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CaRTa ao LEIToREXPEDIEnTE

Ponto de encontro dos profissionais e empresas do mercado de Radiodifusão, o 
Congresso da SET 2008 teve como principal foco de discussão a implantação da TV 
digital no Brasil. 

Nesta edição, de número 102, da Revista da SET, nossa equipe de jornalismo, apoiada por nossos 
colaboradores dos setores técnico e acadêmico, traz para o leitor o “as built” do evento. 

Iniciando pela abertura do Congresso, que contou com a presença de autoridades do setor 
--o ministro das Comunicações Hélio Costa, superintendente dos serviços de comunicação 
de massa da Anatel Ara Apkar Minassian, assessor da Casa Civil André Barbosa, e o 
presidente da Ancine, Manoel Rangel--, a matéria mostra o sentimento dos dirigentes das 
entidades sobre o futuro promissor da radiodifusão com a digitalização, marcado pela frase 
do ministro : “Digitalizar é crescer. Ficar no analógico é desaparecer”.

Foram 37 palestras e workshops distribuídos em cinco salas, com a participação de mais de 
1400 profissionais, tratando da convergência de meios e mídias, do futuro do espectro, do direito 
autoral, do cinema digital, das soluções das emissoras para implantar suas estações de TV Digital 
com seus resultados e a superação dos obstáculos, dos trabalhos acadêmicos e científicos 
com a apresentação das pesquisas  e dos trabalhos envolvendo Rádio Digital, cujos temas são 
apresentados na matéria Um show de Informações. Nossa home page (www.set.com.br) também 
disponibiliza para os associados  algumas apresentações na íntegra. 

A primeira reunião da nova diretoria da SET também aconteceu durante o evento.  Vejam 
na seção Inside SET as ações que os diretores pretendem realizar para dinamizar as suas 
áreas de atuação.

A exposição Broadcast & Cable 2008 recebeu cerca de 10.000 visitantes que, motivados pelo 
mercado promissor da digitalização, puderam ver, analisar e negociar com os expositores 
que apresentaram a sua linha de equipamentos, desde a produção, a transmissão e a 
monitoração até a integração de sistemas, além dos muitos fabricantes de conversores e set-
top boxes. A matéria Na Broadcast & Cable negócios até com a China mostra lançamentos 
e novidades apresentados pelas empresas.  

Nossa entrevista é com a engenheira Liliana Nakonechnyj, eleita presidente da SET na 
Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 28/08/2008, durante o Congresso. Liliana nos 
fala de algumas adaptações do organograma da associação para se adequar à realidade 
digital, da necessidade de difundir os conhecimentos e das expectativas de sua gestão.

Pela primeira vez a SET realizou seu “tradicional” café da manhã em Amsterdam durante o 
International Broadcasters Convention, o IBC, que contou com a participação de 40 pessoas, os 
fundadores do espaço brasileiro no evento. O leitor 
pode acompanhar os fatos marcantes e a evolução 
da participação do Brasil no evento na matéria 
especial sobre o IBC. 

Na continuidade do tutorial sobre TV Digital, 
publicamos o terceiro artigo da série, que trata 
da “Codificação de Áudio e Vídeo para a TV 
Digital Brasileira”, descreve as ferramentas de 
codificação, o modo como são empregadas 
no sistema brasileiro e porque elas têm papel 
decisivo na qualidade de som e imagem que 
chega aos receptores. 

Boa leitura!
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XX ConGRESSo Da SET



O XX Congresso da Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Te-
levisão, a SET, o primeiro da era 

da TV Digital  terrestre, foi um sucesso 
de público --mais de 1.400 pessoas 
inscreveram-se para participar das 37 
palestras proferidas, um crescimento 
de 17% sobre as 1.200 do congresso 
passado-- e de crítica, pois a imensa 
maioria elogiou o temário, os pales-
trantes e tudo o mais que diga respei-
to ao evento.

Aberto no dia 27 de Agosto com a pre-
sença do ministro das Comunicações 
Hélio Costa --na mesa estavam ainda 
Lisandro Salas, secretário de Comuni-
cações da Argentina; Liliana Nakonech-
nyj, nova presidente da SET; Ara Apkar 
Minassian, diretor da Anatel; André Bar-
bosa, representante da ministra Dilma 
Rousseff; Tadaaki Yokoo, da ARIB; de Ale-
xandre Annenberg, presidente da ABTA; 
Amilcare Dallevo, presidente da ABRA; 
Daniel Slaviero, presidente da ABERT e 
Manoel Rangel,  presidente da Ancine--,  
o Congresso terminou dois dias depois e 
marcou o final do mandato da diretoria 
presidida por Roberto Franco. 

Muito emocionado, Roberto Franco, que 
dedicou seis anos à SET em três man-
datos, disse esperar ter deixado uma 
pequena marca, “ao menos uma pega-
da nessa apaixonante jornada”. 

Marca
Deixou, sim. A marca é a da digitalização 
da TV aberta. Sem sombra de dúvidas, 
sob o comando de Franco a participação 
da SET no processo de digitalização da 
TV terrestre no Brasil foi decisiva para a 
escolha do padrão adotado.

No discurso de despedida, o ex-presi-
dente historiou as grandes mudanças 
ocorridas no mundo nos últimos 20 anos 

para recontar, em paralelo, a histó-
ria da SET entremeada com 

as mudanças políticas e 
econômicas que altera-
ram a face  do país. 

Para tanto, Franco fez 
um apanhado desde 
o nascimento da en-
tidade --em 1988, 
mes mo ano da pro-
mulgação da atual 
Constituição--, até 
os dias atuais. “Nas-

cer sob a égide de uma nova Carta Magna 
não foi uma coincidência, o país se recon-
ciliava consigo mesmo”, lembrou Franco. 
“Era preciso retomar a velha prática das 
discussões, do choque de idéias, das di-
vergências e do entendimento”. 

A SET, mostrou Franco, sempre promo-
veu o debate e o entendimento e soube 
se transformar num fórum importante 
e num centro de desenvolvimento pro-
fissional para o setor. “0 debate franco 
e democrático não afasta; agrega. Ele 
transforma a diversidade de idéias em 
poderoso ativo, pois conduz à melhor 
solução em benefício da maioria”. 

Depois de historiar também a  importância 
adquirida pela entidade por meio de estu-
dos técnicos e participações na NAB, in-
cluindo o pavilhão brasileiro em Las Vegas, 
o ex-presidente afirmou que a convergên-
cia das tecnologias de informação e das 
comunicações trouxe consigo as conver-
gências das plataformas e dos serviços, 
provocando sobreposição e indefinição de 
papéis, “gerando desconhecido e selva-
gem ambiente de competição”. 

Amada aqui e odiada acolá, desejada por 
uns, temida por outros, a convergência 
é algo inexorável. Mas, se não pode ser 
ignorada, não quer dizer que não possa 
ser pensada e planejada. “Este é o desa-
fio atual da SET. Não podemos permitir 
que a convergência sirva apenas como 
uma sigla para os conhecidos monopó-
lios”, disse Franco. “Devemos trabalhar 
para que ela sirva melhor o consumidor, 
além de reduzir as desigualdades e criar 
maiores oportunidades para todos”.

Rádio e Cinema
Antes da peroração de Franco, Daniel 
Slaviero, da Abert, enalteceu o papel das 
emissoras no processo de digitalização, 
pois elas têm cumprido rigorosamente 
com a sua parte. “Na avaliação da Abert, 

UM ConGRESSo PARA  
nInGUéM BoTAR DEFEITo

Roberto Franco: a digitalização marcou
os mandatos à frente da SET

XX ConGRESSo Da SET
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a evolução da implantação tem sido muito 
positiva. Afinal, mais quatro ou cinco ca-
pitais terão TV digital até o fim do ano”.
 
Na sua vez, Manoel Rangel, da Ancine, 
disse que ainda neste semestre entrará 
em vigor uma decisão do governo dando 
às emissoras de televisão um benefício 
fiscal em troca do apoio delas às produ-
ções independentes. “Fará bem à indús-
tria e ao mercado”. 

Por sua vez, André Barbosa afirmou a sua 
crença numa TV ainda mais forte com a 
digitalização: “aqueles que preconizam a 
morte da TV aberta, substituída por outras 
plataformas digitais, ou estão enxergando 
o mundo sob o ponto de vista corporativo 
ou não têm a visão certa”.

De acordo com Barbosa, receber a infor-
mação não é exatamente igual a procurar 
a informação. Quem não pensa assim não 
entende e não compreende o hábito hu-
mano de chegar em casa, ligar o rádio e a 
TV e ter uma companhia. “Isso muito difi-
cilmente vai mudar. Se há qualidade, se há 
interatividade, provavelmente haverá mais 
acesso a esse veiculo maravilhoso, a tele-
visão”. Para ele, se houver mudança ela se 
dará pela soma do comportamento das fu-
turas gerações e da tecnologia oferecida, 
nunca apenas pelo lado tecnológico. 

Puxão de orelhas
Já o ministro Hélio Costa mandou um 
recado aos proprietários de emissoras 
de rádio sobre a digitalização do setor, 
que virá mais dia, menos dia. “Digitalizar 
é crescer. Ficar no analógico é desapa-
recer”, afirmou. 

O ministro aproveitou a oportunidade 
para dar um puxão de orelhas nas gera-
doras de televisão. Ele cobrou a divulga-
ção dos atrativos da televisão digital. “Eu 
não estou vendo a TV brasileira vender 
a TV digital. Tem seis meses que eu não 
vejo um anúncio”. 

Antes mesmo da fala do ministro o 
presidente da Associação Brasileira de 
Rádiodifusão-(ABRA), Amilcare Dallevo, 
já chamara a atenção para este ponto: 
“é responsabilidade nossa planejar 
uma divulgação melhor em termos de 
TV digital e eu penso que devemos 
aproveitar este congresso para enca-
minhar o assunto”.

O ministro das Comunicações Hélio Costa puxou as orelhas das emissoras de televisão

XX ConGRESSo Da SET

Balanço 
Imediatamente após a sessão de aber-
tura começaram os painéis e o Con-
gresso propriamente dito. O balanço da 
iniciativa é altamente positivo. “Tivemos 
mais estrangeiros, tanto palestrantes 
quanto ouvintes. Tivemos também um 
recorde na oferta de call for papers. 
Foram praticamente cinco vezes mais 
ofertas de papers que no ano passado”, 
diz Olímpio José Franco, vice-presidente 
da SET. “0 nosso sonho tem sido apro-
veitar todos e que todos os interessados 
nos façam chegar uma proposta formal 
e não em invited papers”.  

A programação das palestras foi um 
dos motivos do êxito do Congresso de 
2008. “Uma olhada na grade das pales-
tras mostra que ela contemplou o nosso 
sistema de TV Digital em todos os seus 
aspectos”, elogia Euzébio Tresse, con-
sultor e membro do Fórum SBTVD.

Outro ponto ressaltado por Tresse é que 
a grade ainda inseriu dois workshops 
para o pessoal “aprender fazendo”: um 
ensinava como configurar o Multiplexer, o 
coração da transmissão, e outro mostra-

va como medir os sinais que carregam os 
conteúdos criados pelo mundo artístico.

A grade, lembrou ainda Tresse, não es-
queceu o futuro do setor e trouxe a TV em 
3D para o debate. Quem assistiu o painel 
viu que HD em 3D mistura Cinema e TV e 
é uma nova mídia que a sociedade terá à 
disposição. “Só nesse ramo deverão surgir 
várias profissões novas para o mercado”.

