos-
sa preocupação, no momento, é apenas o vídeo.

A CÂMERA
A câmera é uma das grandes vedetes da 
produção, pois é através dela que acontece 
a mágica da transformação da cena em ima-
gem de televisão. Genericamente, podemos 
entender a câmera como sendo uma caixa 
lacrada com um orifício na parte frontal e 
um conector na parte traseira. Seu objetivo é 
captar, através do orifício frontal, a luz emitida 
pelas cenas ou objetos focados, transformar 
essa luz em sinal elétrico e disponibilizar esse 
sinal elétrico, o sinal de vídeo, no conector 
traseiro para ser gravado ou mostrado ao vivo. 

Mas, para fazer essa mágica, a câmera precisa 
de alguns acessórios sem os quais ela poderia 
até não ser capaz de cumprir seu objetivo, entre 
eles estão as lentes, os viewfinders, os suportes 
(tripés, pedestais, dollys e gruas), os telepromp-
ters e outros.

Atualmente, existe uma grande variedade 
de modelos de câmeras à disposição, com 
funcionamentos idênticos, variando basica-
mente com relação aos sistemas de captu-
ra de imagens, de processamento de vídeo, 
de obturação e sistemas de informação de 
engenharia e ao usuário. O advento da tec-
nologia de TV digital, que por sua vez per-

mitiu diretamente a criação da TV 3D, abriu 
ainda mais o mercado para novos tipos de 
câmeras e acessórios.

Devido à complexidade do seu projeto e o 
consequente alto custo, não é muito gran-
de o número de fabricantes desse tipo de 
equipamento, porém a variedade de mode-
los disponibilizados por eles no mercado é 
bastante vasta. É necessário, no entanto, 
separar aqueles equipamentos dedicados 
ao uso profissional daqueles de uso do-
méstico, pois aos circuitos de processa-
mento de sinal daquelas do primeiro tipo 
é dada uma atenção especial, embora atu-
almente a separação entre equipamentos 
domésticos e profissionais seja muito sutil. 

As tecnologias analógica e digital são mais 
dois parâmetros oferecidos por todos os fa-
bricantes e que precisam  ser considerados 
na hora da opção da compra ou da utilização. 
Dessa forma, para efeitos de descrição e tam-
bém de escolha prática, podemos dividir as 
câmeras em três categorias:

- câmeras apropriadas para estúdio;
- câmeras apropriadas para externas;
- câmeras apropriadas para uso doméstico.

Câmeras apropriadas para estúdio
As câmeras de estúdio são geralmente equipa-
mentos pesados, normalmente sem máquinas 
gravadoras ou microfones acoplados e são pro-
jetadas para serem utilizadas sobre uma base, 
como por exemplo, tripés, pedestais, dollys ou 
gruas, de forma a facilitar sua movimentação e 
operação.

É constituída basicamente pela “cabeça de câ-
mera”, lente, viewfinder versão estúdio e adap-
tador de estúdio (figura 01).

FIG. 01 – COMPOSIÇÃO DE UMA CÂMERA VERSÃO ESTÚDIO
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O “adaptador de estúdio” é o acessório da 
câmera que, por meio de um cabo especial, 
conecta a “cabeça de câmera” à uma unidade 
de ajustes e controle chamada Camera Con-
trol Unit (CCU), situada normalmente numa 
sala técnica remota onde será manipulada 
pelo operador de vídeo.

As operações de foco e zoom são feitas 
pelo operador da câmera através de con-
troles eletrônicos localizados nas manoplas 
afixadas nas bases e acopladas às lentes 
via cabos. O sinal de vídeo processado no 
CCU é encaminhado por cabo para o swi-

tcher ou diretamente para um gravador 
cuja mídia pode ser fita magnética, disco 
(DVD) ou cartão de memória. 

A figura 02 ilustra duas versões de 
montagem de câmeras de estúdio. Os 
modelos “cabeça de câmera” são os 
mesmos, porém utilizam versões dife-
rentes de lentes e suportes. O da es-
querda utilizando um tripé e o da direita 
um pedestal hidráulico.

Câmeras apropriadas para externas
As câmeras de externas podem ser equi-

pamentos mais leves e suas principais 
características são trazer acoplado à sua 
traseira, onde na versão estúdio estaria 
o adaptador de vídeo, uma máquina gra-
vadora, usar lentes pequenas, portar um 
microfone e um viewfinder também pe-
queno (figura 03). A idéia é que esse tipo 
de equipamento seja portátil, e então o 
mais leve possível. É, portanto, um tipo 
de câmera que não só capta a imagem 
e o som como também os grava. Por 
ser um equipamento portátil, seu trans-
porte e operação são feitos no ombro 
do operador e as operações referentes 

FIG. 02 - CÂMERAS VERSÃO ESTÚDIO
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a foco e zoom são executadas direta-
mente nos anéis das lentes.  O sinal 
gravado na mídia, que pode ser tanto 
uma fita magnética como disco (DVD) 
ou cartões de memória, estará pronto 
para ser util izado. 

Essa configuração é definida como uma “camcor-
der”, ou seja, câmera + recorder (gravador).
Podemos concluir então que a “cabeça de câ-
mera” pode atender às duas situações. O que 
torna a câmera de estúdio mais pesada são 
seus acessórios com dimensões bem avantaja-
das que visam facilitar o trabalho dos operado-
res e a qualidade das gravações.

Os acessórios de utilização mais comuns em 
equipamentos de estúdio são as lentes de gran-
des dimensões controladas por servo-mecanis-
mos, os grandes viewfinders e os teleprompters, 
acessórios que descreveremos melhor mais 
adiante. Nada impede, porém, a utilização em 
estúdio de equipamentos com lente e viewfin-
ders de pequenas dimensões, podendo até 
mesmo ser utilizado exatamente o mesmo equi-
pamento que se utilizaria em externas, mas isso 
não é normal.

A figura 04 mostra duas configurações com o 
mesmo tipo de câmera sendo utilizadas no estú-
dio. Note que, a configuração mostrada na parte 
esquerda da figura está muito próxima da ver-
são externa, bastando que se faça a substituição 
da unidade de adaptação por uma unidade de 
gravação na parte traseira da câmera. Nessa 
figura, podemos ver que existem dois viewfin-
ders, um pequeno e outro grande. Na versão 
externa, o viewfinder grande (de estúdio) pode 

ser retirado com a intenção única de diminuir 
o peso da câmera, mas não obrigatoriamente.

O princípio de funcionamento de ambos os 
tipos é exatamente o mesmo. O sinal ótico da 
cena focada entra pela lente é captado pelo 
sensor de imagem, que pode ser um tubo ou 
um chip, é transformado em sinal elétrico e 
processado pelos circuitos internos da câ-
mera. Na saída, a imagem da cena focada é 
um sinal elétrico que será utilizado em todo o 
processo da produção de vídeo e chegará à 
TV do telespectador (figura 05). 

Simples não? Claro que não!

Embora não seja nossa intenção entrar a fun-
do no funcionamento de todos os circuitos das 
câmeras, pois essa matéria se tornaria muito 
extensa e teria que ser especificamente sobre 
câmeras, descreveremos um pouco sobre as 
partes principais que a constituem e também 
sobre alguns ajustes e sinais relativos a ela.

Podemos garantir, porém, que esses circui-
tos, com exceção do sensor de imagem, são 
processadores, conversores e amplificadores, 
com funcionamento dedicado ao sinal de ví-
deo, portanto projetados para isso. As partes 
que nos propomos a descrever, no entanto, 
são acessórios de uso exclusivo com câme-

ProdUção de Ponta a Ponta

FIG. 03 - CÂMERA VERSÃO EXTERNA

FIG. 04 – MESMO TIPO DE CAMERA COM ACESSÓRIOS DE ESTÚDIO E EXTERNA

FIG. 05 – PRINCÍPIO BÁSICO DE FUNCIONAMENTO DAS CAMERAS
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ras, viabilizando ou auxiliando o seu bom de-
sempenho.

AS LENTES
As lentes são a “comissão de frente” das 
câmeras, sendo grandes responsáveis pela 
qualidade da imagem capturada. Conforme 
já dissemos, é através dela que as imagens 
chegam ao interior das câmeras para serem 
transformadas em sinais de vídeo. Assim, é 
um dos acessórios que precisa ser muito bem 
escolhido, pois antes de tudo, é um dos mais 
caros das câmeras. Na figura 06 veja alguns 
modelos de lentes.

Existe uma grande variedade de lentes com 
os mesmos objetivos e especificações. Um 
mesmo fabricante sempre oferece mais de 
uma opção com características semelhantes 
a preços diferentes.

Para poder especificar uma lente, o profis-
sional precisa conhecer bem seus atributos. 
Com uma lente para externas jornalísticas, 
por exemplo, o profissional não vai conseguir 
captar boas imagens de uma partida de fu-
tebol, sendo que para esse evento existem 
lentes com características determinadas, 
principalmente em relação aos níveis de apro-
ximação (zoom). A recíproca também vale. 

Existem basicamente dois tipos de lentes: a 
fixa e a zoom. Um dos atributos das lentes é 
a “distância focal”, o que definiremos a se-
guir. A lente fixa é projetada para uma única 
distância focal que é aquela especificada no 
seu corpo. Esse tipo de lente oferece algumas 

vantagens sobre aquelas com distância focal 
ajustável, mas as duas principais são que elas 
mostram como resultado final do trabalho 
exatamente aquilo que se desejava (previsi-
bilidade) e a sua montagem que oferece uma 
precisão excepcional, reduzindo ao ínfimo as 
distorções óticas peculiares a qualquer siste-
ma de lentes. As primeiras câmeras utiliza-
vam “torres de lentes”. Era um disco conten-
do 3 ou 4 lentes com distância focal fixa, que 
eram mudadas de acordo com a necessidade, 
girando-se esse disco (figura 07)

A lente zoom foi inventada em 1956 pelo fran-
cês Pierre Angé-
nieux, quando ele 
projetou um mode-
lo 17-68 mm. Sua 
empresa, a Ange-
nieux Establish-
ments fundada em 
1935, forneceu 
equipamentos fo-
tográficos para di-
versos programas 
da NASA, inclusive 
para os ônibus es-
paciais. Em 1993, 
ela foi vendida para 
o Thales Group e 
renomeada Tha-
les Angénieux que 
continua a fabricar 
produtos óticos.

Esse tipo de lente 
é desenhado para 
operar numa faixa 

de distâncias focais. Se considerarmos, por 
exemplo, a lente zoom de 17-68 mm criada 
pelo Angénieux, significa dizer que ela pode 
ser considerada como várias lentes fixas que 
vão desde 17 mm até 68 mm. Para que isso 
possa ocorrer, o mecanismo envolvido na 
montagem desse tipo de lente é algo fabu-
loso. Os movimentos têm que ser precisos, 
rápidos em algumas seções, lentos em outras 
e devem trabalhar no maior silêncio possível. 