Em 2008 o Congresso da SET trouxe para 
a discussão o assunto “Lixo eletrônico – o 
que fazer?”. Já existem várias empresas 
reciclando esse tipo de lixo. “Melhor ainda 
foi tomar conhecimento das tecnologias 
envolvidas para reciclar placas de circuito 
impresso, pilhas, DVDs, etc. Essa recicla-
gem chegou em boa hora”, afirma Tresse.  

Mais um bom motivo do êxito: neste 
ano havia cinco salas em paralelo onde 
ocorriam palestras simultâneas. No ano 
passado eram quatro. Portanto, este foi 
mais um desafio vencido pela organiza-
ção, pois houve a necessidade de arre-
gimentar mais coordenadores e mais 
palestrantes. “Crescemos em salas, em 
painéis, coordenadores e apresentado-
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res. E logicamente tivemos mais públi-
co”, afirma Olímpio. 

Segundo ainda Olímpio, a SET, para o 
ano que vem, pretende uma mudança. 
Trata-se de abrir o Congresso um dia an-
tes da Feira e terminá-lo ou na manhã do 
dia em que terminar a Feira, ou, no dia 
anterior. “No atual formato, o último dia é 
um risco grande para a organização, pois 
as pessoas ou estão querendo ir à feira 
ou estão voltando”.

Rodinhas
Com um temário composto por 37 pa-
lestras, e com tanta gente participando, 
o Congresso fervilhou. Após as palestras, 
não raro se formavam animadas rodinhas 
de discussão entre os participantes, com 
cada um expondo uma ou mais facetas do 
assunto em pauta. Aqui, um extrato delas:  

O vice-diretor da Rede Record, José 
Marcelo, mostrou-se cauteloso em rela-
ção ao advento da interatividade na TV 
brasileira. “Nós temos que ser conserva-
dores, porque esse é um paradigma novo 
para nós”. Já o diretor da HXD, Salustia-
no Fagundes, recomendou que os líderes 
experimentem o novo. “Se em dois anos 
não tiver interatividade, o setor de sof-
tware vai perder o timing”. 
 
Um dos pais do middleware Ginga, o 
pesquisador da PUC-RJ Luiz Fernando 

Soares, assistiu à demonstração das pri-
meiras interfaces que foram ao ar pelas 
emissoras de TV e se disse satisfeito. “A 
qualidade ultrapassa a expectativa inicial. 
E isso porque nós demoramos só dois 
meses para criá-las”. Carlos Fini, da TV 
Globo, lembrou que nenhum middleware 
virou padrão mundial, e concluiu: “Se o 
nosso for bom, vai virar o padrão”.

Rádio Digital
Mas nenhum outro tema parece ter gera-
do tantas opiniões e troca de informações 
quanto a digitalização do Rádio. Para Car-
los Goya, da Eletros, o rádio digital deve 
trabalhar com premissas para sua efeti-
vação no Brasil. Uma delas é  a “criação 
de mercado” onde “o plano principal nesta 
cadeia de valor seja o consumidor”. Outra 
é qualidade no produto e um marco regu-
latório seguro: “se não estivermos atentos 
às essas premissas, o impacto será nega-
tivo na implementação do rádio digital”.

Depois de dizer que a indústria automotiva 
é conservadora e, por isso, a implementa-
ção do rádio digital no Brasil precisará ser 
acompanhada de qualidade na transmissão 
e na recepção. Ari Miranda, da Visteon, afir-
mou que a sintonia analógica é crítica em 
alguns pontos de São Paulo e Belo Horizon-
te e o rádio digital deverá suplantar estas 
dificuldades, se quiser obter sucesso: “para 
receptores fixos o problema é menor mas 
para portáteis a dificuldade é enorme”.

Para Slaviero, da ABERT, o DRM não é 
a opção. “Não há lugar no mundo em 
que  isso funcione. O desafio é o IBOC 
ou permaneceremos no analógico. Ou 
se digitaliza com IBOC ou ficaremos 
no analógico”.

Por sua vez, John Scheineder, da iBiquity, 
desenvolvedora do padrão IBOC, disse 
que as inovações no sistema HD Radio 
estão tornando os receptores mais inte-
ressantes ao público por causa de servi-
ços diferenciados como informações grá-
ficas sobre trânsito por dispositivos GPS 
acoplados, gravação digital de toda grade 
multicasting, disponibilidade de iPod do-
cks e rádio por assinatura: “O IBOC está 
em desenvolvimento. Os problemas não 
são razão para não seguirmos adiante”.

Segundo Schneider, hoje, nos Estados 
Unidos são oferecidos 60 modelos de 
receptores HD Radio, alguns a menos de 
100 dólares. Seu colega de iBiquity, Scott 
Stull, complementa: “não há razão para 
não imaginarmos a redução de 100 para 
49 ou 29 dólares nos próximos anos”. 
  
Se prosseguir proporcionando palestras, 
opiniões e informações valiosas como 
essas, também não há nenhum motivo 
para acreditar que os congressos da SET 
não continuarão a interessar cada vez 
mais radiodifusores, engenheiros, estu-
dantes e outros públicos.

Na abertura do XX Congressso da SET, presença de autoridades e convidados das entidades mais representativas do setor
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OPINIãO
Por João Bráz Borges, diretor de marketing da SET

XX ConGRESSo Da SET

No XX Congresso da SET, o primeiro na 
era da digitalização, tivemos três dias 
de palestras e debates sobre os ca-

minhos do Rádio e Televisão Digital. Foram 
dias de aprendizado com a comunidade que 
fez acontecer junto à comunidade científica 
e governo o melhor padrão de TV Digital do 
mundo, um sistema que sem nenhuma dúvida 
permeará a América Latina, abrindo mercado 
para a indústria brasileira de equipamentos e 
receptores digitais, gerando empregos e po-
pularizando a nova TV em função do volume 
de vendas e conseqüente queda nos preços.
Cumprir com o papel de informar com cla-
reza aos participantes do XX Congresso da 
SET sobre a digitalização da TV Aberta e Rá-
dio foi um ponto positivo. O debate sobre os 
direitos autorais com a distribuição de con-
teúdos digitais foi o que mais me chamou a 
atenção, pois temos uma legislação recente 
sobre Direitos do Autor e esta não está sendo 
observada pela mídia. Não de forma gene-
ralizada, mas incluem-se aí as cabeças de 
rede nacionais, o que é um péssimo exemplo 

como frisou o diretor de programas e filme 
Roberto Faria. Se o veículo de comunicação 
burla a legislação, com qual legitimidade 
este veículo busca uma nova legislação para 
se proteger? Ou será que teremos que seguir 
o modelo japonês de esvanecimento do con-
teúdo após determinado número de cópias? 
O exemplo deve ser dado pelos distribuido-
res de conteúdo, caso contrário estará sob a 
régia “do levar vantagem em tudo” que deve 
ser banido totalmente de nossa nação.
Vimos uma Broadcast and Cable diversificada 
este ano, mostrando novos equipamentos de 
produção, transmissão e contribuição externa 
(micro-ondas) digitais, mas tivemos a presen-
ça de fabricantes de conversores e set-top 
boxes, que de certa forma interessa ao radio-
difusor, pois quanto mais se fabricar e vender 
estes produtos menor será o preço, benefi-
ciando as duas pontas do negócio: emissoras 
de TV e telespectadores.
Acreditar no cinema digital como forma de 
produção poderá ser uma das grandes saídas 
para as emissoras de TV, pois serão muitos os 

fornecedores de conteúdo com qualidade em 
HDTV (alta definição), onde serão privilegiados 
a experiência e credibilidade dos produtores 
independentes que já atuam no mercado. 
Já na questão do cinema digital e salas exi-
bidoras: existem empresários apostando no 
cinema 3D (tridimensional). Até o final deste 
ano serão dezessete salas preparadas para 
este modelo de negócio. Muitas nuances fo-
ram apresentadas no workflow de trabalhos já 
realizados como o show do “U2-3D” e o filme 
“Viagem ao Centro da Terra”. Neste negócio 
de alta tecnologia a decisão mais difícil foi a 
escolha dos óculos que complementa a tecno-
logia 3D em função de custos e possibilidade 
de desgaste junto ao cliente, que eventual-
mente não devolvesse este acessório.
Estudar, trabalhar e aprender sempre é a 
receita para continuar neste mercado de ra-
diodifusão que promete continuar crescendo 
muito, pois hoje o Brasil não é uma ilha de 
importação de tecnologia, mas sim um gran-
de mercado pronto para exportar tecnologia 
de ponta e conhecimento.  
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XX ConGRESSo Da SET

O XX Congresso da SET proporcio-
nou aos que assistiram as pales-
tras uma incrível quantidade de 

informações e uma oportunidade sem 
par de dirimir dúvidas. Os painéis, com 
suas palestras e workshops, começa-
ram já no final da manhã da quarta-
feira, 27 de agosto. Veja o que de mais 
importante rolou:

“O fim da era analógica e os futuros usos 
do espectro” teve como moderadora Lilia-
na Nakonechnyj. O painel contou com os 
palestrantes Mark Richer, presidente da 
ATSC, Koji Osaki, da NHK, Osamu Yamada, 
da Pioneer e Gerard Faria, da Teamcast.

Em sua intervenção, Liliana reafirmou 
que, no mercado americano, as transmis-
sões analógicas devem ser, de fato, en-
cerradas no dia 18 de fevereiro de 2009, 

mas a grande notícia é que, para as fa-
mílias carentes de recursos, o governo 
americano faz doações em dinheiro para 
a compra de conversores digitais. Toda-
via, os americanos estão deixando para 
comprar os conversores na última hora 
(leia mais na seção ONE SEG).

Como o tema pedia, as maneiras como 
as diferentes formas de transmissão do 
sinal de TV se comportariam com o canal 
de retorno logo começaram a ser debati-
das. As vantagens do cabo, que permite 
o tráfego do canal de difusão de sinal e 
do canal de retorno, foram ressaltadas, 
mas a desvantagem de permitir o uso 
apenas a localidades ligadas fisicamen-
te ao transmissor do sinal é um tiro no 
pé para quem deseja integrar o máximo 
possível de lugares do imenso território 
brasileiro. Ficou claro que o sinal terres-

tre deve assumir a missão de levar as 
maravilhas da TV digital para todo o Bra-
sil nos próximos anos. 

HD Rádio
Enquanto isso, em outra sala, Daniel Pi-
mentel Slaviero (ABERT) moderava uma 
quente discussão de fabricantes de re-
ceptores de rádio que apontavam os de-
senvolvimentos dos aparelhos, as formas 
como estão sendo reduzidos os preços 
para que a maior parte da população te-
nha acesso aos produtos e, claro, qual o 
cenário do Rádio nos próximos anos. 

Ary Miranda, da Visteon, fez um retros-
pecto da história dos aparelhos de recep-
ção de rádio. Miranda afirma que meios 
como a fita cassete, o cd e mp3 player 
devem entrar em desuso em 2010. E 
multimídia cai até 2012. Por isso ele 

UM SHOW
DE INFORMAçõES

Scott Stull, da Ibiquity: o IBOC, padrão de HD rádio mais bem cotado por aqui, já é popular nos EUA 
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defendeu o raciocínio de que a tendên-
cia é das pessoas procurarem todo tipo 
de entretenimento eletrônico dentro dos 
automóveis e outros veículos.

O diretor da Eletros (Associação Na-
cional de Fabricantes de Produtos Ele-
troeletrônicos), Carlos Goya, citou os 
expressivos números da indústria no 
ano de 2007, em que foram vendidos, 
por exemplo, 11,3 milhões de apare-
lhos de TV. Ele frisou que o padrão do 
HD Rádio a ser desenvolvido deve ter 
o menor custo de royalties possível e 
não pode “matar” o analógico, ou seja, 
digital e analógico devem coexistir 
har monicamente. 

Ponto de vista diferente de Moris Arditti, da 
Gradiente e do Fórum SBTVD. “Evolução 
precisa resultar em benefícios”, disse ele, 
mostrando que o rádio fez isso até agora, 
com aparelhos cada vez menores, melho-
res e mais baratos. Arditti disse também 
que, se em outros ramos do consumo o 
digital está substituindo o analógico por 
ser mais evoluído, não há razões para que 
o caso do rádio seja diferente.

Scott Stull, da Ibiquity, abriu sua apre-
sentação mostrando a popularidade do 
rádio digital nos EUA, onde há mais de 
60 modelos de receptores à venda por 
menos de 100 dólares. Entre as vanta-
gens do IBOC --desenvolvido pela Ibiqui-
ty – Stull apontou a possibilidade de ver 
informações, por exemplo, de postos de 
gasolina e seus preços na região onde 
se está dirigindo, e também o multicas-
ting, que permite às emissoras veicu-
larem programas com espaço entre 96 
kbps e 120 kbps.

Outro painel sobre Rádio mereceu muita 
atenção do público. Moderado por Ronald 
Barbosa, diretor de Rádio da SET, “Sta-
tus do HD Rádio” discutiu a  digitalização 
com participações de Scott Stull e John 
Schneider, também da Ibiquity. De acordo 
com Schneider, o Rádio digitalizado afeta-
rá a forma como o brasileiro ouve rádio, e 
isso será uma resposta às demais tecno-
logias que competem com a mídia. 

Os participantes tomaram conhecimen-
to dos resultados dos testes realizados 
pela Universidade Mackenzie a pedido 

da ABERT. Os estudos apontaram que se 
pode transmitir em digital e analógico ao 
mesmo tempo e que não se precisará 
usar um espectro “novo” nem desligar o 
sinal analógico. 
 
Conteúdos e  
infra-estrutura
A maneira de gerenciar o conteúdo agre-
gando valor por meio da catalogação, da 
interoperabilidade entre os sistemas e da 
integração das empresas foi o tema do 
painel conduzido por Leonel da Luz (SET 
e Organização Jaime Câmara). Os pales-
trantes foram o português Ernesto San-
tos, da MOG Solutions, Johny Murata, da 
Lineup e Fábio Tsuzuki, da Videodata. 

Uma das possíveis respostas foi dada 
por Santos. Ele apresentou o MXF-Ma-
terial Exchange Format, uma tecnologia 
que permite a interoperabilidade de apli-
cações em diversos formatos, inclusive 
vídeo HD sem compressão. 

A grande sacada da tecnologia MXF 
são os metadados que, incorporados 
a arquivos de áudio e vídeo, dão à ca-

XX ConGRESSo Da SET
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deia de produção de TV uma estrutu-
ra reformulada, desde a criação até 
os processos de edição, publicação e 
arquivamento dos conteúdos. Com os 
produtos arquivados no formato MXF 
(vídeo, áudio e metadados), o tempo 
de busca de um material audiovisual é 
sensivelmente reduzido. 

A seguir, Tsuzuki falou sobre as solu-
ções da Videodata para o arquivamen-
to digital de conteúdo por meio de seu 
direcionamento nos ambientes virtuais. 
O palestrante apresentou o caso prático 
da Traffic (atual patrocinadora do Pal-
meiras). A empresa detalha os melhores 
lances dos jogadores do time para assim 
agenciá-los aos interessados em nego-
ciar os passes dos jogadores. 

Johny Murata, da Lineup, mostrou 
transparência ao apresentar a solução 

Enterprise de gerenciamento de con-
teúdo até porque, além das vantagens, 
apontou também as desvantagens. 
Para o palestrante, investir em uma 
solução com ampla capacidade de 
expansão futura, adaptável ao perfil 
do cliente e que pode ser interfaceada 
com outros aplicativos existentes, su-
pre o alto investimento na tecnologia. 

A infra-estrutura do conteúdo das emis-
soras merece cuidado especial e, pen-
sando nisso, o Congresso da SET criou o 
painel “Emissora Digital: Central técnica” 
para discutir o assunto sob a moderação 
de Luis Eduardo Leão (SET e TV Alterosa)
e com os palestrantes Sok Won Lee (TV 
Iguaçú), Kalled Adib (RedeTV) e Marcelo 
Blum (Videodata).

Meios para aferir a qualidade do con-
teúdo em um ambiente tapeless é uma 

necessidade das emissoras e foi a prin-
cipal questão levantada na exposição de 
Marcelo Blum. 

Diógenes Rodrigues (Rede Massa), falou 
sobre o workflow de edição, que usa as in-
formações arquivadas no Storage central, 
acessado pela conexão Fibre Channel. 

normas
A transição de emissoras de rádio e TV 
para o digital teve os aspectos legais e 
normativos deste processo tratadas no 
painel “Normas e procedimentos: Como 
se adequar ao período de transição de 
tecnologia analógica para digital”. Valde-
rez Donzelli (SET e AD & TEC) moderou 
os palestrantes Jayme Carvalho Neto, do 
Ministério das Comunicações, o Mini-
com, Yapir Marotta, da Anatel, e Ronald 
Barbosa (SET e Abert).

A mesa ressaltou que, até o digital con-
seguir atingir as mais remotas antenas de 
TV, o sinal analógico ainda estará operan-
do e deu aos participantes orientações e 
esclarecimentos sobre os procedimentos 
técnico-legais desta transição, pela qual 
o rádio também passará em breve. Houve 
grande participação do público, que pôde 
dirimir várias dúvidas sobre, por exemplo, 
o conceito de cobertura e o que muda do 
sistema analógico para o digital.

A abordagem das mais recentes espe-
cificações do Módulo Técnico do Fórum 
SBTVD foi responsabilidade do painel 
“Normas SBTVD”, moderado por Paulo 
Henrique Castro, da TV Globo. A palestra 
trouxe questões sobre o próprio módulo 
técnico, transmissão do sinal, multiple-
xador e receptores.

Vanessa Ramos, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, alertou os presentes 
sobre a existência de uma documentação 
atualizada contendo as especificações. 
Ana Eliza Faria (SET e TV Globo) mostrou 
um balanço dos documentos concluídos 
até o momento. Gunnar Bedicks (SET e 
Universidade Mackenzie) discorreu bre-
vemente sobre os principais aspectos do 
Guia de operações de transmissão e das 
medidas de cobertura realizadas pelos 
pesquisadores. 

Carlos Fini, também da TV Globo, levan-
tou os principais aspectos do Guia, mas 
destacou os cuidados de implementa-

Fernando Bittencourt, da SET e TV Globo: a convergência de mídias é inevitável e o modelo de negócios, imprevisível
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ção que os radiodifusores devem tomar. 
De olho no mercado consumidor, Agui-
naldo Silva, da AOC Envision, colocou 
os principais desafios enfrentados para 
se conseguir lançar receptores digitais 
compatíveis com as normas. 

Transmissão, Cinema 
digital e 3D
As novas tecnologias disponíveis para 
o cinema digital foram tratadas no pai-
nel moderado por Alex Pimentel (SET e 
Teleimage), com a presença de Carlos 
Klachquin, da Dolby Film, Nacho Ma-
zzini, da Assimilate Inc. e José Eduardo 
Ferrão, da Rain.

O conceito de projeção e produção em 
3D foi tratado por Klachquin como algo 
que provoca ganho de audiência pela ex-
periência mais próxima da vida real que 
a tecnologia provoca. Já Mazzini e Ferrão 
marcaram presença com a apresentação 
de workflows do show do U2 e do filme 
“Viagem ao Centro da Terra” em 3D.

José Dias, da TV Globo, coordenou o 
painel “Estereoscopia na TV – A Nova 

Onda”. Os palestrantes foram Hans Hul-
mer, da Absolut Technologies e Renato 
Secco, da Philips. 

Hans contou a história da sua empresa, 
que desde 1998 produz displays 3D. 
Iniciou em 1998 e hoje é referência em 
monitoração 3D para área de petróleo. 

Secco enxerga o B2B, o Digital Signage e 
a propaganda como os principais usuários 
para TV 3D no curto prazo. Também expli-
cou a tecnologia da Philips, que dispensa 
os óculos anaglíficos, e mostrou o televisor 
3D da empresa no qual o espectador pre-
cisa mexer a cabeça para achar a terceira 
dimensão; a resolução também é reduzida. 
Em no máximo 2 anos esses televisores 
deverão começar a chegar às residências.

“Transmissão Digital: Planejamento e 
canalização de TV Digital” teve André 
Cintra, da ALUC, como moderador das 
apresentações de Gregory Zancewicz, 
da Microtune, Koji Osaki, da NHK, Mauro 
Soares Assis, da Universidade Federal 
Fluminense, Geraldo Tasso, da Anatel e 
Fábio Fonseca, do Minicom.

Resumo da ópera: segundo informações 
anteriores da Anatel, o planejamento já 
foi concluído em todas as capitais do 
Brasil, em grande parte de São Paulo 
e em parte do Estado de Minas Gerais. 
“As próximas cidades dependerão prin-
cipalmente do “Índice de Potencial de 
Consumo” para ficar no começo da fila 
dos planos de canalização”, informou 
Geraldo Tasso. 

IP ou não IP?
Fernando Bittencourt (SET e TV Globo) pro-
curou ser provocativo ao moderar o painel 
“IP ou não IP? Eis a questão”, que discutiu 
as tendências das mídias tradicionais em 
conseqüência do crescimento da internet. 
Sua intenção era mostrar que a conver-
gência das mídias é real, mas o modelo de 
negócio no futuro é imprevisível. 

“TV Aberta, por Assinatura, telefo-
nia móvel e fixa, banda larga, 3G e 
qualquer outra plataforma que surgir 
terá sua tecnologia completamente 
dominada, mas o conteúdo que ela 
vai transportar dependerá sempre de 
muita negociação” notou o consultor 
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Euzébio Tresse. Com a difícil tarefa de 
prever o futuro dos modelos de negó-
cio para mídias fixas e móveis, pales-
traram Mario Baumgarten, da Nokia, 
Antônio Maia (SET), Marcelo Bechara, 
do Minicom, Juarez Queiroz, da Globo.
com e José Felix, da NET. 

Baumgarten demonstrou que a digitaliza-
ção, aos poucos, exterminará as fronteiras 
existentes nas telecomunicações, deven-
do atingir sua plenitude com os serviços 
via IP. Para tanto, as redes terão de subir a 
velocidade em 100 vezes sem que o cus-
to aumente. Mas o palestrante defendeu 
que somente o IP ubíquo poderá permitir 
a mobilidade dos serviços prestados, do 
acesso do usuário, do terminal e também 
a flexibilidade dos negócios. 

Félix apostou no Triple Play, mas a tec-
nologia já mudou duas vezes em apenas 
um ano. Agora aposta em Conteúdo di-
gital, Interativo e em Alta Definição. 

Bechara prevê que a computação per-
vasiva ubíqua --ela permite ao usuário 
entrar na rede de forma natural (não 
mais com necessidade de uma ferra-
menta como, por exemplo, o próprio PC), 
o tempo todo, ou a qualquer hora-- é a 
tendência e deve dominar o mercado 
entre 2010 e 2030. 