Na sua versão original, o ajuste de abertura 
de íris e foco das lentes zoom eram contro-
lados manualmente através de manivelas 

FIG. 06 – ALGUNS DOS VÁRIOS TIPOS DE LENTES DISPONÍVEIS NO MERCADO

FIG. 07 – CÂMERA COM TORRE DE LENTES
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acopladas às manoplas das câmeras. Atual-
mente, no lugar das manivelas entraram os 
motores servo-controlados que fazem esse 
acionamento e a variação suave de velocida-
de através dos controles instalados também 
na manopla.

Claro que tudo tem seu preço. Assim, uma 
lente zoom custa várias vezes mais do que 
uma lente fixa. Apesar disso, as câmeras atu-
ais, na sua maioria, utilizam as lentes zoom.

A lente, seja ela fixa ou zoom, possui inúme-
ros atributos que precisam ser muito bem 
conhecidos para que se possa especificá-la 
corretamente. Não temos a intenção de listar 
todos, mas apenas os mais comuns, de modo 
a entendermos o porquê de tamanha coleção 
de tipos e modelos.

Distância focal
A distância focal é definida como sendo 
a distância entre o centro de uma len-
te e o “ponto focal”, que no nosso caso, 
coincide com o ponto onde está locali-
zado o sensor de imagem da câmera. 
Essa distância é geralmente medida em 
milímetros (figura 08). Assim, lentes com 
distância focal de 10, 20, ou 30 mm, sig-
nifica que o foco das imagens capturadas 
estará a essas distâncias delas, ou seja, 
onde deverá estar posicionado o sensor 
de imagem. Claro que isso vale apenas 
para lentes com distância focal fixa. 
Quanto maior a distância focal, maior a 
imagem que pode atingir e ser capturada 
pelo sensor de imagem. 

É bom observarmos que alterações na distân-
cia focal das lentes alteram fortemente outros 

parâmetros como o ângulo de visão, a pers-
pectiva e a profundidade de campo do objeto 
ou cena a ser capturada. Esses parâmetros 
serão descritos a seguir.

Ponto focal
É o ponto de convergência dos raios lumino-
sos paralelos que, provenientes de objetos ou 
cenas posicionados bem distantes, atingem 
e atravessam a lente num formato de cone. 
Como esse ponto pode ser determinado por 
cálculos matemáticos simples, é nesse exato 
ponto, no caso das câmeras, que será posi-
cionada a superfície do sensor de imagem 
(veja a figura 08). É ainda nesse ponto focal 
que a imagem tem, obrigatoriamente, que es-
tar “em foco”, principalmente se a lente em 
questão for de distância focal fixa.

Plano focal
O plano focal é o plano perpendicular ao eixo de 
entrada dos raios luminosos paralelos que atin-
gem a lente a partir do objeto focado ou da cena. 
É o plano onde se encontra o ponto focal. No 
nosso caso particular (as câmeras), corresponde 
à superfície frontal dos sensores de imagem.

Ângulo de visão
É a área da cena que pode ser capturada pela 
lente como imagem. Essa área é expressa 
como um ângulo, podendo ser medido na 
vertical ou na horizontal. Esse ângulo de visão 
está relacionado com a distância focal numa 
ordem inversa, ou seja, quanto maior a dis-
tância focal, menor será o ângulo de visão. 
A referência para a relação entre o ângulo de 
visão e a distância focal são os filmes de 35 mm 
ou os sensores digitais cujas dimensões sejam 
equivalentes a isso, ou seja, 36 mm X 24 mm 
(figura 09).

É oportuno observar que 
toda imagem capturada 
por uma lente é circular. Ela 
se torna retangular, como 
estamos acostumados a 
ver, após ser processada 
pelos sensores de imagem 
que a coloca nas dimen-
sões apropriadas.

Profundidade de campo
É a área em frente e 
atrás do assunto en-
quadrado pela lente que 
pode ser considerado 
em foco. O centro des-
sa área deve ter um foco 

bem nítido, enquanto o restante da área 
pode ter uma nitidez aceitável, ou seja, 
até o ponto onde se consegue distinguir 
os detalhes da imagem. Esse ponto é 
subjetivo, variando de pessoa para pes-
soa, mas nunca irá fugir muito de uma 
determinada média.

Uma grande profundidade de campo re-
presenta uma grande distância em frente 
e atrás do assunto focalizado. Uma grande 
abertura de íris dará uma profundidade de 
campo rasa, enquanto que uma pequena 
abertura de íris ocasionará uma profundi-
dade de campo mais acentuada.

Alcance de zoom
O alcance de zoom é o atributo utilizado para 
definir a faixa de variação possível da distância 
focal de uma lente zoom. 

Conforme vimos, nas lentes fixas, a distân-
cia focal é a distância entre o centro de uma 
lente e o “ponto focal”. Como a lente zoom é 
constituída, a grosso modo, de várias lentes 
fixas, não tem sentido falar de uma única dis-
tância focal. Tomando por exemplo uma lente 
de 7,5-150 mm, podemos afirmar que seu 
alcance de distância focal vai de 7,5 até 150 
mm o que significa dizer que a distância focal 
máxima é 20 vezes a distância focal mínima, 
pois 150 / 7,5 = 20 

A designação correta dessa lente será 7,5 x 
20 onde:
7,5 = distância focal mínima
20  = fator de multiplicação

Note a importância de se conhecer não só o 
fator de multiplicação, mas também a distân-
cia focal mínima da lente, pois o fato de co-
nhecer apenas seu fator de multiplicação não 

FIG. 08 – DISTÂNCIA FOCAL DE UMA LENTE
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resultaria em faixa de distância focal alguma, 
uma vez que não teríamos referência.

No caso específico dessa lente, seu “alcance de 
zoom” é de 20:1, valor que se situa dentro da faixa 
das lentes de câmeras portáteis que atualmente 
vai de 10:1 a 30:1. Em câmeras profissionais, esse 
pode chegar a 100:1.

F/stop
É um número adimensional que expressa a relação 
entre a distância focal e o diâmetro de abertura da 
íris. Quanto maior o diâmetro de abertura da íris 
menor será o número f-stop, maior será a quanti-
dade de luz que passa pela lente e a profundidade 
de campo diminui.

Sua representação é f/número. O “f” representa 
a distância focal e o número mostra o tamanho 
da abertura da íris. Esses números são usual-
mente 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16 e 22. 

O intervalo entre cada 
f-stop é de 1,41, ou 
seja, o número ante-
rior multiplicado pela 
raiz quadrada de 2.  
Assim, os f-stop`s são 
normalmente repre-
sentados como f/1.4, 
f/2.0, f/2.8, f/4.0, 
f/5.6, f/8, f/11, f/16 e 
f/22. 

As lentes de câme-
ras de televisão em 
geral, adotam no lu-
gar do f/1.4 e f/2.0 
os f-stop`s f/1.8 e 
f/2.8, devido à curva 
de sensibilidade dos 
sensores de imagem 
que não respondem 
muito bem à abertu-
ras maiores do que 
estas (figura 10). 

A quantidade de luz 
que passa pela lente dobra a cada mudança 
para um f-stop inferior, pois para cada uma 
dessas mudanças a área de abertura da íris é 
dobrada. Veja a ilustração na figura 11.

Existem muitos outros parâmetros relacionados 
às lentes além desses que acabamos de des-
crever que o profissional precisa conhecer para 
se considerar apto a especificar com uma boa 
margem de segurança esse acessório. Porém, 
não temos realmente espaço para tratar de to-
dos eles, e por isso mesmo escolhemos esses 
que consideramos mais importantes.

O sinal luminoso proveniente das cenas e objetos 
focalizados pelas câmeras, após atravessar as len-
tes já se encontram no interior da câmera, e o pró-
ximo contato desse sinal será com os dispositivos 
de captação de imagem e aqui ele deixará de ser 
luz para ser convertido em sinal elétrico.

DISPOSITIVOS DE 
CAPTAÇÃO DE IMAGEM
Se há pouco consideramos as lentes como a co-

missão de frente das câmeras, agora passaremos 
a ter contato com o coração da câmera de vídeo.

Os dispositivos de captação de imagem com 
tubos de raios catódicos começaram a surgir 
no ano de 1923 quando Wladimir Zworykin 
inventou o iconoscópio. Quatro anos após, 
Philo Farnsworth inventou um sistema disse-
cador de imagens que foi denominado “tubo 
de Farnsworth. Essa sua invenção, porém, 
não tinha um nível de resolução satisfatório. 
Por volta desse mesmo ano, Zworykin foi con-
vidado para trabalhar na RCA desenvolvendo 
pesquisas cujo resultado foi a criação do pri-
meiro tubo de televisão, chamado Orticon.

Depois disso, os tubos captadores de imagens 
foram sendo aperfeiçoados com a criação do 
Vidicon, do Plumbicon, do Saticon, do Sivicor e 
do Newvicon.

A invenção desses elementos captadores de 
imagem foi o que tornou possível a televisão, 
que começou a funcionar oficialmente em 
março de 1935 na Alemanha, com um padrão 
de 180 linhas e 25 quadros por segundo. Em 
novembro do mesmo ano na França. Em 1936, 
era a vez de Londres inaugurar sua primeira es-
tação de televisão, a BBC, com uma imagem de 
240 linhas, o que foi chamado na época de “alta 
definição”. Três meses após, o padrão da BBC 
passava para 405 linhas. Na Rússia, o início da 
TV foi em 1938 e nos Estados Unidos em 1939, 
quando a NBC transmitiu a partir de Nova Ior-
que, com um sistema de 340 linhas e 30 qua-
dros por segundo. Nesse mesmo ano, o Brasil 
transmite pela primeira vez para um circuito 
fechado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e é a 
primeira transmissão de TV em circuito fechado 
que se tem notícia.

Mas, a televisão deslanchou mesmo como meio de 
comunicação a partir de 1950, quando a venda de 
aparelhos receptores ganhou um grande impulso.

Já há um bom tempo que os captadores de ima-
gem de tubos de raios catódicos não existem mais. 
Em seu lugar entraram os captadores em estado 
sólido, que são o Charge Coupled Device - disposi-
tivos de carga acoplada (CCD) e os Complementa-

FIG. 10 – GRADUAÇÃO DOS F/STOPS DA LENTE FIG. 11 – ABERTURA DA ÍRIS SEGUNDO OS F/STOP`S
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FIG. 09 – RELAÇÃO ENTRE DISTÂNCIA FOCAL E ÂNGULO DE VISÃO
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ry Metal-Oxide Semiconductor – semicondutor de 
óxido metálico complementar (CMOS). Podemos 
dizer que 1986 foi o ano que marcou essa mudan-
ça para as câmeras totalmente em estado sólido.

CCD
O CCD é um dispositivo em estado sólido, fisi-
camente parecido com um circuito integrado 
(chip) e fabricado segundo a mesma tecnolo-
gia. É constituído de milhões de minúsculas 
células que funcionam segundo o mesmo 
princípio das células solares, conhecidas 
como “elementos de imagem” ou “pixel”. 
Cada um desses elementos de imagem con-
siste de um eletrodo metálico montado sobre 
uma camada de silício a qual é dopada com 
uma pequena quantidade de outro elemento 
de forma que ele se torne fotocondutivo.

Entre esse elemento, composto pelo eletrodo me-
tálico e o silício dopado, existe uma camada de óxi-
do de silício. O eletrodo metálico possui uma carga 
positiva e assim atrai os elétrons livres.

A incidência de luz no material fotocondutivo libera 
elétrons que são capturados pelo eletrodo metálico 
e isso desenvolve uma carga sob cada eletrodo 
metálico que é proporcional à luz incidente naquele 
ponto. Manipulando-se convenientemente a ten-
são de cada elemento de imagem de uma fileira, 
consegue-se movimentar a carga de cada um des-
ses elementos de imagem através do CCD até um 
ponto de armazenagem.

A tecnologia CCD representou um avanço estupen-
do na área dos sensores de imagem, apresentando 
vários benefícios em relação aos tubos, sendo que 
um dos mais notáveis foi seu tamanho bastante 

reduzido o que possibilitou a produção de câmeras 
extremamente compactas.

Esses dispositivos funcionam basicamente por 
transferência interna de cargas. Esses captado-
res de imagem de semicondutores consistem 
de um arranjo de sensores sensíveis à luz e uma 
estrutura comandada por pulsos cuja função é 
retirar as informações de imagens desses com-
ponentes e utilizá-las já como sinal de vídeo. Isto 
compõe um sistema de amostragem de dados 
onde a luz é coletada em pacotes discretos.

Existem basicamente três tipos de estruturas de 
montagem dos CCDs:

- Estrutura Frame-Transfer (FT)
- Estrutura Interline-Transfer (IT)
- Estrutura Frame-Interline-Transfer (FIT)

A constituição básica dessas estruturas é a 
mesma: o componente possui uma área de 
exposição à luz, constituída pelos elementos 
fotossensíveis, chamada “área de imagem”. A 
imagem formada nessa área, quando completa-
da, é transferida para outra área chamada “área 
de armazenagem”. Daí, a imagem armazenada 
é transferida do componente para os circuitos 

FIG. 12 –SENSORES DE IMAGEM
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da câmera pelos “registradores de saída”. Toda 
essa operação é realizada em tempos precisa-
mente definidos, e isso é o que basicamente 
difere um tipo de estrutura do outro. Um faz a 
transferência no intervalo de um quadro de ima-
gem, o outro, como o próprio nome sugere, num 
intervalo entre linhas e o FIT que mescla as duas 
tecnologias de transferência.

Cada uma dessas estruturas procura melhorar 
alguma característica do dispositivo ou resolver 
algum problema intrínseco à estrutura desenvol-
vida anteriormente. Fundamentalmente, o que 
se procura é o aumento da resolução do com-
ponente, a eliminação do aliasing e a elimina-
ção do arrastro vertical (smear). Alguns outros, 
como o blooming, o burned-in, o lag e a cauda 
de cometa, são anomalias que ocorreram nas 
primeiras gerações de CCDs, tendo sido elimi-
nados totalmente ou atenuados a ponto de não 
representarem um problema atualmente. Veja 
as definições desses termos no box a seguir.

CMOS
Os sensores do tipo CMOS vêm sendo utilizados 
desde 1980 em câmeras fabricadas pela indús-
tria japonesa. Exatamente como nos CCDs, o 
componente é constituído de milhões de minús-
culas células (elementos de imagem ou pixel) 
utilizando, porém, uma tecnologia diferente para 
transformar a luz em imagem.

É composto por uma seção fotossensível constitu-
ída de uma matriz de fotodiodos de junção PN en-
dereçáveis com um Mosfet em cada cruzamento e 
tendo como base um substrato de silício.

A luz incidente a partir das lentes atinge a su-
perfície desse componente onde estão conti-
dos os inúmeros elementos fotossensíveis, e 
essa luz é então transformada em sinal elétri-
co. A área que recebe mais luz produz um sinal 
com nível de tensão maior e vice-versa. Esse 
processo se repete continuamente de forma a 
criar o sinal de vídeo completo, o qual podemos 
assistir nas telas das TVs.

O sinal dos fotodiodos é retirado por meio de re-
gistradores de deslocamento vertical e horizon-

tal. Os dispositivos para TV em cores possuem 
ainda filtros depositados sobre os fotodiodos.

Atualmente, é bem dividida a utilização dos CCDs e 
dos CMOS, pois a tecnologia de ambos está bem 
avançada e, em termos de resultados finais eles 
estão bem empatados. Mas é interessante que, 
quando as pessoas vão se referir ao dispositivo 
em estado sólido, generalizam e os chamam de 
CCD. Como todos entendem a referência, não há 
contestação. A grande maioria das câmeras de 
televisão atuais utiliza os dispositivos captadores 
de imagem em estado sólido (CCD e CMOS), tanto 
as profissionais como as amadoras. As dimensões 
das áreas de captação desses componentes são 
padronizadas em 1/3 de polegada, 1/2 polegada e 
2/3 de polegada.

Existem câmeras que utilizam apenas um sensor 
em estado sólido e outras que possuem 3. Todas 
as amadoras utilizam apenas um, mas as profis-
sionais podem existir nas duas versões. É claro que  
em termos de qualidade, a de três é bem melhor, 
mas o preço acompanha na mesma ordem.

O que ocorre é que os sensores não “veem” cor, 
processando a luz que o atinge sem discriminação 
alguma, mas mesmo assim, são utilizados filtros, 
chamados “filtros mosaicos” que ajudam no pro-
cesso de separação das cores e os circuitos da 
câmera os processam como sinais separados. Isso 
resolve o problema financeiro relacionado ao equi-
pamento, embora sacrifique a qualidade do sinal, 
diminuindo sua resolução e dificulta sua utilização 
em situações com pouca luz.

O funcionamento das câmeras com três “chips” 
é um pouco mais complexo. A luz que parte da 
imagem atravessa a lente e, antes de atingir a 
superfície do sensor de imagem, ela é conduzida 
a um sistema que a divide em vermelho, verde 
e azul e encaminha cada uma delas individual-
mente para um sensor correspondente, de for-
ma que o que antes era uma única imagem co-
lorida agora foi transformado em três imagens, 
sendo uma vermelha, outra verde e outra azul.

A visão normal da cor é um “processo subtrativo”, 
ou seja, a luz branca incide sobre um objeto qual-

quer e este absorve todas as cores, menos uma. 
Essa cor que o objeto não absorveu é a cor que ele 
apresenta. Mas, graças a diversos fatores técnicos 
envolvidos nos equipamentos juntando-se à sen-
sibilidade relativa de percepção das cores do olho 
humano, a formação da cor nos sistemas de tele-
visão, torna-se um “sistema aditivo”, regido pela lei 
de Grossman ou “lei das misturas aditivas”. Essa lei 
diz que cada cor pode ser reproduzida pela mistura 
de três cores primárias independentes, em  propor-
ções convenientes.

Como é cientificamente conhecido que para o olho 
humano a cor verde corresponde a uma luminosi-
dade relativa igual a 0,92, o vermelho a 0,47 e o 
azul a 0,17, chegou-se à seguinte relação:

Como a soma dessas cores nos dá o branco, então:
Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B

que corresponde à cor branca e explica de uma 
forma bem curta e grossa o porquê das misturas 
aditivas de cores nos sistemas de televisão. O Y 
é também chamado de “luminância”. A partir da 
equação da luminância pode-se obter qualquer cor 
que se queira, sendo o preto a ausência de todas 
elas. É dessa forma então que é feita a combinação 
daquelas três imagens coloridas obtidas da sepa-
ração da luz branca proveniente da cena enqua-
drada pela câmera para começar a produzir o sinal 
de vídeo em cores numa câmera com três CCD.

A diferença de tecnologia de produção dos sen-
sores CCD e CMOS promove a distinção entre os 
dois. Por exemplo, os CCDs têm uma excelente 
capacidade de deslocar as cargas acumuladas ao 
longo do dispositivo sem provocar distorções no si-
nal, o que os torna bem mais sensíveis à luz do que 
o CMOS. Isso faz com que os CCDs forneçam ima-
gens de baixo ruído e, portanto, com alta qualidade; 
o CMOS, por outro lado, consome menos energia, 
cerca de 100 vezes menos que o CCD.

Por hora paramos por aqui. Como falei no início 
do artigo, o assunto “Produção e Pós-Produção 
do Vídeo” será desenvolvido em várias partes e 
na próxima edição continuaremos a falar sobre 
os acessórios de câmeras e também sobre outros 
equipamentos de produção de vídeo. 

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

G (verde)  = 0,92 59% de (R+G+B)
R (vermelho)  = 0,47 11% de (R+G+B)
B (azul) = 0,17 30% de (R+G+B)
R+G+B = 1,56

BOX 01 – DEFINIÇÕES DOS PROBLEMAS INTRÍNSECOS AOS CCDs

Resolução: capacidade de reproduzir detalhes de um objeto ou imagem;
Aliasing: fenômeno originado pela capacidade inadequada de amostragem do componente;
Smear: linha vertical branca na imagem a partir de um determinado ponto com alta iluminação;
Blooming: aumento virtual de pontos da imagem com deterioração das suas bordas, gerado pelo excesso de iluminação;
Burned-in: imagem gravada no sensor, provocado pela exposição a alto brilho diretamente na superfície dele (ex: sol);
Lag: fenômeno que se apresenta como um suave declínio da imagem de objetos em movimento, notado quando se move uma 
fonte de luz no escuro;
Cauda de cometa: efeito que ocorre quando a câmera focaliza um ponto ou objeto com alto nível de brilho num fundo escuro 
e realiza um movimento para segui-lo.
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RADIODIFUSÃO COMO 
INFRAESTRUTURA CRÍTICA
Por Flávio Archangelo e Gilberto Studart
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Noite de terça-feira, 11 de janeiro de 2011, 
região serrana do Rio de Janeiro. Chu-
vas fortes, deslizamentos, mais de 870 

mortes; mais de 420 desaparecidos; milhares 
de feridos; cerca de 30 mil desabrigados e de-
salojados, segundo dados oficiais do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro. 