 Maia descortinou o cenário internacio-
nal do mundo convergente, onde o vídeo 
na web cresce assustadoramente, com 
experiências diferentes e de forma fa-
cilitada. A TV Digital, segundo ele, vai 
ser a catalizadora. 

Ginga
Luiz Fernando Soares, da PUC-Rio, um 
dos pais do Ginga, apresentou as carac-
terísticas deste middleware desenvolvido 
pela PUC-Rio e Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). O painel também contou 
com Rob Glidden e Calinel Pasteanu, da 
SUN, sob a moderação de David Britto 
(SET e TDSTV).

Soares delineou as principais diferenças 
entre as linguagens procedurais e de-
clarativas utilizadas no desenvolvimento 
de aplicações interativas para TV Digital, 
feitas por meio do Ginga, segmentado 
em três subsistemas principais: Ginga 
Common-Core (Ginga-CC); Ginga-J e 
Ginga-NCL. O Ginga-CC dá suporte tan-

to para ambientes declarativos (Ginga-
NCL) como para procedurais (Ginga-J). 

Para atender às demandas do merca-
do, as universidades dividiram os tra-
balhos. A UFPB desenvolveu o Ginga-J. 
Já a PUC-RJ se incumbiu de trabalhar 
no Ginga-NCL.  

De acordo com Soares, as três lingua-
gens foram desenvolvidas para que 
variadas aplicações interativas possam 
ser atendidas, dependendo de seu grau 
de complexidade. Em português claro: 
no caso de um aplicativo interativo, é 
possível fazê-lo com o Ginga-NCL, pu-
ramente declarativo. Se o grau de com-
plexidade da aplicação for um pouco ou 
muito maior, pode-se utilizar as lingua-
gens LUA ou Java. 

“Várias coisas para TV Digital têm um 
futuro brilhante”, disse Soares acer-
ca das aplicações interativas da TV 
Digital, principalmente nos mercados 
de entretenimento, informação e pu-
blicidade.  Além de se poder escolher 
o tipo de linguagem, as aplicações po-
dem ser locais --executadas apenas 
no set-top box-- ou até mesmo plenas, 
abrindo um canal de comunicação en-
tre o telespectador e um banco de da-
dos, um servidor, ou mesmo entre dois 
ou mais usuários. 

Nelson Faria (SET e TV Globo) moderou 
um Painel sobre Cinema Digital tendo 
como palestrantes Dhanendra Patel, da 
Sony americana,  Nacho Mazzini, da As-
similate Inc. da Argentina, Vlade  Lisboa, 
da Assimilate do Brasil, Celso Araújo 
(SET e TV Globo), Tuca Moraes, da Rede 
Globo, e David Stam, da ASC/USA. 

O representante da Sony detalhou as ca-
racterísticas das novas câmeras da em-
presa destacando o acréscimo do espaço 
de cores e a boa resposta de preto. 

Mazzini  deu o Data sheet das câmaras 
RED (CMOS) que começou nos Jogos 
e agora chegou ao cinema. Lisboa de-
monstrou como usar o SCRATCH, cuja 
saída pode ser cine ou vídeo. 

Stam focou no uso das RED. Araújo co-
mentou os resultados dos testes feitos 
com a câmera Sony e Tuca explicou como 
são iluminadas as cenas para os testes.

Teoria igual à prática
As emissoras fazem propaganda das 
maravilhas da nova tecnologia. Mas os 
objetivos estão sendo alcançados? A 
qualidade do sinal é realmente boa? Sob 
a moderação de Gunnar Bedicks (SET 
e Universidade Mackenzie), Maria Eloi-
sa Santos, do SBT, Liliana Nakonechnyj 
(SET e TV Globo), José Frederico Rehme, 

“Várias coisas para a TV Digital têm um futuro brilhante”,
prevê Luiz Fernando Soares, um dos criadores do Ginga.
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da Rede Paranaense de Comunicação e 
Ricardo Franzen, da Rede Canção Nova, 
palestraram no alentado painel “Trans-
missão Digital: Cobertura Digital e visão 
das emissoras”.

“Os resultados obtidos comprovaram 
que a teoria está coerente com a prática, 
uma vez que os valores de intensidade 
de campo obtidos na teoria são pratica-
mente os mesmos observados em cam-
po”, apontou Eloisa Santos. Segundo 
ela, as poucas regiões que recebem si-
nal inadequado têm relevo desfavorável 
às transmissões. 

A TV Globo testou a recepção do sinal 
digital com antenas externas em São 
Paulo e Belo Horizonte. Não houve sur-
presas: a qualidade do sinal chega com 
perfeição às antenas. 

No entanto, Liliana Nakonechnyj mos-
trou que, no caso das antenas internas, 
a simulação é mais difícil e menos preci-
sa. Mesmo assim, o sinal chega a alguns 
lugares com um percentual de sucesso 
superior a 70%. Liliana ainda falou dos 

excelentes resultados nos testes de co-
bertura de One Seg em São Paulo.

Educação
“Receptores: A Face digital do consu-
midor” tratou dos aspectos de preços, 
tecnologia, mercado e desenvolvimento 
dos produtos --inclusive para One Seg. 
O painel foi moderado por Carlos Ca-
pellão (SET e Phase), que coordenou 
as palestras de Domingos Stavridis e 
Benjamin Sucsu, da Samsung, Carlos 
Goya, da Eletros, Haroldo José Onisto, 
do Instituto de Pesquisas Eldorado e 
Chris Purdy, da Tektronix.

Para Goya, as empresas representadas 
pela Eletros construíram uma sólida rela-
ção com os consumidores, que devem ser 
os principais responsáveis pelo sucesso 
das transmissões digitais no país. A quali-
dade dos produtos, o preço e os benefícios 
reais são os fatores que podem conquistá-
los, o que, segundo o representante da 
Eletros, são também os maiores desafios 
até porque os consumidores ainda não fo-
ram “educados” para aderir ao digital, coi-
sa que só pode ser conquistada por meio 

de um trabalho conjunto entre governo, 
emissoras e indústria. 

HDTV móvel e portátil
O mapeamento de aplicações bem-su-
ce didas para os serviços de TV móvel 
e portátil foi o tema do painel “TV Mó-
vel e TV Portátil: Conteúdo, aplicação”, 
moderada por Ana Eliza Faria (SET e TV 
Globo), com os palestrantes Mark Richer, 
da ATSC, Patrick Bodun, da Access Sys-
tems Americas, Ian Locke, da Envivio e 
Gerard Faria, da Teamcast.

Locke apresentou os produtos 4Stream 
(transporte via IP) e o 4Caster Mobile 
Encoder, tecnologias que permitem, se-
gundo o palestrante, uma boa distribui-
ção de conteúdo para TV Móvel, Internet 
TV e, claro, IPTV. Locke demonstrou as 
soluções de acordo com a arquitetura 
DVB-H, que usa uma taxa de compres-
são de sinal inferior à do ISDB-T.

Depois de apresentar as linhas gerais do 
ATSC --padrão focado nas transmissões 
digitais terrestres-- Mark Richer apre-
sentou os “planos avançados” para a 
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TV Digital dos EUA, que inclui a meta de 
transmitir 3DTV em breve. Richer desta-
cou ainda que o ATSC-M/H, padrão que 
permitirá a distribuição do sinal em mí-
dias móveis (celulares, laptops) já deve 
estar pronto para ser usado em fevereiro 
do ano que vem. 

Áudio
O áudio foi o centro das atenções na 
palestra “Áudio digital – Surround: mo-
nitoramento e produção”, moderada 
por Regis Rossi Faria, da USP. O público 
assistiu e participou da exposição de To-
mas Lund, da TC Electronics, que falou 
principalmente dos desafios enfrentados 
pelas emissoras para entregar multica-
nais de áudio aos consumidores.

O assunto áudio rendeu: a força da pu-
blicação da Portaria 310, pelo Ministério 
das Comunicações -- ela obriga emisso-
ras e retransmissoras de TV a disponi-
bilizarem o recurso da áudio-descrição, 
por meio do qual os deficientes auditivos 
e visuais poderão ler e ouvir as descri-

ções de imagens e outras informações 
-- motivou a criação do painel “Áudio 
descrição – Deficiência Visual. No ar, 
uma nova obrigação das emissoras”. 
Gabriela Campedelli, da USP, Lara Valen-
tina, da Lavaro Produções e Luis Eduar-
do Leão (SET e TV Alterosa) palestraram 
sob a moderação de Roberto Barreira, 
da TV Globo, RJ.

HDSat
Enquanto isso, numa outra sala se   
apresentava ao público um consórcio 
que afirma distribuir o sinal digital via 
satélite a praticamente todo o Brasil. 
“Contribuição e Distribuição do sinal de 
TV Digital via satélite, através do sistema 
HDSat Brasil” reuniu Alfonso Aurin, da 
Speed Cast, Gunnar Bedicks, da Univer-
sidade Mackenzie, Frederico Nogueira, 
da TV Bandeirantes e Amilcare Dallevo, 
da Rede TV! moderados por Kalled Adib, 
também da RedeTV.

Aurin apontou como principais preocu-
pações dos parceiros a manutenção das 

características do ISDB-T, a otimização da 
ocupação do espaço do satélite e a possi-
bilidade de que o atual parque de antenas 
parabólicas -- estimado em 18 milhões 
-- receba o sinal digital desde que um 
conversor seja usado. O empresário é o 
responsável pela subida do sinal, a partir 
do teleporto da Speed Cast, em Alphavile 
(SP), e o Mackenzie, pelas pesquisas.

Segundo afirmam as emissoras, elas 
criaram o serviço com o objetivo de 
contribuir com as afiliadas com um sinal 
digital que elas não teriam condições de 
transmitir por diversos motivos. Dallevo 
e Nogueira defendem a distribuição via 
satélite como uma necessidade em um 
país continental como o Brasil.

Linearização
Nomes da indústria da cadeia de trans-
missão de sinal também tiveram espaço, 
por meio do painel “TV Digital – Trans-
missão: visão da indústria”, moderado 
por Assis Brasil (SET e Videocom). Pales-
traram Carlos Fructuoso, (SET e Linear), 
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João Paulo Ribeiro, da STB, Eduardo Hue-
mer, da Kathrein e Rafael Leal, da Harris.

A defesa da linearização digital --que 
pode corrigir erros de amplificadores e 
compensar distorções lineares e não-li-
neares-- e do uso de gap fillers --usados 
para preencher áreas de sombra-- de-
ram o tom da apresentação de Fructuo-
so.  Huemer e Leal falaram da simulação 
de coberturas de TV Digital e analógica 
em Brasília com diferentes equipamen-
tos na tentativa de obter ganho e potên-
cia mais adequados.

Academia
A criatividade dos brasileiros no campo 
acadêmico-científico ficou para o final, 
com dois painéis divididos na manhã e 
na tarde de sexta-feira, ambos modera-
dos por Gunnar Bedicks. 

Haja sede de informação e raciocínio 
rápido para processar todo o conhe-
cimento passado neste espaço! Lauro 
Henrique de Paiva Teixeira apresentou 
seu trabalho de programação interativa 
em Televisão Digital. Em seguida, Mar-
cello Azambuja e Rafael Silva Pereira, 
ambos da Globo.com, explicaram as mi-
rabolantes arquiteturas que permitem a 
distribuição de vídeos pela web. 