Uma grande catástrofe nacional, natural, huma-
na e administrativa. E o que o setor de radiodi-
fusão tem haver com isso? Muito ou talvez até 
tudo. A partir do momento que este serviço de 
comunicação é de relevância social e, sendo os 
seus ouvintes e telespectadores - especialmen-
te os mais carentes - os mais afetados por estes 
eventos, há uma estreita correlação entre a vei-
culação de alertas públicos por parte dos meios 
de comunicação de maior penetração social e a 
salvaguarda da vida humana 

Manter uma estação de rádio quando há falta 
generalizada de energia elétrica, telefonia fixa, 
telefonia móvel (celular) e internet, ultrapassa 
as obrigações legais do radiodifusor: trata-se 
de uma missão humanitária tanto do ponto 
de vista do gerador de conteúdo jornalístico 
como da equipe de tecnologia e engenharia. 
A estação de radiodifusão, por mais modesta 
que seja, pode ser a única fonte de informa-
ção pública e gratuita, de relevante utilidade 
no fornecimento de informações essenciais e 
emergenciais, até mesmo no simples envio 
de conforto solidário às vitimas de catástro-
fes, constituindo um autêntico broadcasting 
para uma região, cidade, comunidade ou fa-
mília em gravíssima situação de risco. 

O Plano Nacional de Segurança 
de Infraestruturas Críticas
Pensando em qual estratégia o Brasil deve 
adotar para que sua infraestrutura crítica não 
entre em colapso diante de catástrofes na-
turais, terrorismo, guerras, falhas gerenciais 
e erros operacionais sistêmicos, o Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência 
da República (GSI) instituiu em 2007 o Pla-
no Nacional de Segurança de Infraestruturas 

Críticas (PNSIEC), coordenado pelo Núcleo de 
Segurança de Infraestruturas Críticas (NSGI).

Para o governo federal são consideradas infra-
estruturas críticas (IEC) “as instalações, serviços, 
bens e sistemas que, se forem interrompidos 
ou destruídos, provocarão sério impacto social, 
econômico, político, internacional ou à seguran-
ça do Estado e da sociedade”. (1)

O plano é tido como fomentador de “um pro-
cesso cultural global pela criação, em todas 
as esferas de poder, de uma mentalidade de 
segurança e proteção (...) de recursos huma-
nos qualificados, equipamentos, instalações, 
conhecimentos, serviços, dados, informa-
ções, rotinas e processos estratégicos”. (2)

Cinco áreas de planejamentos setoriais foram 
destacadas: energia, transporte, água, finanças 
e telecomunicações. Cada área constitui um 
Grupo Técnico de Segurança de Infraestruturas 
Críticas (GTSIC), que por sua vez é dividido em 
especialidades consideradas Subgrupos Téc-
nicos de Segurança de Infraestruturas Críticas 
(SGTSIC). A radiodifusão é portanto um subgru-
po técnico do grupo telecomunicações.

Os subgrupos são formados por peritos, 
agências reguladoras, representantes das 
empresas prestadoras de serviço e associa-
ções setoriais. Eles são responsáveis por:
 
• pesquisar e propor um método de identificação 

das infraestruturas de sua especialidade;
• levantar e avaliar as vulnerabilidades das 

infraestruturas; 

• selecionar  as  causas  e  avaliar os riscos que 
possam afetar a segurança das infraestruturas; 

• estudar, propor, articular e acompanhar as 
medidas necessárias a segurança; 

• implementar um sistema de informações 
que conterá dados atualizados da infraes-
trutura para apoio às decisões. (3) (4)

O grupo de telecomunicações foi criado em 
julho de 2008 e o subgrupo de radiodifusão 
em janeiro de 2009, constituído pelo GSI, o 
Ministério das Comunicações (MINICOM), a 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANA-
TEL) e a Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (ABERT). 

A contribuição dos 
radiodifusores
Em 2010 a Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert) realizou importantes 
considerações no PNSIEC sob a ótica do radiodi-
fusor.  Para Ronald Barbosa, diretor de tecnologia 
da associação e diretor de rádio da SET, o setor de 
rádio é estratégico pois “uma emissora é agente 
de esclarecimento e informação, muitas vezes até 
suprindo a ausência de informação pela autoridade 
local e passando a ser um instrumento de ajuda à 
população e ao governo nos casos de catástrofes 
ou acidentes de grandes proporções”. (5)

Ainda segundo Barbosa “o plano (PNSIEC) é 
governamental com apoio da iniciativa priva-
da. Com isso, o Ministério das Comunicações 
ficou encarregado de levantar os riscos, as 
vulnerabilidades e as infraestruturas críticas, 
estabelecendo critérios de prioridades. Para 
definir o que é uma infraestrutura crítica é ne-
cessário primeiro identificar os riscos de cada 
infraestrutura da radiodifusão e determinar 
sua vulnerabilidade”.

Para tanto a Abert elencou inicialmente 12 
riscos à infraestrutura do setor: falta de ener-
gia elétrica, raios, ação dos ventos, incêndios, 
acessibilidade, site reserva, pirataria (interfe-
rências), vandalismo, furtos e distúrbios de 
ordem pública.

GTSIC

GTSIC

GTSIC

GTSIC

GTSIC

SGTSIC

SGTSIC

SGTSIC

Energia

Transporte

Água

Finanças

Telecomunicações

Telecomunicações

Serviços Postais

Radiodifusão

Tabela 1: Os Grupos Técnicos e os Sub-
grupos de Telecomunicações
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A Abert ainda tratou das ameaças relaciona-
das com interferências no espectro eletro-
magnético. Por isso propôs:

• “Gestão do espectro para minimizar as 
interferências entre serviços autorizados 
e serviços não autorizados;

• Gestão de qualidade para equipamentos 
eletroeletrônicos comercializados no país 
para que atendam normas de emissões 
eletromagnéticas;

• Gestão para que os sistemas elétricos 
de potência atendam normas de irra-
diação eletromagnética gerados pelos 
diversos sistemas”. (6)

A associação também sugeriu:

• O desenvolvimento de programas inte-
grados entre governos e empresas de 
comunicação para instrução de seus 
funcionários em treinamentos dedicados 
à segurança, especialmente aqueles que 
trabalharão diretamente com a manuten-
ção das IEC de suas emissoras;

• O incentivo ao planejamento das empre-
sas com viés de proteção e prevenção de 
suas instalações, redes, sistemas e servi-
ços utilizando protocolos de segurança e 
o design cuidadoso de suas instalações, 
com redundâncias;

• O desenvolvimento e uso de dispositivos 
de alerta que protejam as IEC de radio-
difusão, que se antecipem às ameaças e 
efetuem controles eletrônicos automáti-
cos ou semiautomáticos  para  proteção 
de seus equipamentos e funcionamento 
ininterrupto de seus serviços;

• O uso aplicado da própria infraestrutura 
de radiodifusão para avisos públicos e as-
sistência em desastres.  (7)

Barbosa declarou que, “entendendo as amea-
ças, podemos saber quem corre riscos maio-
res ou menores frente as ameaças e para 
que, a partir deles, possamos identificar nas 
estruturas da radiodifusão o que faz parte de 
uma infraestrutura crítica que, ao se inter-
romper seu funcionamento, compromete o 
trabalho da emissora, sua implicação social, 
política e internacional. A partir daí as emis-
soras e o Ministério das Comunicações, con-
juntamente, estabelecerão se esses itens são 
necessários e suficientes, ou se podem ser 
acrescidos outros ou mesmo retirados alguns. 
É uma análise que leva tempo”. 

Para a Abert as modernas infraestruturas de 
comunicação se tornaram complexas e inter-
dependentes de diferentes setores. O equa-
cionamento dos problemas enfrentados pelas 
IEC requer integração e ações conjuntas: “A 
interdependência entre serviços e setores é 
o maior desafio na mitigação dos efeitos das 
ameaças sobre as infraestruturas. É muito 
importante que após todos os setores identi-
ficarem suas infraestruturas, que sejam rela-
cionados a influência de um ou mais setores 
sobre o funcionamento das infraestruturas da 
radiodifusão e, consequentemente, o inverso 
também é importante”. (8)

Em 2010 a ANATEL e o MINICOM fo-
ram, a convite da Abert, visitar algumas 
emissoras no Rio de Janeiro, São Paulo 
e Porto Alegre. Segundo Barbosa, “foi um 
reconhecimento conjunto das situações 
de risco e vulnerabilidade de cada local. 
Isso servirá de base para 
o trabalho que será feito 
pela empresa escolhida 
pelo Ministério para fazer 
o projeto”. 

As orientações 
da UIT
A União Internacional de 
Telecomunicações (UIT), 
entidade de alcance global 
e larga representatividade 
nos mais diversos temas 
relacionados ao mundo 
tecnológico, publicou re-
centemente um documen-
to referente ao resultado 
dos trabalhos dos últimos 
4 anos (2006-2010) da 
Questão 22/2 do Grupo de 
Estudo 2, intitulada “Utiliza-
ção de Telecomunicações 
e TICs para a Preparação, 
Alívio e Resposta a Desas-
tres”, no qual é destacado 
o uso do protocolo CAP 
(Common Alerting Protocol) 
como padrão para a emis-
são de alertas públicos e 
notificação de desastres em 
situações de emergências, 
o qual pode ser implemen-
tado de forma padronizada 
em todos os mecanismos 
de avisos e alertas ao redor 
do planeta. (9)

Como esta valorosa ferramenta CAP é um 
adaptador universal para o envio de alertas, 
um formato padrão de mensagem foi esta-
belecido para ser usado em todos os meios 
de comunicação e sistemas de informação 
disponíveis, desde sistemas de alertas pú-
blicos, redes de dados privadas e públicas 
(inclusive internet), sistemas telefônicos 
fixos e móveis e sistemas de radiodifusão 
(rádio e televisão), constituindo assim uma 
única fonte de entrada para o fornecimento 
de uma comunicação confiável, segura e 
de fácil compreensão, capaz de alcançar a 
todos que estejam em áreas de risco. Por 
ser o segmento de radiodifusão um dos 
mais representativos e possuidor de maior 
alcance na maioria dos países, maior sem 
dúvida é a sua importância no envio de 
alertas, informações e orientações às po-
pulações envolvidas.
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Exemplo de uma informação CAP em XML adotada na ITU-T Recommendation 
(X.1303). Caso as categorias de eventos e intensidades sejam interpretadas pelos 
receptores em comandos pré-formatados pelo ouvinte, o receptor poderia emitir au-
tomaticamente um alerta sonoro ou visual para determinada situação meteorológica 
informada via rádio. São oportunidades de desenvolvimento dos modelos digitais de 
radiodifusão como HD Radio ou DRM. As informações também são passíveis de leitu-
ra sintetizada para radiodifusão sonora analógica (mesmo canal ou freqüências espe-
cíficas) ou como opção multicast digital. (Imagem no “ITU Question 22/2 - Guidelines 
on the Common Alerting Protocol CAP”)

O Secretário Geral da UIT, Hamadoun Touré, apre-
sentou em 2007 o “Compêndio dos trabalhos da UIT 
em Telecomunicações Emergenciais” durante o “Fó-
rum Global sobre Uso Efetivo das Telecomunicações 
para Gerenciamento de Desastres: Salvando Vidas”. 
(ITU / J.M. Ferre)
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Novas sugestões
A Abert espera receber mais sugestões para apri-
morar sua ação no PNSIEC. Barbosa considera 
que, “o radiodifusor deve ajudar na definição dos 
riscos e da vulnerabilidade da sua estação para 
que a Abert tenha uma visão de cenário nacional 
institucional de todo o setor”. (10)

Um tema fundamental é o meio radioelétri-
co ao qual está inserido o receptor do ou-
vinte de rádio. Mesmo que a geração esteja 
apta a manter a operação na mais adversa 
condição, a qualidade do serviço não exclui 
as características da recepção. A industria-
lização e venda de eletroeletrônicos sem 
uma legislação obrigatória sobre compa-
tibilidades eletromagnéticas e o equivoca-
do suporte a redes totalmente poluidoras 
como PLC/BPL canibalizam o espectro com 
RFI, denegrindo, consideravelmente, a pos-
sibilidade da radioescuta. 

As interferências provocadas por estes equi-
pamentos e redes fragilizam a confiabilidade 
do enlace e devem ser tratadas como um fa-
tor de risco e insegurança. O espectro é um 
recurso natural, imaterial e limitado, um bem 
público que demanda estratégia dedicada.

Promover linhas de financiamentos aos 
radiodifusores pode também ser uma 
opção para manutenção, modernização 
e diversificação planejada de estrutu-
ras como torres, antenas, componentes, 
transmissores primários e reservas (mes-
mo de baixa potência), back-up energéti-
co autônomo da rede pública (mesmo que 
por tempo limitado), intranet e links via 
rádio (independentes da internet), HTs e 
unidades móveis de comunicação do jor-
nalismo (sem dependência do celular); 
de forma que a radiodifusão continue a 
oferecer ao cidadão a informação segura, 
original e relevante especialmente em si-
tuações emergenciais.

Notas 
(1) Gabinete de Segurança Institucional da Presi-

dência da República: http://tinyurl.com/gsi-iec
(2) Ibid.
(3) Portaria No 2, de 8 de fevereiro de 2008. 

Institui  Grupos  Técnicos  de  Segurança 
de Infra-estruturas Críticas (GTSIC) e dá 
outras providências. Disponível em: http://
tinyurl.com/gsi-iec-2

(4) O CPqD também desenvolveu em 2004 
estudos sobre a proteção de infraestruturas 

críticas (PIC). Suas estratégias para identi-
ficação da infraestrutura crítica de teleco-
municações (ICT) foram utilizadas durante 
os XV Jogos Pan-americanos e Parapan-
americanos em 2007 no Rio de Janeiro. 
Informações em: http://tinyurl.com/cpqd-iec

(5) Informações obtidas por entrevista escrita.
(6) Considerações da Radiodifusão para as 

Infraestruturas Críticas. Ronald Barbosa, 
Abert, 2010. 

(7) Ibid.
(8) Ibid.
(9) Conferir em publicações da UIT em: http://

www.itu.int/publication  ou mais especifi-
camente em “Question 22/1 Guidelines 
on the Common Alerting Protocol (CAP)” 
em: http://tinyurl.com/uit-cap 

(10) A Abert abriu o Fórum de Tecnolo-
gia para troca de informações na internet 
entre os especialistas e associados. Ende-
reço: http://www.abert.org.br 

Flávio é Doutor em Comunicação pela UMESP . 
E-mail: flavio .archangelo@gmail .com
Gilberto é Especialista em Regulação de 
Telecomunicações e membro da CBC - 4 - 
Desenvolvimento das Comunicações . 
Email: gilbertostudart@gmail .com
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NOTÍCIAS DA CBC 
Por Thiago Aguiar Soares

As atividades do Grupo Relator de 
Radiocomunicações 6 (GRR 6), 
parte integrante da Comissão    

  Brasileira de Comunicações 2 (CBC2) 
da Anatel, já estão em andamento. O 
objetivo para este ano é dar continui-
dade aos trabalhos realizados em 2010 
e otimizar a participação do Brasil nos 
diversos foros internacionais, em que 
são tratados importantes temas para 
a radiodifusão. Foram planejados qua-
tro encontros, sendo que um deles já 
foi realizado no dia 09 de fevereiro, na 
sede da Anatel, em Brasília. Os outros 
três estão previstos para os dias 05 de 
abril, 29 de junho e 19 de outubro. 

As datas foram definidas em conformi-
dade com as reuniões dos grupos res-
ponsáveis pela discussão de assuntos 
sobre radiodifusão da União Internacio-
nal de Telecomunicações (UIT), da Co-
missão Interamericana de Comunica-
ções (CITEL) e do Subgrupo de Trabalho 

nº 1 “Comunicações” do Mercosul. No 
quadro a seguir constam as prováveis 
datas dessas reuniões.  

A participação ativa do GRR 6 nesses 
foros contribuiu para importantes con-
quistas da Administração Brasileira no 
ano de 2010. Um exemplo, destacado 
na edição nº 118 da revista da SET, foi 
a conclusão do ciclo de normalização 
internacional do GINGA na UIT. Outro 
resultado relevante, alcançado durante 
as reuniões do Mercosul, foi o avanço 
nas discussões dos parâmetros técni-
cos para a coordenação em zonas de 
fronteira de emissoras de TV na faixa 
de UHF, tanto analógicas como digitais. 
Este tema ganhou maior importância 
com a adoção do sistema nipo-brasilei-
ro de TV Digital por todos os países do 
bloco. Já na CITEL, além dos trabalhos 
do Brasil para a elaboração do Guia de 
Implementação de TV Digital, destaca-
se a participação nas discussões sobre 

o “Dividendo Digital”, o uso da faixa 
de 700 MHz e dos espaços em bran-
co dentro do espectro de TV (os “White 
Spaces”), temas de grande interesse 
para a radiodifusão, que terão cada vez 
mais ênfase nos próximos anos.

Diversos outros assuntos serão abor-
dados no ano de 2011, os quais serão 
acompanhados de perto pelo GRR 6. 
Para mais informações, acesse o site 
da Anatel: www.anatel.gov.br, na aba 
“Conheça a Anatel”, link “Comissões 
Brasileiras de Comunicações (CBCs)”. A 
participação nas diversas CBCs da Ana-
tel é aberta a profissionais, empresas e 
instituições com interesses nas áreas 
de telecomunicações, radiocomunica-
ções e radiodifusão.

Thiago é especialista em regulação da Ana-
tel e líder do GRR 6 – Radiodifusão – CBC2 .  
Email: thiagoaguiar@anatel .gov .br

Início

28/03/2011

25/04/2011

09/05/2011

22/09/2011

Novembro

2º Semestre

Término

01/04/2011

29/04/2011

24/05/2011

07/10/2011

Novembro

2º Semestre

Evento Local

XVII Reunião do CCP.II, Grupo 
de Trabalho de Radiodifusão

Santo Domingo, 
República Dominicana

XLI Reunião da CTRd do Subgrupo 
n.º 1 - "Comunicações", Mercosul Assunção, Paraguai

Reunião dos Grupos de Trabalho 
6A, 6B e 6C e da CE 6 da UIT-R Genebra, Suíça

Reunião dos Grupos de Trabalho 
6A, 6B e 6C e da CE 6 da UIT-R Genebra, Suíça

XLII Reunião da CTRd do Subgrupo 
n.º 1 - "Comunicações", Mercosul Montevidéu, Uruguai

XVIII Reunião do CCP.II, Grupo 
de Trabalho de Radiodifusão A definir

* CCP II: Comitê Consultivo Permanente II da CITEL
   CTRd: Comissão Temática de Radiodifusão do SGT nº 1 do Mercosul
   CE 6: Comissão de Estudos 6 da UIT-R
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rÁdio Cognitiva

SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO 
COGNITIVA 
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Por Ronald Siqueira Barbosa 

O sistema de radiocomunicação cognitiva veio 
como uma evolução dos sistemas adapta-
tivos (adaptive systems) que estavam afe-

tos às faixas de onda média e de HF em que as 
condições de propagação eram incontroláveis. Os 
sistemas adaptativos mudavam seus parâmetros, 
frequência e potência de transmissão, buscando 
sempre as melhores condições para beneficiar a 
qualidade da recepção desses sinais. Isso não foi 
para a frente.

O conceito de sistema de radiocomunicação cog-
nitiva é mais genérico numa gama de faixas de fre-
quências maior. Ele vem, como tem sido dito, para 
otimizar, ou melhor dizendo, para aperfeiçoar o uso 
do espectro eletromagnético. 

Ele utiliza como base, um sistema inteligente de 

comunicação que analisa o ambiente em que se 
encontra e adapta-se às variações estatísticas des-
se ambiente para criar estímulos de tal forma que 
favoreçam uma transmissão de radiocomunicação 
sempre com alta confiabilidade e com o uso efi-
ciente do espectro radioelétrico.

A importância dessa inovação tecnológica, que entre 
outras coisas permite o 
controle da potência de 
transmissão e tem a capa-
cidade de gerenciar dina-
micamente o espectro, é a 
facilidade de adaptação de 
sua transmissão numa fai-
xa do espectro que apre-
sente ausência de sinal ou 
de transmissão.

Acontece que o espectro radioelétrico por ser um 
recurso natural e escasso sempre foi utilizado com 
autorização governamental, tanto na transmissão 
quanto na recepção, impedindo, dependendo dos 
tipos de serviços, o compartilhamento entre eles.

O sistema de radiocomunicação cognitiva usa uma 
plataforma conhecida como radiocomunicação de-

Imagem 1- Diferentes faixas de transmissão do espectro
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finida por um programa de computador (software-
defined radio). Trata-se de um equipamento de 
radiocomunicação empregando uma tecnologia 
que permite a fixação ou modificação de parâme-
tros técnicos, incluindo faixas de radiofrequências, 
tipos de modulação e potências,  dependendo do 
ambiente eletromagnético.

Esse sistema não causará alteração do ordenamen-
to técnico e jurídico das autorizações, permissões 
e concessões de serviços, mas se não houver uma 
cuidadosa análise das faixas de radiofreqüências que 
ele pode operar criará condições de interferências em 
serviços extremamente sensíveis à interferência.

Esse é o caso da radiodifusão que pelas caracterís-
ticas de seus serviços, o CRS poderá trazer sérios 
problemas tanto de adjacência quanto por níveis de 
potências nas faixas de seus serviços. Em sua área 
de cobertura os serviços de radiodifusão podem 
aparentemente apresentar níveis de sinais com 
variações expressivas em diferentes partes. 

O sistema de radiocomunicação cognitiva trabalha 
mais com o conceito de acesso ao espectro na 
forma que ele se apresenta do que com a possi-
bilidade de escassez do espectro em função das 
limitações e condições de contorno que as atuais 
normas técnicas estabelecem para proteção dos 
serviços e com isso limitam sua reutilização ou 
compartilhamento entre serviços. Partindo do prin-
cípio que a próxima geração de sistemas de comuni-
cação deverá empregar algo que dê acesso rápido ao 
espectro de radiofreqüências dentro do espectro ele-
tromagnético, não necessariamente restrito ao espec-
tro atual de radiocomunicação, poderá abrir um leque 
muito grande de possibilidades que a atual tecnologia 
não consegue enxergar.