Uma eficiente forma de avaliar a quali-
dade de vídeo em HDTV foi apresentada 
por Roberto Nery da Fonseca e Miguel 
Arjona Ramirez, ambos da USP. Fábio 
Casotti e Marcos Paulo Carozza, da Ana-
tel, falaram sobre o padrão de rádio digi-
tal DRM. O passo a passo da Modulação 
hierárquica e da modulação segmentada 
em TV digital foi explicado em detalhes 
por Renato de Mendonça Maroja, do 
CPqD. Depois, Célio Lúcio Vasco apre-
sentou, junto com sua equipe de sete 
profissionais, os ensaios de transmissão 
e recepção de TV digital terrestre na re-
gião metropolitana de Curitiba (PR). 

Esse foi apenas o primeiro tempo da 
maratona acadêmico-científica. Bedicks 
mostrou fôlego quando Fujio Yamada, 
Cristiano Akamine, Luis Tadeu Raunheit-
te e Francisco Sukys, todos do Macken-
zie, apresentaram trabalhos sobre Rádio 
Digital. A interessante arquitetura de um 
set-top box híbrido foi destrinchada por 
Ademir Lourenço e Humberto Ribeiro, da 
FUCAPI. José Eduardo Bertuzzo, Harol-

do José Onisto, Rodrigo Sales Teixeira 
--todos do Instituto de Pesquisas Eldo-
rado (SP)-- e Valdiney Pimenta, da Idea!, 
mostraram um esquema de recepção de 
sinal de TV digital móvel de baixo consu-
mo de energia.

Silvio Renato Messias e Paulo Beghini, 
da EPTV, e Rangel Arthur e Yuzo Iano, 
da Unicamp, compararam diferentes 
métodos de obtenção do delay profile 
em sistemas de transmissão de TV Di-
gital. Oripide Filho, da Ponto BR, falou 
do esgotamento dos blocos de ende-
reçamento IPv4 e do protocolo IPv6. 
Questões relacionadas à distribuição 
de sinais para o SBTVD foram levanta-
das na apresentação de Carolina Duca 
Novaes, do Mackenzie. Encerrando o 
intenso e instigante espaço destinado 
aos acadêmicos, Danillo Ono e Thiago 
Petrone, da Globo.com, ajudaram Caro-
lina Duca a demonstrar um sistema de 
atualização de receptores via ar para o 
padrão brasileiro. 

Lixo eletrônico
Euzébio Tresse moderou o delicado pai-
nel batizado de “Tecnologia e Ambiente: 
Lixo eletrônico – o que fazer?”. Cinco 
palestrantes falaram de atividades distin-
tas cujos objetivos são tentar minimizar a 
agressão do lixo eletrônico ao meio-am-
biente. Sem tom de bronca, Antônio de 
Castro Bruni, da CETESB, Edgar Héctor 
Garcia, da Ativa Reciclagem, Vanderlei C. 
Meneguetti e Simone Kendo, da Lorene, e 

Fátima Santos (FAARTE) explicaram suas 
experiências no enfrentamento do recor-
rente problema.

Por meio do projeto Produção + Lim-
pa (trabalho que incentiva empresas a, 
entre outros, prevenir seus gastos com 
recursos hídricos e uso da terra a fim 
de reduzir o desgaste do ambiente físi-
co) e das Câmaras Ambientais (canais 
de interação entre governo e socieda-
de civil criados em 1995, com caráter 
consultivo, para promover discussões 
de questões ambientais), o represen-
tante da CETESB explicou como funcio-
na o seu sistema criado para resolver o 
problema do lixo eletrônico.

O trabalho árduo da Lorene é recolher 
sucatas digitais de produtos de informá-
tica, eletroeletrônicos, centrais telefôni-
cas, catalisadores, entre outras e reci-
clá-las a fim de obter metais ferrosos e 
não-ferrosos. Depois, os metais são se-
parados, homogeneizados, purificados, 
moídos, ensacados e comercializados. 
Atualmente, 100% da produção da em-
presa é destinada à exportação. 

Por sua vez, Fátima, da FAARTE, dis-
correu sobre a reciclagem de pilhas, 
baterias, CDs e DVDs.  Já a Ativa Reci-
clagem, de Guarulhos, reutiliza lâmpa-
das, reatores e produtos de CRT, mas a 
palestrante explicou apenas a recicla-
gem de CRT, que abrange os monitores 
de TV. Até o momento, a empresa têm 

Gunnar Bedicks, do Mackenzie, coordenou um dia inteiro de trabalhos acadêmicos sobre TV e rádio digital
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tido muito trabalho na reciclagem das 
telas que usam tubos de raios catódi-
cos (25% de sua composição é chum-
bo, metal danoso ao meio-ambiente), 
mas a gradual substituição destas telas 
pelas de LCD e Plasma deve dar ainda 
mais trabalho à Ativa em decorrência 
do aumento de produtos com tubos ca-
tódicos jogados na natureza. 

América Latina
A discussão sobre o decisivo momento 
de transição por que passam emissoras 
de rádio e TV da América Latina teve um 
merecido espaço na tarde de sexta-feira. 
Sob a moderação de Olímpio José Franco 
(vice-presidente e coordenador temático 
do Congresso da SET) palestraram An-
dré Barbosa, assessor da Casa Civil da 
Presidência da República, Eiji Roppong, 
da ARIB, Luis Valle, da Universidade de 
Palermo, Argentina, Luís Silva, da Chilevi-
sion, de Santiago, no Chile, Osamu Yama-
da, da Pioneer, Japão e Manuel Pirgo, da 
Comissão do Ministério de Transportes e 
Comunicações do Peru. 

O sucesso das transmissões digitais e 
o rápido desenvolvimento de aplicati-
vos e novos mercados no Brasil foram 
salientados na apresentação de André 
Barbosa, que fez questão de frisar a 
“inclusão social digital” que o país 
certamente promoverá. “Até 2010, 
deve cobrir todas as capitais e prin-
cipais cidades brasileiras e até 2013 

devem cessar as concessões para TV 
analógica”, afirmou.

A Argentina deve escolher seu padrão 
ainda neste ano. E provavelmente ado-
tará o nosso modelo: os governos dos 
dois países já acertaram um protocolo de 
intenções para que o nosso padrão seja 
replicado por lá. O pequeno Equador ainda 
confronta os padrões que estão no mer-
cado e deve se decidir no ano que vem. O 
Peru testa o ISDB-T e o DVB-H para o seg-
mento móvel, mas parece que o ATSC vai 
mesmo tomar conta das transmissões ter-
restres do país. O comprido e montanhoso 
Chile parece ter as maiores dificuldades 
geográficas da região e, apesar do anda-
mento dos testes, sequer anunciou uma 
data prevista para divulgar o sistema e o 
padrão adotado. Bom para o Brasil, que 
pode ter mais tempo para fazer o gol. 

Cidadãos
Apesar de não ser o público-alvo do 
evento, o consumidor ganhou seu es-
paço em grande estilo, no último painel 
do Congresso. “Recepção da TV Digital: 
casas, prédios e veículos” contou com o 
moderador Eduardo Bicudo (SET e EB-
COM), os palestrantes Edson de Tal, Elie-
zer Carlos Bueno de Oliveira, da Wadt e 
Valmir de Almeida Câmara, da Ampli-
servise, e mostrou casos individuais de 
recepção de sinal nas três ocasiões.

Terminados os painéis, mostradas as 
novidades, esclarecidas muitas dúvidas, 
o XX Congresso da SET acabou deixan-
do no ar um misto de satisfação dos visi-
tantes com um espírito de dever cumpri-
do por parte dos membros da entidade. 
E muito bem cumprido. 

Brasil e vizinhos latinos discutem os rumos do digital no painel moderado por Olímpio José Franco, da SET

Euzébio Tresse, da SET, coordena painel que apresentou soluções para o lixo eletrônico
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1-Introdução

Com o advento da tecnologia digital, surgiu a ne-
cessidade de se desenvolver técnicas que permitissem 
armazenar o conteúdo digital (representado por bits) 
em unidades de espaços físicos limitados, tais como: 
Hard Disk, DVD, CD, e outros.  A transmissão digi-
tal também se viu frente a um  desafio parecido, uma 
vez que a representação de um sinal analógico de for-
ma digital poderia vir a representar um uso de ban-
da de transmissão muito elevado. Assim, técnicas de 
compressão do sinal digital começaram a ser estudadas 
tanto para permitir o seu armazenamento quanto a sua 
transmissão de forma eficiente. No caso específico da 
televisão, os estudos de compressão se concentraram 
essencialmente nas representações digitais do vídeo e 
do áudio para armazenamento e transmissão. Os es-
tudos de compressão de vídeo e áudio remontam ao 
início de 1988 quando dois grupos de pesquisa --o 
VCEG (Video Coding Experts Group - ITU-T SG16 
Q.6)  e o MPEG (Moving Picture Experts Group - 
ISO/IEC)-- iniciaram projetos distintos. 

O grupo MPEG foi fundado em maio de 1988 
como um grupo de trabalho para o desenvolvimento 
de padrões de codificação para áudio e vídeo. O grupo 
publicou, desde então, diversos padrões: o MPEG-1, 
padrão no qual se baseiam os Video CDs e o MP3; o 
MPEG-2, em que os “set-top boxes” e os DVD são ba-
seados; e outros padrões como o MPEG-4, MPEG-7 

Neste segundo artigo da série sobre as tecnologias do sistema brasileiro de TV digital (SBTVD), são des-
critas as ferramentas de codificação de áudio e vídeo, o modo como são empregadas no sistema brasileiro e 
porque elas têm papel decisivo na qualidade de som e imagem que chega à tela dos telespectadores.
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e o MPEG-21. Na área de televisão digital, o padrão 
MPEG-2, em específico, tem uma larga abrangência 
no mundo inteiro, alcançando países da Europa, Esta-
dos Unidos e Japão. 

O grupo VCEG foi, inicialmente, responsável pela 
pesquisa e desenvolvimento do conhecido H.264 
para compressão de vídeo. Esse padrão foi projeta-
do para ser capaz de fornecer uma boa qualidade de 
vídeo utilizando uma taxa substancialmente baixa de 
bits, sem aumentar a complexidade de implementa-
ção de modo que o tornasse impraticável e de alto 
custo. Estima-se que, com essa tecnologia, se possa 
obter entre 40 e 70% mais compressão que a tec-
nologia anteriormente utilizada (MPEG-2). Em uma 
mesma banda de transmissão de vídeo será possível 
transmitir ou mais canais ou mais qualidade, bene-
ficiando segmentos como os de televisão e telefonia 
celular --que poderão utilizar de forma mais eficiente 
os canais de transmissão-- e também o segmento de 
empresas que atuam no armazenamento de filmes em 
DVDs ou Blu-Rays.  O nome H.264 segue o padrão 
H.26x do VCEG, mas é comum ter outras referên-
cias a esse padrão --como H.264/AVC, AVC/H.264 
ou MPEG-4/H.264 AVC-- para realçar o trabalho 
conjunto dos grupos VCEG e MPEG. Desde a pri-
meira versão, em maio de 2003, outras oito versões 
foram lançadas. A oitava versão foi aprovada em no-



vembro de 2007, o que mostra que esse padrão se 
mantém em constantes atualizações. 

Embora seja um padrão bem melhor que o 
MPEG-2, sua penetração na Televisão Digital ainda 
é pequena, e isso em virtude de ser um padrão mui-
to recente. O Brasil é um dos pioneiros na adoção 
desse padrão para transmissão terrestre, o que vai 
garantir ao telespectador brasileiro uma qualidade 
de sinal superior aos que hoje são utilizados por ou-
tros países. O Japão utiliza o H.264 como padrão, 
mas somente para transmissão de conteúdos em bai-
xa resolução, o chamado “one-seg”.