Seria o fim da escassez de espectro e, consequen-
temente, o “buraco” no espectro poderia migrar 
para uma faixa de frequência não designada. En-
tretanto, busca-se operar nas faixas existentes e 
consagradas.

Hoje, o conceito de “buraco” no espectro é dado a 
serviços autorizados em bases primárias, mas que 
devido a uma específica condição geográfica a faixa 
autorizada pode não estar sendo perfeitamente utiliza-
da. Isso é complicado entender quando se trata de 
um grande centro, como a cidade de São Paulo, 
em que pontos obscurecidos pelos arranha-céus 
podem dar uma informação errônea sobre a au-
sência de sinal e inutilização de canal naquele local.

Outro fato importante a ser mencionado é que 
quando um serviço intermitente no momento da 
pesquisa ambiental pela radiocomunicação cogni-
tiva encontra-se interrompido e a radiocomunica-

ção cognitiva supõe que essa frequência não será 
utilizada e inicia sua transmissão nesse canal ou 
nessa frequência.

Não queremos discutir inicialmente toda a teoria da ra-
diocomunicação cognitiva, pois uma nova Resolução 
da UIT-R está ainda nos primórdios de sua criação e 
um rascunho preliminar dessa Resolução já está dis-
ponível para discussão interna nas administrações.

Essa Resolução atende duas situações:
a) O Relatório UIT-R SM.2152;
b) O item 1.19 da Agenda da Conferência Mun-

dial de Radiocomunicação – WRC-2012.

O Relatório SM.2152 faz a distinção entre o “Software-
defined radio” (SDR) e o “Cognitive Radio System” 
(CRS) e apresenta a definição de ambos sistemas. Tal-
vez o mais complicado para a administração brasileira 
seja o item 1.19 da Agenda da Conferência WRC-12.

Desde a Conferência de 2007 foram traçadas as 
condições para a Conferência de 2012 de forma a 
criar medidas regulamentares para a introdução e 
aplicação do SDR e CRS.

A Conferência de 2007 adotou a Resolução 956 UIT-R 
e alguns métodos de análise e avaliação  do SDR e do 
CRS que serviram de base para os resultados finais 
daquela conferência que infelizmente não apresenta-
ram conclusão a respeito da questão. 

Já a Reunião Preparatória da Conferência traba-
lhará, além do seu texto específico, com os dados 
fornecidos pelo Anexo 7 do Documento 1B/210 
resultante dos estudos iniciais que foram desenvol-
vidos desde 2007 até hoje para consideração na 
Reunião Preparatória da Conferência (Conference 
Preparatory Meeting – CPM), que ocorreu no mês 
de fevereiro de 2011, em Genebra.

Nesse Anexo 7 do documento 1B/210 são anali-
sadas as propostas para cada um dos sistemas e 
as tendências para a discussão na Conferência são 
as seguintes: 
Com relação ao Software-Defined Radio (SDR) 
existe um Método A que propõe nenhuma mudan-
ça no Regulamento de Radiocomunicação (RR)  em 
virtude da introdução dessa tecnologia. Portanto, 
Método A sem mudanças no RR.

Com relação ao Cognitive Radio Systems (CRS) três 
Métodos foram propostos:
• Método B1: Sem mudanças no RR podendo ser 

desenvolvidas recomendações e relatórios nos 
trabalhos normais da UIT-R;

• Método B2:  Sem mudanças nos Artigos do RR 
e uma Resolução da Conferência fornecendo 
um quadro com itens de orientação para estu-

dos adicionais sobre CRS nos Grupos do UIT-R 
para a criação de Recomendações e Relatórios;

• Método B3:  Sem mudanças nos Artigos do 
RR e uma Resolução da Conferência tratando 
com restrições ao uso do sistema para algumas 
faixas de frequências e incluindo estudos de in-
terferência do CRS além de estudos adicionais 
dentro do UIT-R também gerando Recomenda-
ções e Relatórios.

Apesar de diferentes pontos de vistas apresentados 
como comentários das vantagens e desvantagens 
dos métodos considerados, no documento base para 
a Reunião da Conferência é ressaltado no capítulo que 
trata da capacidade do sistema CRS o seguinte:

“Os serviços de radiodifusão podem, especial-
mente, ser suscetíveis à interferência resultante 
de aplicação de tecnologia CRS. Os serviços de 
radiodifusão são frequentemente planejados sobre 
uma base ‘noise-limited’, interferindo na recepção 
do sinal analógico quanto na taxa de erro de bit de 
um sinal digital na recepção.” 

“Como tal, é esperado que receptores de radiodifusão 
operem frequentemente perto do limite de ruído. Con-
sequentemente, a falta de um sinal em uma localidade 
pode não indicar que a frequência designada para a 
estação de radiodifusão esteja disponível para outros 
usuários. Além disso, receptores de radiodifusão são 
particularmente sensíveis a interferências de sinais em 
áreas adjacentes, canais adjacentes, osciladores locais 
e frequência imagem.”

Outros serviços, como a radiodifusão, merecem es-
pecial e cuidadosa consideração pelo CRS, quando 
compartilhar suas faixas, devido as suas característi-
cas técnicas ou operacionais e isso merece um estu-
do mais detalhado pelas Administrações. Por exem-
plo: serviços espaciais (espaço-para-Terra), serviços 
passivos (radioastronomia, EESS (Serviço por Satélite 
de Exploração Terrestre) e SRS (Serviços de Radioco-
municação Espacial)) e serviços de rádio determinação 
são considerados também essenciais e especiais.

A discussão internacional está acalorada e continu-
ará assim até a Conferência Mundial de Radioco-
municação que ocorrerá no início do ano de 2012. 
Contudo, a Administração brasileira precisará ana-
lisar os estudos decorrentes dessa discussão para 
posicionamento final sobre a questão.

  RR – Regulamento de Radiocomunicação contém 
todas as recomendações, relatórios e resoluções 
das conferências da UIT-R. 

Ronald é diretor de rádio da SET e diretor de tecnologia 
da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Tele-
visão (Abert) . Email: ronald@set .com .br
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O MOMENTO DA REGIONALIzAÇÃO
Por Júlio Prado
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Tudo teve início em meados dos anos 1990, 
quando o Brasil começou a estudar os dife-
rentes padrões de TV digital utilizados mun-

dialmente. Naquela época debatia-se sobre o im-
pacto que o modelo adotado causaria à população 
e os reflexos que ele traria para o desenvolvimento 
do País. Paralelamente a isto, começavam os pri-
meiros testes de alcance do sinal, o que anos de-
pois, em 2006, culminaria na escolha do padrão 
ISDB, posteriormente incrementado por técnicos 
do Brasil. Surgia ali o sistema nipo-brasileiro de 
TV digital, hoje adotado em praticamente toda a 
América do Sul e, no País, presente em mais de 
400 municípios, segundo dados divulgados recen-
temente pelo Ministério das Comunicações.

Com o switch off do sinal analógico previsto para 
2016, chegamos numa diferente etapa da implan-
tação da tecnologia. A maioria das estações gerado-
ras nos principais centros urbanos já se adaptou ao 
sistema, sendo necessário expandir o seu alcance, o 
que é sinônimo de regionalização e, por consequência, 
estratégias e investimentos diferenciados.

O que muito tem sido debatido até então é sobre 
o impacto que as tecnologias disponíveis hoje 
poderão causar ao modelo de negócios de cada 
emissora. Afinal, construir uma estrutura robusta 
e que atenda a múltiplas necessidades requer 
que todos os envolvidos no processo cheguem 
a um consenso quanto ao modelo escolhido e o 

melhor modo de gerenciá-lo, o que nem sempre 
é uma tarefa fácil.

Pelo o que temos estudado, a construção de redes de 
transmissão de dados poderá permitir as emissoras a 
economia de aproximadamente 50% ou mais da ban-
da de satélite necessária e dos links de microondas 
utilizados para transmissão. Com relação a redes SFN 
(Single Frequency Network) em específico, a estima-
tiva é de que 20 mil áreas diferentes sejam cobertas 
pela tecnologia com o processo de regionalização.

Inclusive, neste ponto sugiro que façamos um retro-
cesso para perceber como a implantação da TV digital 
no Brasil envolve aspectos e detalhes absolutamente 
diferentes daqueles utilizados pelo Japão, por exem-
plo. A dimensão territorial do País nos fez buscar dife-
rentes alternativas, como a utilização massiva de redes 
de frequência única, uma vez que e a instalação de 
gap fillers para retransmitir o sinal não é viável para 
longas distâncias.

Ainda assim, como cada retransmissora conduzirá 
este processo ainda é um tanto incerto. O que a prin-
cípio parece ser o mais simples é transmitir apenas o 
sinal digital, uma vez que um transmissor dual-mode 
pode facilmente fazer a conversão entre este formato 
e o analógico; outra opção seria a utilização de redes 
IP nos links de microondas, uma opção que represen-
ta a otimização do sistema, uma vez que elas podem 
ser utilizadas tanto para a transmissão do sinal digital 

como para o tráfego de material entre os setores de 
jornalismo e na comunicação baseada na telefonia IP 
entre geradora e retransmissora.

No geral, apesar das cidades afastadas dos grandes 
centros urbanos estarem iniciando agora o processo 
de digitalização do sinal, o mercado dá claras demons-
trações de que a tecnologia será aderida. Basta lem-
brar que a partir deste ano todos os televisores de 26 
polegadas ou mais produzidos no País deverão ter o 
conversor embarcado. Com relação a 2010, mais de 
6 milhões de dispositivos integrados com a TV digital 
foram vendidos no decorrer de todo o ano, três vezes 
mais do que o acumulado nos dois anos anteriores.

Adicionalmente, anunciantes e mercado publicitário 
demonstram cada vez maior interesse em divulga-
ções no formato em HD, o que tem motivado muitas 
emissoras a antecipar os investimentos em estruturas 
digitais. Ou seja, temos um cenário amplamente fa-
vorável e soluções tecnológicas prontas para serem 
instaladas. Fora isso, lembrando que todo o país de-
verá estar coberto pelo sinal digital até o final de 2013, 
resta-nos pouco menos de três anos para transformar 
a TV digital brasileira numa realidade a toda popula-
ção. Não tenho dúvidas de que saberemos lidar com 
a situação, mas também não podemos esperar. O 
momento é agora!

Júlio Prado é diretor comercial da Screen Ser-
vice do Brasil . Email: julio@screenbrasil .com .br



O último final de semana de fevereiro foi 
o escolhido para os diretores da SET 
fazerem a primeira reunião de 2011. Na 

pauta estavam as propostas que cada editoria 
tem para a nova gestão. No comando da reunião 
a presidente Liliana Nakonechnyj, assessorada 
pelo vice-presidente Olimpio Franco, sob a coor-
denação do diretor executivo José Munhoz.  

Os trabalhos se deram em dois momentos. No 
período da manhã, a presidente deu boas vindas 
ao grupo e falou sobre a pauta da reunião. José 
Munhoz apresentou os entendimentos positivos 
acertados com a Certame para os próximos 
Congressos da SET em 2011 e 2012. Em se-
guida, dividiu os participantes em seis grupos 
– Marketing e Eventos; Tecnologia e Segmento 
de Mercado; Ensino; Internacional; Regionais; 
Editorial. Na sequência, Anna Lucia Nunes Go-
mes, secretária executiva da SET, falou sobre as 
atualizações do site. Representando o Grupo de 
estudos de Loudness, o vice-diretor de tecnolo-
gia, Alexandre Sano, falou sobre o assunto. E, 
Valderez Donzelli, diretora editorial, abordou a 
Lei Rouanet e as diretrizes para a nova fase da 
Revista da SET. 

No período da tarde, os trabalhos continuaram e 
cada grupo apresentou suas propostas. Repre-
sentando o grupo de Marketing e Eventos - com-
posto por Amaury Silva, Anna Lucia, José Marcos, 
Leonardo Scheiner, Salustiano Fagundes - Lindalia 
Sofia, membro do comitê de eventos, disse que 
entre as propostas da diretoria de eventos estão a 
ampliação da presença da SET em mais áreas do 
ecossistema de vídeo, a participação e referência 
internacional e a atuação ativamente na capaci-
tação do profissional. Citou também que entre as 
ações de eventos estão a criação de novos eventos 
voltados para aplicações e nichos; investimento na 
formação de pacotes e patrocínio; repensar e evo-
luir o conceito do Prêmio SET com novas categorias 
e novos critérios de avaliação; criar o Call for Papers 
para o Prêmio, bem como iniciar a sua divulgação 
já no SET e Trinta. Para os eventos regionais me-
lhorar os modelos. E, para o congresso 2011, as 
idéias são ampliar e melhorar a sala de palestran-
tes e criar um guia digital do congresso.

As propostas da diretoria de marketing envolvem 
as ações de divulgação interna da SET, fomentar 
a criação de grupos de trabalho, divulgar mais as 

ações dos grupos e reconhecer a participação 
dos profissionais, fazer a renovação do website, 
trabalhar a Lei Rouanet junto aos patrocinadores 
e captar novos recursos através da lei. Para fina-
lizar, Lindalia apresentou a proposta de marketing 
de relacionamento que visa aumentar a base de 
associados através de diversas ações, analisar a 
estratégia de fidelização e retenção dos sócios e 
adotar o envio de comunicação sistematizado.

O grupo de tecnologia e segmento de mercado 
formado por Alexandre Sano, Marcello Azam-
buja, Alex Pimentel, Carlos Fini, Nelson Faria, 
Jacques Varaschim, Olimpio Franco, Cícero 
Marques,  Maria Eloisa Santos, Paulo Kaduoka, 
Rodrigo Araujo e José Marcelo do Amaral, foi 
representado pelo diretor de tecnologia da SET, 
Raymundo Barros, que apresentou as propostas 
para o evento SET e Trinta NABShow 2011 e 
Call for Papers para o congresso SET 2011. Se-
gundo Barros, o SET e Trinta não terá o formato 
alterado, mas é necessário alinhar os conteúdos 
e ajustar a grade das palestras para que nin-
guém saia prejudicado. Ele falou sobre os dois 
grandes temas para os debates do evento este 
ano  – “Over the top e os broadcasters (OTT)” e 
“As ameaças ao espectro”. 

No tocante ao Call for Papers a idéia é ter chamadas 
específicas para o meio acadêmico com temática 
restrita aos assuntos de interesse para o período. 
Saindo do cenário acadêmico, o Call for Speakers 
será focado nos colaboradores, profissionais e pa-
trocinadores queiram participar do Congresso da 
SET, com temas mais abrangentes, conteúdo mais 
aberto, endereçado à indústria. 

Escolhida para falar em nome do grupo de Ensino 
– composto também por Eduardo Bicudo, Valde-
cir Becker, Frederico Rehme e Tom Jones - Carla 
Pagliari, membro do comitê da diretoria de Ensino, 
apresentou entre outras propostas a mescla entre 
academia, indústria e radiodifusores, a partir da re-
visão da grade do congresso, para que as palestras 
acadêmicas sejam integradas na grade conforme 
o assunto. Também foi proposto a criação de mini-
cursos, durante o congresso da SET e eventos re-
gionais, para auxiliar emissoras que estão fora dos 
grandes centros na implementação da TV digital. 

No grupo de internacional estavam Enio Jacomino 
e o diretor Internacional, Herbert Fiuza, que falou 

sobre a formação da diretoria internacional. “A 
diretoria ainda não tem comitê, pois a intenção é 
designar pessoas que estão fora do Brasil. Já existe 
uma lista com cinco nomes de personalidades que 
serão convidadas a fazer parte do comitê, mas os 
trabalhos estão em ritmo de organização”. 

Como Herbert Fiuza ficou muito tempo fora do 
Brasil, o vice-presidente, Olimpio Franco, apre-
sentou Herbert aos demais e fez um breve relato 
do currículo do diretor que assumiu a diretoria 
internacional criada em agosto, durante a elei-
ção para o biênio 2010/2012.

O consultor da SET, Euzébio Tresse, representan-
te do grupo regionais – formado por Luiz Gurgel, 
Ivan Miranda Ricardo Salles, Pedro Bertolino e Luiz 
Fausto falou sobre a proposta de os eventos regio-
nais terem autonomia na grade a fim de atender 
suas regiões com os temas explorados. Também 
foi reforçada a idéia de ter os dados – data e lo-
cal - sobre os eventos regionais com antecedência 
para facilitar a programação das emissoras. “Tendo 
estes dados em mãos torna-se mais fácil estruturar 
melhor e prospectar os eventos”, completa Ivan Mi-
randa, membro do comitê Sul da diretoria regional 
sul. A avaliação do evento também foi uma propos-
ta defendida pelos representantes do grupo.

Na opinião de Olimpio Franco, é importante que 
haja outras ações das regionais para enriquecer 
o setor. E para Liliana o conteúdo apresentado 
nas palestras dos eventos regionais deve ser 
técnico, sobre novas tecnologias, novas solu-
ções e novos conceitos. 

A última apresentação ficou a cargo da diretora 
editorial, Valderez Donzelli, do grupo editorial – 
formado por por Almir Almas, Assis Brasil, João 
Braz, Marcio Pereira e José Munhoz -, que com-
pletou a apresentação que já havia feito pela 
manhã e falou sobre a Lei Rouanet, a perspecti-
va de ter a revista Radiodifusão no formato ele-
trônico e mobilização da SET nas redes sociais. 

Encerradas as apresentações, Liliana Nakone-
chnyj agradeceu a participação de todos, para-
benizou todos os grupos e disse que a reunião 
teve um saldo positivo.

Gilmara é editora da revista da SET . e-mail: 
gelinska@gmail .com

DIRETORES DA SET SE REÚNEM EM SÃO PAULO
Por Gilmara Gelinski
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Representando a presidente da 
SET, Liliana Nackonechnyj, o di-
retor de Rádio da SET, Ronald 

Barbosa, participou da cerimônia de 
posse do Ministro das Comunicações 
Paulo Bernardo e saudou o novo minis-
tro em nome da entidade. 

Paulo Bernardo agradeceu a presença 
do diretor e mostrou-se interessado em 
conhecer o trabalho da SET e a par-
ticipação da mesma nas discussões 
da continuidade da implantação da 
tecnologia digital para a Televisão e a 
continuação das discussões sobre um 
padrão para o Rádio digital.

A posse foi bastante concorrida pois con-

tou com a presença 
de muitas autoridades, 
entre elas, o Ministro 
da Defesa Nelson Jo-
bim e o Vice-Presiden-
te da República Michel 
Temer.

Segundo Ronald, repre-
sentantes da SET estão 
programando uma visi-
ta ao Secretário de Co-
municação Eletrônica e 
ao Secretário de Tele-
comunicações. 

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

Imagem 1 - Ministro das Comunicações Paulo Bernardo (à esquerda) e o diretor de 
Rádio da SET, Ronald Barbosa (a direita).

Por Gilmara Gelinski

ENCONTRO COM O MINISTRO DAS COMUNICAÇõES
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WORKSHOP DE LOUDNESS NO 
ESPAÇO SET SÃO PAULO
Por Alberto Paduan

A SET, em parceria com seu Grupo de 
Trabalho de Loudness, realizou o 
Workshop de Loudness, no dia 08 de 

fevereiro de 2011. A palestra foi proferida por 
Thomas Lund, gerente de desenvolvimento 
para produtos profissionais de Broadcast da 
T.C. Electronic.

Reconhecido mundialmente como autoridade 
nesse assunto, Thomas atuou como músico 
e engenheiro de gravação enquanto estudava 
medicina na Universidade de Aarhus, na Di-
namarca, especializando-se em Percepção. 
Thomas tem escrito “papers” para emissoras 
da Escandinávia, AES, EBU, SMPTE, NAB e 
participado ativamente da padronização do 

nível de áudio digital e Loudness junto a AES, 
EBU, ITU, ARIB e ATSC.

Durante quatro horas ele manteve atentos às 
suas interessantes explanações os 30 parti-
cipantes, número bastante representativo de 
profissionais de televisão de São Paulo. O 
foco do assunto foi as normas que orientam 
como proceder com o Loudness para radiodi-
fusão, a EBU R 128 e a ITU BS 1770.

Durante a palestra, Thomas mostrou o que 
e como fazer para que o subjetivo Loudness 
possa se transformar num número que define 
a forma de se perceber o áudio. A intenção 
do Grupo de Trabalho de Loudness da SET foi 

conduzir os profissionais a uma atualização 
sobre esse assunto, que está atualmente em 
plena evidência, e mostrar que, para o teles-
pectador, o Loudness é mais importante do 
que os níveis de pico do áudio.

O evento foi patrocinado pela Libor Comércio e 
Importação Ltda, distribuidora da T.C. Electronic 
no Brasil e pela Subway Link, que registrou todo 
o evento utilizando a tecnologia Media Site Live.

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

Box 1- Workshop de Loudness realizado na sala de reuniões da SET -SP.
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NOTA DE FALECIMENTO

Morreu em Brasília, no dia 28 de 
fevereiro, o primeiro presidente 
da Agência Nacional de Tele-

comunicações (Anatel), Renato Navarro 
Guerreiro. Frente à presidência da Anatel, 
Guerreiro acompanhou os estudos e tes-
tes para a escolha do sistema brasileiro 
de TV digital. Em 2000 declarou que o 
cidadão era o foco principal para a es-
colha do padrão do sistema de TV digital 
brasileiro e destacou ainda o orgulho que 
sentia pelo caráter minucioso e determi-
nado dispensado em todo o processo de 
testes de TV digital, sob a coordenação 
do grupo SET/Abert.