A história dos padrões de compressão de áudio 
segue a linha de desenvolvimento do grupo MPEG. 
Em 1991, surgiu o padrão de áudio MP3 (MPEG-1, 
Layer-3 ISO/IEC 11172-3) que se tornou um formato 
muito popular e ainda muito usado nos dias de hoje.  
Em 1997, surgiu o padrão MPEG-2 AAC (ISO/IEC 
13818-7), também conhecido como MPEG-2 NBC 
(“Non-Backward Compatible”) por não ser compatí-
vel com o padrão anterior, o MP3. O padrão MPEG2-
AAC apresentou diversas melhorias quando compara-
do ao padrão MP3, como o aumento do número de 

canais que passou de cinco do MP3 para 48 canais e 
uma qualidade superior em taxas menores: por exem-
plo, a qualidade de áudio em 96 Kb/s no MPEG2-
AAC é superior ao MP3 na taxa de 128Kb/s.  Em 
2005 o grupo MPEG definiu o padrão MPEG-4 AAC 
(ISO/IEC 14496-3) que adicionou novas ferramentas 
ao padrão MPEG-2 AAC para melhorar a qualidade 
de codificação em taxas menores e é atualmente o pa-
drão de áudio mais avançado. 

O padrão MPEG2-AAC é o adotado em diversos 
países que já iniciaram suas transmissões digitais, como 
Japão e os países da Europa. O Brasil, à similaridade 
do que fez relativamente ao padrão de vídeo, adotou o 
padrão mais recente, o MPEG-4 AAC, em parte por 
iniciar suas transmissões digitais posteriormente aos 
demais países, mas principalmente pelo posicionamen-
to pioneiro de adotar padrões ainda não consolidados 
no mercado mundial, apostando no diferencial de sua 
qualidade frente aos padrões anteriores. 

Adiante, teremos uma explicação mais detalhada 
dos padrões H.264 e o MPEG-4 AAC, adotados pelo 
Sistema Brasileiro de Televisão Digital, detalhando as 
descrições técnicas de cada um.

2- Codificação de Vídeo

Em sua essência, o padrão H.264 segue os mesmos 
princípios de codificação comuns aos outros formatos 
desde o antigo MPEG1: divisão de imagem em ma-
croblocos, estimação de movimento usando quadros 
anteriores e posteriores transformada e baseada em 
DCT e codificação das informações por entropia atra-
vés de códigos de comprimento variável. Na realidade, 
esses fundamentos básicos de codificação de vídeo são 
explorados pelo H.264 com uma sofisticação que o 
torna capaz de extrair uma eficiência de codificação 
até então não atingida por outros codificadores. Por 
outro lado, essa sofisticação acarretou em um aumento 
de complexidade que vem desafiando os engenheiros e 
projetistas de encoders e decoders.

Alguns dos aprimoramentos do H.264 em relação 
a métodos anteriores são:

2.1 Compensação de movimento com blo-
cos de tamanho variável

Em padrões anteriores, temos a divisão dos qua-
dros em macroblocos de tamanho 16x16 e a poste-
rior estimação de movimento para cada um desses 
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macroblocos resultando em vetores de movimento. 
No MPEG2 cada macrobloco se divide em quatro 
blocos 8x8 e a estimação de movimento é feita sobre 
cada um desses blocos.

No H.264, além da tradicional 8x8, temos defini-
dos diferentes formatos de partição para os macroblo-
cos. Cada macrobloco 16x16 pode ser tratado como 
um macrobloco inteiro 16x16, ou ser particionado em 
dois blocos de tamanho 16x8 ou 8x16, ou ainda em 
quatro blocos 8x8. Caso o modo 8x8 seja escolhido, 
cada um desses blocos pode ser utilizado na sua forma 
completa 8x8, ou ser particionado em dois blocos 8x4 
ou 4x8, ou ainda em quatro blocos 4x4. A figura 1 
ilustra as partições.

O objetivo dessas partições é dar uma melhor 
adaptação às movimentações das diferentes texturas 
que compõem a imagem (Figura 2). Para cada um dos 
blocos criados será atribuído um vetor de movimento 
e a escolha do formato de partição mais eficiente para 
cada macrobloco da imagem fica a cargo do encoder. 
Esse é um dos principais fatores que implicam em di-
ferença de qualidade entre os equipamentos.



2.2 Predição espacial para codificação Intra

A codificação intra, em nível de quadro ou de ma-
crobloco, é utilizada quando a similaridade do con-
teú do do bloco é mais presente dentro da própria 
imagem do que entre vários quadros. Ao codificar um 
quadro Intra, primeiro o encoder gera uma estimati-
va dos pixels (predição) para que posteriormente o 
resíduo dessa predição seja codificado. É uma técnica 
também já presente em outros codificadores, mas no 
H.264, para cada bloco 4x4 de um macrobloco In-
tra, é possível escolher entre nove tipos de predição 
(vertical, horizontal, DC e mais seis diagonais). Mais 
uma vez, uma melhor escolha para cada bloco acarre-
ta em maior eficiência e maior qualidade de imagem, 
e também caracteriza fator importante na avaliação 
dos equipamentos de codificação.

2.3 Múltiplos quadros de referência

A estimação de movimento utilizando o quadro 
imediatamente anterior ou posterior é o recurso uti-
lizado pelo MPEG-2. No H.264 a escolha do quadro 
que será base para a estimação de movimento de um 
macrobloco é muito mais flexível, já que o codificador 
pode escolher entre múltiplos quadros de referência. 
Esse recurso torna muito mais eficiente a estimação 
de movimento como, por exemplo, em situações em 
que, ao longo dos quadros, objetos passam uns por 
detrás de outros.

2.4 Transformada DCT inteira e reversível

Em métodos anteriores, a transformada utilizada 
era a DCT de ponto flutuante, que era especificada 

Figura 1 - Formatos de partição de macroblocos. Fonte: IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, VOL. 13, NO. 7, JULY 2003 – pag 604
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com uma tolerância numérica inerente às operações, 
devido à impossibilidade de se obter uma transformada 
inversa com resultado perfeito. Como resultado, cada 
projeto de decodificador produziria quadros decodifi-
cados com ligeira diferença, devido a erros de precisão 
numérica que varia entre os hardwares utilizados. Esses 
erros causam um ligeiro e progressivo descasamento 
entre o estado do codificador e do decodificador, resul-
tando em perda de eficiência.

No H.264 foi introduzida uma transformada 4x4 
inteira e totalmente reversível. Dessa forma, todas as 
operações podem ser executadas por aritmética intei-
ra, sem perda de precisão. Por ser reversível, permite 
que todos os decodificadores obtenham os mesmos 
resultados, sem gerar descasamento entre codificador 
e decodificador.

2.5 Codificador aritmético adaptativo 
(CABAC)

Enquanto tabelas de código de comprimento vari-
ável são geradas por amostragem estatística e experi-
mentação, o codificador aritmético é capaz de se adap-
tar automaticamente à estatística inerente ao próprio 
conteúdo que está sendo codificado, promovendo ga-
nhos de eficiência.

2.6 Padrão brasileiro

A norma de codificação de áudio e vídeo do Siste-
ma Brasileiro de TV Digital (ABNT NBR 15602 – 
www.abnt.obr.br/tvdigital) especifica os perfis e níveis 
que são permitidos para cada serviço oferecido. Essa 
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Figura 2 - Exemplo de escolha otimizada de particionamento de macroblocos. Fonte: H.264 / MPEG-4 Part 10 White Paper – Inter Prediction – www.vcodex.com



Figura 3- Distribuição das ferramentas pelos Perfis  H.264

definição implica diretamente na restrição ao uso de 
certas ferramentas do codificador. A Figura 3 ilustra 
graficamente os perfis do H.264 e as ferramentas per-
mitidas para os mesmos.

Para a transmissão do serviço em HD (alta de-
finição) e SD (resolução padrão), foi adotado o 
perfil High, que nos permite contar com todo o 
poder de codificação do H.264 aplicado a esse tipo 
de serviço. Como nível máximo foi selecionado o 
nível 4, escolha imposta pelos compromissos com 
o cronograma de implantação do sistema e pelos 
custos dos receptores.

Para serviços one-seg, destinados aos celulares e si-
nais portáteis, foi especificado o perfil Baseline, que 
não possui todas as ferramentas do perfil High, mas 
é adequado para esse tipo de serviço. Como nível foi 
especificado o 1.3, que possibilita reprodução de ima-
gens a uma taxa de até 30 quadros por segundo. Esse 
é um ponto diferencial em relação à norma japonesa, 
que adotou o nível 1.2 na fase de lançamento do padrão 
H.264, mas o mercado de semicondutores carecia de 
implementações práticas de decodificadores. Esse nível 
limita o padrão japonês a utilizar no máximo uma taxa 
de 15 quadros por segundo nas transmissões one-seg.
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3- Codificação de áudio

O padrão de codificação de áudio em uso no Sis-
tema Brasileiro de TV Digital é um subconjunto do 
MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coding), homolo-

gado pela norma ISO 14496-3. O MPEG-4 AAC 
é resultado de intensa pesquisa feita nos campos 
de compressão de áudio e psicoacústica, utilizan-
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Figura 4 - Estrutura simplificada do codificador AAC

do mecanismos já presentes em padrões anteriores 
(MPEG-1 Audio, MPEG-2 AAC) e adicionando no-
vas ferramentas para obter melhor qualidade e maior 
eficiência de compressão.

Em 1992, o conjunto de normas MPEG-1 definiu 
três camadas (layers) para compressão de áudio, com 
crescente complexidade e eficiência de codificação. A 
terceira camada, MPEG-1 Audio - Layer 3, mais co-
nhecida como MP3, teve disseminação espantosa e até 
hoje é um dos formatos de compressão de áudio mais 
populares do mundo, apesar de seu padrão já possuir 
mais de 15 anos de idade.

Alguns anos mais tarde, em 1997, pesquisas de-
monstraram que seria possível atingir níveis ainda 
mais altos de compressão. Porém, para atingir melho-
res taxas de compressão, seria necessário abandonar a 
compatibilidade com o padrão anterior. Assim sendo, 
o conjunto de normas MPEG-2 se dividiu em duas 
atividades: melhorar o padrão já existente, permitindo 
um número maior de taxas de amostragem e codifica-
ção multicanal, e criar um novo método de compres-
são mais eficiente o MPEG-2 AAC.

O processo de padronização do MPEG-4 AAC se 
iniciou em 1999 e, desde então, vem sofrendo atualiza-
ções, como a adição dos novos perfis HE-AAC e HE-
AACv2, que melhoram consideravelmente a qualidade 
do áudio quando comprimido em taxas inferiores a 64 
kbps. A versão revisada da norma ISO 14496-3, na 
qual o Sistema Brasileiro de Televisão Digital se baseia, 
possui os perfis HE-AAC e HE-AACv2,  utilizados em 
dispositivos portáteis.