O engenheiro Renato Navarro Guerreiro ti-
nha 62 anos e estava doente há mais de 
dois anos. O velório foi realizado na cape-
la 1 do Cemitério de Brasília e o corpo de 
Guerreiro foi cremado no dia primeiro de 
março. Em nota, a Associação Brasileira de 
Telecomunicações (Telebrasil), o Sindicato 
Nacional da Empresas de Telefonia e de 
Serviço Móvel e Pessoal (Sinditelebrasil) e a 
Federação Brasileira de Telecomunicações 
(Febratel) lamentaram o falecimento e fize-
ram uma retrospectiva da jornada profissio-
nal do engenheiro de telecomunicação:

Homenagem a Renato Navarro Guerreiro 
“Um dos operadores da privatização das 
telecomunicações brasileiras, foi o pri-
meiro presidente da Anatel. O setor la-
menta a perda do amigo e companheiro. 
Guerreiro, uma figura marcante no de-
senvolvimento das telecomunicações do 
país, entra para a história”. 

Renato Guerreiro nasceu em 15 de ja-
neiro de 1949, na localidade de Orixi-
miná, onde o Rio Trombetas encontra o 
Amazonas e cujo nome indígena signifi-
ca "muitas praias". Guerreiro, como era 
conhecido, nunca esqueceu suas origens 
paraenses. Nas excelentes palestras que 
proferiu, ao longo de sua intensa vida 
profissional, sempre citava sua Oriximiná 
como exemplo de localidade que, ao lado 
das grandes capitais do país, significava 
estar nesse imenso Brasil, "a ser conec-
tado pelas telecomunicações".

Formou-se engenheiro eletricista, especia-
lização em telecomunicações, pela Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). Trabalhou no Sistema Telebrás 
por mais de 20 anos, tendo exercido fun-
ções de gerência em diversas áreas. Foi 
diretor técnico, diretor de operações e pre-
sidente. No Sistema Telebrás, foi presidente 
do Conselho de Administração da Telebrás, 
da Telepará, da Telesp, da Telesc e da Tele-
brasília. Presidente da Telpe e do Conselho 
Fiscal da Telems, membro do Conselho Fis-
cal da Telems, diretor técnico da Telepará 
e da Teleamapá, além de diretor de opera-
ções da Telepará. 

No Governo Fernando Henrique Cardoso, 
Renato Guerreiro trabalhou no Ministério 
das Comunicações, cujo titular era Sérgio 
Motta, onde exerceu o cargo de secretá-
rio-executivo. Na ocasião, desempenhou 
relevante papel no projeto de elaboração 
do modelo mercadológico e do marco 
regulatório das telecomunicações que 
abriram espaço para a privatização da 
Telebrás e para a criação da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel). De-
sempenhou, em várias ocasiões, a fun-
ção de ministro de Estado. Foi também 
secretário de Serviços de Comunicações 
e diretor do Departamento de Tarifas da 
Secretaria de Serviços de Comunicações.

Guerreiro foi o primeiro presidente da 
Anatel, desde sua instalação, em 4 de 
novembro de 1997, até primeiro de abril 
de 2002. Renato Guerreiro foi confirmado 
como presidente da Anatel, quando aten-
dia ao Semint 97 (Seminário Internacio-
nal), um tradicional evento do setor, rea-
lizado em Foz do Iguaçu (PR), que contou 
com a presença do secretário-geral da 
UIT, na ocasião, Pekka Tarjane; e de inú-
meras personalidades nacionais e inter-
nacionais.

A influência de Renato Guerreiro como 
presidente da Anatel muito contribuiu, 
reconhecidamente, para estruturar a 
agência reguladora em seus primórdios e 
marcá-la pela excelência no contexto das 
demais agências.

Com sua saída da Anatel, em agosto de 
2002, valendo-se de sua experiência 
profissional e passado o período de "des-
compressão" regulamentar, iniciou seus 
trabalhos frente à Guerreiro TeleConsult, 
que, em agosto de 2007, passou a atuar 
com a nova denominação e marca Guer-
reiro Consult.
  
Renato Guerreiro era de temperamento 
cordial, simples e leal, bom de conversa e 
sempre bem informado e atualizado. For-
mava uma rodinha de bate-papo aonde 
ia. Tudo isso com a maior naturalidade. 
Possuía um grande conhecimento sobre 
as sutilezas da legislação das comuni-
cações. Ouvir suas palestras – e foram 
muitas – era ter uma aula de Brasil e 
de suas telecomunicações. Seus relatos 
e explicações, por mais complexos que 
fossem os temas, sempre eram feitos 
com a maior simplicidade.

Gostava de distribuir para os amigos um 
CD, num invólucro prateado, contendo a 
"Regulamentação Brasileira de Comuni-
cações", da Guerreiro Consult. Era deten-
tor de várias homenagens e condecora-
ções, como a de Comendador da Ordem 
do Mérito Forças Armadas e de Grande 
Oficial da Ordem de Rio Branco. Foi autor 
do projeto “Comunicações – Infraestrutu-
ra para a Sociedade da Informação”, de 
1994, uma referência para a reforma do 
setor no Brasil.

*Homenagem realizada pela TELEBRASIL 
em Foco a Renato Navarro Guerreiro, em 
01 de março de 2011 ."
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GALERIA DOS FUNDADORES
AMPEX – CERTAME – EPTV/CAMPINAS – GLOBOTEC – JVC/TECNOVÍDEO – LINEAR – LYS ELETRONIC 

PHASE – PLANTE – RBSTV – REDE GLOBO – REDE MANCHETE – SONY – TEKTRONIX - TELAVO

REVISTA DA SET
A SET – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade a difusão, a expansão e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, 
teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.

DÉCIMA SEGUNDA DIRETORIA SET - BIêNIO: 2010 -2012
A Diretoria da SET é composta por profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas com a criação e distribuição 
de conteúdo, sendo eleitos pelos associados SET, em assembléia geral ordinária realizada a cada dois anos. 

PRESIDêNCIA 

Presidência
Presidente: Liliana Nakonechnyj 
Vice-Presidente: Olímpio José Franco 
Assessoria Institucional: João Braz Borges
Assessor: Romeu de Cerqueira Leite
Diretoria Executiva
Diretor Executivo: José Munhoz
Conselho Fiscal 
Antonio Carlos de Assis Brasil
Gilberto Mendes Fernandes
Maria Eloisa Ferreira dos Santos
Ricardo Fonseca de Kauffmann
Roberval Freitas Pinheiro
Conselho de Ex-Presidentes
Adilson Pontes Malta
Carlos Eduardo de Oliveira Capellão 
Fernando Bittencourt 
José Munhoz
Olímpio Franco
Roberto Dias Lima Franco

DIRETORIAS OPERACIONAIS

Editorial
Diretor: Valderez de Almeida Donzelli
Vice-Diretor: Ana Eliza Faria e Silva
Comitê:
Almir Almas 
Francisco Ribeiro 
José Antonio Garcia 
José Olairson 
Márcio Pinto Pereira
Internacional
Diretor: Herbert Baptista Fiuza
Vice Diretor: Enio Sergio Jacomino
Ensino 
Diretor: Carlos Nazareth
Vice-Diretor: Eduardo de Oliveira Bicudo
Comitê:
Carla Pagliari 
Frederico Rehme 
Rodrigo Arnault 
Tom Jones Moreira 
Valdecir Becker
Marketing 
Diretor: Cláudio Eduardo Younis
Vice-Diretor: Raul Ivo Faller
Comitê:
André Altieri

Gabriel Gonçalves
Flavio Langoni
Salustiano Fagundes
Marcos Mandarano
Eventos
Diretor: Daniela Helena Machado e Souza 
Vice-Diretor: José Fernando Pelégio
Comitê:
Amaury P. da Silva Filho 
Danilo Garcia 
Leonardo Scheiner 
Lindália M. Junqueira Reis 
Silvino Almeida
Tecnologia
Diretor: Raymundo Costa Pinto Barros 
Vice-Diretor: Alexandre Yoshida Sano
Comitê:
Cícero Legname Marques 
Domingos Stavridis 
Jacques Varaschim
Paulo Henrique de Castro Corona
Rodrigo Cascão

DIRETORIAS DE SEGMENTO 
DE MERCADO

Cinema Digital
Diretor: Celso Eduardo de Araújo Silva
Vice-Diretor: Alex R. dos Santos Pimentel
Produção de Conteúdo
Diretor: Nelson Faria Junior 
Vice-Diretor: Paulo Mitsuteru Kaduoka
Industrial
Diretor: José Marcos Freire Martins
Vice-Diretor: Moris Arditti
Rádio
Diretor: Ronald Siqueira Barbosa 
Vice-Diretor: Carlos Antonio Coelho
TV por Assinatura e Novas Mídias
Diretor: Antônio João Filho 
Vice-Diretor: Marcello de Lima  Azambuja
Interatividade
Diretor: David Britto 
Vice-Diretor: Carlos Fini
TV Aberta
Diretor: José Marcelo Amaral
Vice-Diretor: Luiz Eduardo Leão de Carvalho

DIRETORIAS REGIONAIS

Norte
Diretor: Nivelle Daou Junior 

Vice-Diretor: Henrique Camargo

Comitê: 
Aguinaldo Silva 
Belarmino Afonso Stein 
Carlos Geraldo de Britto Feitoza 
Denis Corrêa Brandão 
Ricardo Alberto Pereira Salles

Sudeste 
Diretor: Geraldo Cardoso de Melo
Vice-Diretor: Paulo Roberto Monfrim  Canno

Comitê:
Edson Siquara 
José Francisco Valencia  
José Raimundo Cristóvam 
Luiz Fausto 
Vanessa Lima

Nordeste
Diretor: Luiz Carlos de Melo Gurgel
Vice-Diretor: Flavio Marcio Mauro

Comitê:
Anderson Fernandes 
Antonio Roberto Paoli 
Edras Miranda de Araújo 
José Augusto Almeida 
Tatiana Aires Tavares
Sul 
Diretor: Fernando Fernandes Ferreira 
Vice-Diretor: Felisberto Barbosa da Silva

Comitê:
Ivan Miranda 
Pedro Bertolino 
Roberto Dimas Amaral
Sady Ros 
Vicente Rossi
Centro Oeste
Diretor: Emerson Weirich 
Vice-Diretor: Antonio Celso Berbel

Comitê:
Edson Barros 
Gilberto Fagundes 
Humberto Abdalla Junior 
Luiz Antônio Botelho da Cruz  
Toshihiro Kanegae