3.1- Descrição Técnica

A largura de banda disponível para a transmissão 
de áudio e vídeo na faixa de freqüências pelo setor de 
radiodifusão é restrita, o que reforça a necessidade do 
processo de compressão de dados. Nesse sentido, o 
procedimento de codificação de áudio utiliza um algo-
ritmo com perdas, o que significa que o sinal decodifi-
cado será uma versão degradada do original. Um bom 
codificador deve ser capaz de levar em consideração as 
características do aparelho auditivo humano para tor-
nar a degradação o menos perceptível possível.
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A compressão é resultado da eliminação de pro-
priedades consideradas irrelevantes (inaudíveis) do 
sinal de áudio, do truncamento de dados ocorrido 
durante o processo (coeficientes de transformadas, 
por exemplo) e de métodos de compressão sem per-
das no fluxo resultante de bits.

A estrutura de um codificador de áudio com per-
das (Figura 4) pode ser resumida nos seguintes blo-
cos principais:

1 - Modelo psicoacústico
2 - Banco de filtros
3 - Processamento espectral
4 - Codificação e quantização
5 - Formatação do fluxo de bits

A responsabilidade do modelo psicoacústico 
é modelar o sistema auditivo humano, de forma 
que as características audíveis do sinal processado 
sofram o mínimo possível de degradação. A saída 
deste bloco serve como parâmetro para a etapa de 
processamento espectral. 

O banco de filtros separa o sinal processado em 
diferentes faixas de freqüência, que serão utilizadas 
pelo bloco de processamento espectral. A estrutura 
do banco de filtros utilizada depende do perfil AAC 
em operação.  No perfil AAC-LC (Low Complexity), 
o banco de filtros utiliza a MDCT (Modified Dis-
crete Cosine Transform) com comprimento de jane-
la variável. O fato do tamanho da janela ser variável 
permite melhor resolução em freqüência para sinais 
estacionários (janela grande) e supressão de artefatos 
de pré-eco em sinais transitórios (janela pequena).

O bloco de processamento espectral contém a 
maioria das ferramentas de compressão permitidas 
para cada perfil AAC (algumas ferramentas são ex-
ternas ao bloco de processamento espectral). No SB-
TVD, os perfis utilizados são: AAC-LC, HE-AAC e 
HE-AACv2. No perfil AAC-LC, cita-se como exem-
plo as ferramentas TNS (Temporal Noise Shaping) 
e PNS (Perceptual Noise Substitution).

Após passar pelo banco de filtros, o sinal pro-
cessado contém ruído de quantização resultante da 
MDCT. A ferramenta TNS filtra este sinal de modo 
a amenizar o efeito do ruído. 

O princípio de funcionamento da ferramenta PNS 
está baseado no fato de que o ruído tem característi-
cas próprias. Ao invés de codificar o sinal e transmiti-
lo, o sistema reproduz um sinal aleatório na saída que 
imita o ruído da entrada buscando reproduzir a mes-
ma energia e faixa de freqüência original. 

O perfil HE-AAC é igual ao perfil AAC-LC mais 
a ferramenta SBR (Spectral Band Replication). Essa 
ferramenta possui a capacidade de gerar uma pe-
quena quantidade de dados capaz de representar as 
faixas de freqüência mais altas do sinal. Com isto, 
taxas de bits por segundo ainda menores podem ser 
usadas na transmissão, com menor degradação. 

Finalmente, o perfil HE-AACv2 consiste no per-
fil HE-AAC mais a ferramenta PS (Parametric Ste-
reo). Essa ferramenta atua em sinais estéreo, geran-
do um sinal contendo apenas um canal, e também 
parâmetros da distribuição dos canais esquerdo e 
direito. Esses dados, processados pelo decodificador 
PS, produzem um resultado próximo do sinal esté-
reo original.  A etapa de quantização utiliza noise 
shaping e dithering de modo a reposicionar o ruído 
de quantização nas faixas de freqüência menos críti-
cas ao modelo psicoacústico. Os dados quantizados 
são, então, codificados pelo método de Huffman e 
repassados ao bloco de formatação.

Com todos os dados já processados, o codifi-
cador gera o fluxo de bits final de acordo com a 
sintaxe definida na norma, sinalizando todas as 
informações necessárias ao trabalho de decodifica-
ção. O decodificador realiza o processo inverso do 
codificador, recuperando um sinal de áudio similar 
ao original. 

3.2- Perfis e níveis

A lista de perfis e níveis permitida para cada 
tipo de serviço oferecido pelo SBTVD (full-seg e 
one-seg) acompanha as características de consumo 
de energia, de processamento e de memória viáveis 
para cada tipo de dispositivo.

No que diz respeito à codificação de áudio, o ser-
viço full-seg permite os seguintes perfis e níveis de 
codificação de áudio:

- AAC-LC nível 2 (dois canais)
- AAC-LC nível 4 (multicanal)
- HE-AAC nível 2 (dois canais)
- HE-AAC nível 4 (multicanal)

O serviço one-seg, por outro lado, permite ape-
nas o perfil HE-AACv2 nível 2, com até 2 canais 
por fluxo de bits. 

O perfil AAC-LC destina-se à transmissão de áu-
dio de alta-fidelidade, enquanto que o perfil HE-AAC 
é mais adequado a situações onde é necessário reduzir 
mais fortemente a taxa de bits.
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A transmissão de alta de-
finição é obrigatória?

Não. A escolha da resolução 
do sinal de vídeo fica a cargo 
dos radiodifusores. Contu-
do, a especificação determina 
que todos os receptores de TV 
Digital sejam capazes de de-
codificar sinais com resolução 
convencional (atual), com alta 
definição e resoluções interme-
diárias. A resolução na casa do 
telespectador depende da com-
binação entre a resolução do 
sinal transmitido e a resolução 
do televisor.

Saiba Mais

As normas de TV digital estão acessíveis gratuitamente por meio do site www.abnt.org.br/tvdigital

Para saber mais sobre codificação de áudio e vídeo, procure pelas normas :
— ABNT NBR 15602-1: Televisão digital terrestre - Codificação de vídeo, áudio e multiplexação - Parte 

1: Codificação de vídeo
— ABNT NBR 15602-2: Televisão digital terrestre - Codificação de vídeo, áudio e multiplexação - Parte 

2: Codificação de áudio
— ABNT NBR 15602-3: Televisão digital terrestre - Codificação de vídeo, áudio e multiplexação - Parte 

3: Sistemas de multiplexação de sinais
— ABNT NBR 15608-2: Televisão digital terrestre – Guia de Operação - Parte 2: Codificação de vídeo, 

áudio e multiplexação – Guia para a implementação da ABNT NBR 15602

O receptor brasileiro 
para one-seg é igual ao 
Japonês?

O sintonizador e o demodu-
lador são idênticos, mas o deco-
dificador não é. A especificação 
do decodificador de vídeo bra-
sileiro determina a compatibili-
dade com fluxos de transporte 
de até 30 quadros por segundo, 
enquanto no Japão são, obriga-
toriamente, suportados fluxos 
com até 15 quadros por segun-
do. Além disso, a codificação de 
áudio no Japão emprega uma 
camada de multiplexação dife-
rente do Brasil. 

Como conectar um 
home-theater sem  
decodificador para o 
áudio AAC?

Nos casos em que o seu 
decodificador de áudio não 
suporta AAC, mas tem um 
de codificador DTS, você deve 
procurar por receptores de TV 
Digital com a opção de trans-
codificação para DTS. Com 
esse opcional será possível 
desfrutar da ambiência do áu-
dio multicanal com a mesma 
qualidade da trilha original do 
programa.

4. Conclusão

Desde o início dos estudos dos padrões de áudio 
e vídeo até sua definição, os esforços despendi  dos 
pelos diversos segmentos da indústria, pelos radio-
difusores, pelas universidades e pelos órgãos do 
governo brasileiro foram fundamentais e decisivos 
para viabilizar o início das transmissões digitais no 
dia 2 de dezembro de 2007, na região metropoli-
tana de São Paulo, e, recentemente, também nas 
cidades do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de 
Goiânia. 

Os padrões de compressão de áudio e vídeo do Siste-
ma Brasileiro de TV digital garantem a implantação 
de um sistema o mais “à prova de futuro” possível, sem 
legados e com flexibilidade na seleção do subconjunto 
de parâmetros adequados à prestação de cada tipo de 
serviço. A correta seleção dos parâmetros garantirá a 
longevidade dos receptores, o que vem ao encontro do 
perfil sócio-econômico brasileiro, ao alto nível de exi-
gência de qualidade dos telespectadores e dos preceitos 
da escolha do padrão de televisão digital.





A Broadcast & Cable 2008, a maior 
feira do ramo na América Latina, 
recebeu, segundo os organizado-

res, cerca de 10.000 pessoas interes-
sadas em ver e sentir toda a gama de 
produtos e serviços para televisão digi-
tal. Durante os três dias da feira, cerca 
de 180 expositores, inclusive da China 
-- seus representantes, motivados pela 
digitalização da TV aberta no Brasil, to-
maram praticamente uma ala do Centro 
de Exposições Imigrantes--, entabularam 
bons negócios a partir das novidades que 

trouxeram para seus estandes. Confira 
abaixo os principais lançamentos:

Nos sistemas irradiantes, um dos destaques 
foi a Antena de Painel Circular Digital-APCD, 
da Ideal Antenas. “Já colocamos uma an-
tena para testes na EPTV, em Campinas”, 
afirma Mário Evaristo Barroso de Vilela, 
presidente da Ideal. “O equipamento facilita 
muito a retransmissão do sinal em áreas de 
sombras, pois ele é recebido no gap filler 
em polarização circular à direita e retrans-
mitido em polarização circular à esquerda 
ou linear horizontal, aumentando a isolação 
entre a saída do gap filler e sua entrada, o 
que possibilita maior ganho de sinal”. 

A Trans-Tel mostrou a antena painel 
banda larga de UHF para utilização em 
sistemas de transmissão de TV Digital 
produzido no Brasil com tecnologia da 
Dielectric, o primeiro fruto do acordo en-
tre as duas empresas. “Trata-se de um 
produto com aplicação mundial em sis-
temas profissionais de antenas de alto 
desempenho para TV Digital. A disponi-

bilidade comercial estará sendo comuni-
cada ao mercado em breve”, diz Dante 
J.S. Conti, presidente da Trans-Tel. 

Carolina Warick, assistente de marketing 
da Kathrein Mobilcom do Brasil, informa 
que a empresa aproveitou a B&C 2008 
para mostrar as antenas superturnstile 
UHF de alta potência, banda larga, com 
solução de empilhamento com outra su-
perturnstile de VHF. “A vantagem deste 
tipo de antena é ter um diagrama de 
irradiação mais próximo da perfeição, 
podendo combinar outros canais com 
uma solução simples e robusta”.

Outra empresa a apresentar novidades 
foi a Radio Frequency Systems, a RFS. 
De acordo com Solange Almeida, direto-
ra de vendas e novos negócios da RFS, 
a empresa está nacionalizando a linha 
de antenas Slot para pequenas e médias 
estações de TV que não tenham neces-
sidade de projetos de grande porte. “As 
principais vantagens destas antenas, de 
quatro e oito fendas, são o baixo custo, 

Mário Evaristo Barroso de Vilela: nova antena possibilita maior ganho de sinal

A Broadcast & Cable 2008 teve cerca de 180 expositores em 150 estandes e mais de 10.000 visitantes

NA BROADCAST & CABLE, 
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NEGÓCIOS ATé COM A CHINA
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o tamanho e o peso reduzidos, que fa-
cilitam a manutenção e instalação, pois 
dispensam reforço na torre de transmis-
são”. A empresa mostrou ainda antenas 
da linha BDS (Broadcast and Defense 
Systems), produzidas na Austrália.

A Prime Telecom evidenciou uma nova 
parceira, a canadense MITEC. Ela vende 
produtos de rádio freqüência como BUCs 
e HPAs em estado sólido. “A grande van-
tagem frente aos concorrentes é que, 
em estado sólido, a vida útil do produto 
é maximizada e os custos com energia 
elétrica são reduzidos”, diz André Bal-
thazar, diretor da Prime Telecom.

Câmeras 
Nenhuma das empresas expositoras lan-
çou novas câmeras: todas já haviam sido 
mostradas na NAB 2008. Mesmo assim, 
foi grande a fila de interessados e curiosos 
que davam uma olhadinha nos visores. 
Uma das mais testadas foi a Ikegami. “Ela 
grava em memória flash”, diz Jefferson 
Brão, gerente técnico da Phase Engenha-
ria. Basta tirar a memória da câmera, co-
nectar o cabo USB, ligar no laptop e fazer a 
edição; ela também tem memória interna, 
ou seja, pode-se tirar uma memória e colo-
car outra sem perder o que foi gravado. 

No estande da Thomson uma das atra-
ções era a câmera Infinity, usada para 
externas e estúdio. Com hard drive de 70 
gigabites, ela grava duas horas e meia 
em HD e ainda permite associar dois 
cartões de memória, somando 64 giga-
bites, o suficiente para gravar duas horas 

e quinze em HD com a melhor qualidade 
oferecida pela máquina. “Com um super-
drive de 150 gigabites ela grava quantas 
horas você quiser”, exagera Felipe Andra-
de, gerente de vendas da Thomson para 
a América Latina. Uma conexão bluetooh 
permite o controle da câmera até cerca 
de 10 metros de distância. 

A Thomson apresentou também uma 
solução chamada ig night, de software 
mais hardware, para controle integrado 
da câmera, servidores e switcher. Por 
enquanto ela não vendeu nenhuma no 
Brasil. A solução permite, por exemplo, 
programar os playlists e também a po-
sição das câmeras a partir de posições 

fixas. “Na posição 1 ela dará um close 
no apresentador; na 2, no outro apre-
sentador e assim sucessivamente. Com 
o  ignight um operador controla até 16 
câmeras; é uma solução de alto custo 
–-no mínimo 200 mil dólares--, mas que 
se paga rapidamente por economizar em 
mão de obra”, diz Andrade.

Em outro estande bem movimentado, o da 
Panasonic, Sérgio Constantino, gerente 
comercial, que espera aumento de 100% 
das vendas neste ano, demonstrava o 
switcher HS 400, para oito entradas e 4, 
6 ou 10 saídas e 14 mil dólares de preço. 
O equipamento reúne recursos para 3D, 
chroma key e multi viewers  integrado. 

A Harris está colhendo os frutos da solução vendida à TV Anhanguera antes da Feira

BRoaDCaST & CaBLE
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A Panasonic mostrou ainda as câmeras 
mais novas de sua fabricação, como a 
HDX 200A, versão melhorada   HDX200, 
com lente grande angular um pouco 
maior; a HDX170, semelhante à 200, 
mas que só opera com cartão de memó-
ria, e a HNC150, uma câmera que grava 
com cartão SD de alta capacidade. 

O estande da Sony era, provavelmen-
te, o que mais chamava a atenção em 
toda a feira. Entre outras, a empresa 
demonstrou a câmera Cine Alta, de 
altíssima tecnologia, equipada com 
um CCD de 35mm, para cinema digi-
tal. Mostrou também uma versão para 
estúdio da câmera HDX310. Ela tem 
um custo bem mais baixo, em torno 
de 45 mil dólares, bastante razoável 
frente aos 65 mil dólares de uma da 
linha HDC. “Também estamos trazen-
do desde a NAB a versão para estú-
dio da EX3, uma câmera em que se 
grava em memória de estado sólido”, 
diz Luis Fernando Fabichak, mar keting 
broadcast da Sony.  

A Sony espera crescer 100% este ano e 
assim continuar a liderar o mercado -- sua 
participação, segundo Fabichak, seria hoje 
de mais de 50%. “Temos mais de mil uni-
dades em operação do sistema XD CAM. 
Esperamos substituí-las gradativamente 
pelas novas câmeras digitais”. 

Uma das novidades exibidas pela Se-
egma foi o Tricaster, um sistema portá-
til para produções ao vivo. “Na versão 
broad cast, o produto é um switcher para 
até 6 inputs (SDI, componente, y/c ou 
composto), que faz a geração de ca-
racteres, chroma key ao vivo e cenários 
virtuais com incrível realismo”, afirma 
Roberto Farias, diretor da Seegma.

Transmissores
Por sua vez, a Linear mostrou, além de 
transmissores, seus sistemas de rede de 

freqüência única, solução técnica que pos-
sibilita utilizar uma mesma freqüência (mes-
mo canal) para cobrir uma região. “Nossas 
expectativas de vendas são muito boas”, diz 
Carlos Fructuoso, diretor da Linear.

Nahuel Villegas, vice-presidente da divi-
são de Broadcast da Harris na América 
Latina e no Caribe, mostrou-se entu-
siasmado com o mercado brasileiro para 
transmissores. “Duplicamos o volume das 
vendas em 11 meses”, afirmou. Antes da 
B&C 2008, a empresa fez um negócio 

No estande da Phase, um dos destaques era a câmera Ikegami

Dino Maia, da S News, lançou playout para a plataforma Macintosh



“gigantesco” com a TV Anhanguera, de 
Goiânia; também fechou negócio com a 
TV Gazeta, do Espírito Santo. “A Anhan-
guera tem atraído muita atenção de ou-
tras emissoras porque investiu pesada-
mente numa solução completa, feita para 
durar. Esperamos vender muitas outras 
soluções semelhantes”, diz Villegas. 

A família de transmissores de TV Digital 
NV8600 foi o destaque do estande da 
Rohde & Schwarz do Brasil. Compacto, 
ele reduz, segundo a empresa, os cus-
tos de consumo de energia em até 25%. 
“Temos o transmissor mais compacto do 
mercado com até 6 KW de potência digi-
tal”, diz Henrique Lattarulo, coordenador 
de radiodifusão da Rohde & Schwarz. 
 
A Screen Service demonstrou seu trans-
missor dual mode, digital e analógico. O 
equipamento incorpora o Seamless multi 
input switcher, que aumenta a redundân-
cia. Ele sincroniza três fontes de chegada 
de sinal, tira daí um resultado só e ainda 
aproveita para corrigir os erros. “Exem-
plo: duas entradas apontam que o sinal é 
zero. A outra diz que é um. Por lógica, ele 
decide que é um”, explica Júlio Prado Ro-
cha, diretor comercial da Screen Service 
do Brasil. “Na ausência de qualquer uma 
das fontes, ele está sincronizado com as 
outras duas”, completa.

Analisadores
Analisadores também tiveram vez na 
Broadcast & Cable. A Skysystem do Bra-
sil trouxe analisadores de sinais para TV 
a cabo e satélite, de baixo custo e alta 
praticidade. “Os analisadores distribuídos 

pela Skysystem agilizam a instalação dos 
receptores de TV Digital e melhoram a 
qualidade final do serviço”, afirma Fer-
nando Gomes de Oliveira, diretor técnico-
comercial da Skysystem do Brasil.

O Analisador de ISDB-TB MS2721B, 
com medidas de SFN e informação de 
GPS, foi lançado pela Anritsu Eletrônica 
Ltda. “A medida de SFN em ISDB e o fato 
de ser portátil o torna único no merca-
do”, diz Bruno José de Amo, gerente de 
contas da Anritsu.

Já a Victor do Brasil, que não fabrica 
analisadores, levou para o seu estande 
a linha de exibidores para TV Digital Digi 
Spot On Air, HD e SD, e, ainda, um exibi-
dor de playlists e um gerador de carac-
teres, além de produtos para rádios.

Som e softwares
No departamento de som, o lançamento 
da Sonoton foi o HD MusicStation. Com 
este equipamento é possível ouvir todas 
as 130 mil trilhas da Sonoton por meio 
de um HD especial. “Este produto é úni-
co em todo o mundo”, garante Ernane 
Diaz, diretor da Sonoton.

Ainda neste departamento, a Yamaha, se-
gundo André Abreu, consultor de produ-
tos, trouxe mixers digitais que se comu-
nicam via cabo. Com eles se pode fazer 
a interligação de vários estúdios por um 
cabo de oito vias. Além disso, a empresa, 
que há pouco tempo comprou a Stein-
berg, uma softwarehouse alemã, trouxe 
os dois softwares da Steinberg: Cubase 
e o No End. O Cubase é voltado para a 

produção musical e o No End para a edi-
ção de vídeos e surround. “Vamos vender 
mixers e softwares que nem água, pois 
temos um parque instalado muito grande 
em todo o país”, diz Abreu.

Outra empresa de olho no mercado de soft-
wares é a S News, de Brasília. “Lançamos 
o playout para a plataforma McIntosh”, diz 
Dino Maia, presidente da S News, empresa 
focada no telejornalismo. Os microcompu-
tadores da Apple são usados hoje no Brasil 
para edição não-linear. Não existiam aplica-
tivos broadcast como o playout e softwares 
de exibição voltados aos McIntosh. 

Segundo Maia, cuja expectativa de au-
mento de vendas é de 50% neste ano, o 
programa faz a edição, desde a produção 
da matéria na rua até a veiculação. As 
vantagens são a estabilidade, a confia-
bilidade e a segurança. “Numa máquina 
com sistema operacional Windows, em 
seis meses já se tem de providenciar 
um upgrade. Num Mc, pode-se agüentar 
bem por uns cinco anos.”

A TechCD, especializada em soluções 
para armazenamento de conteúdo digi-
tal e representante da Rimage, mostrou 
as vantagens do Rimage Vídeo Protect. 
“Esse sistema protege DVDs de vídeo 
contra cópias ilegais com uma excelen-
te compatibilidade de playback. Além 
disso, é muito mais seguro do que as 
proteções tipo CSS, comuns no mer-
cado. Portanto, ela une dois pontos-
chave: segurança e compatibilidade”, 
diz o gerente comercial da empresa, 
Alexandre Brunchport.

BRoaDCaST & CaBLE
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A novidade exposta pela Totvs foi o midd-
leware AstroTV, 100% compatível com o 
Ginga. “O AstroTV permite interatividade 
em celulares com recepção digital, PDAs 
e outros dispositivos portáteis, possibi-
litando novos cenários com o uso de 
tecnologias como localização, presença 
e voz”, diz Andrea Britto, coordenadora 
do Centro Educacional da Totvs.

Chineses 
Na Broadcast & Cable 2008 o que não 
faltou foram empresas expondo set-top 
boxes. Quatro das cinco empresas chine-
sas vieram à feira pensando em explorar 
inicialmente o mercado de conversores. 
Saudade, nome em português adotado por 
ele mesmo --em chinês é Yang Huo--, re-
presentante da Surmount Cable, disse que 
a empresa vai entrar no mercado de cabos 
para áudio, câmeras, internet e emissoras, 
a seu ver pouco disputado no Brasil.

A Jiangsu Yin He Electronics, fabrican-
te de set-top boxes, já tem cerca de 10 
milhões de unidades vendidas até agora 
em 50 países e estava na feira à procu-
ra de parceiros no Brasil. Sua congênere 
Unionman Technology, que tem cerca de 
100 funcionários e capacidade de pro-
duzir três milhões de conversores por 
ano, também tinha o mesmo intuito.

Nenhuma das chinesas e seus preços ul-
tra-competitivos assustaram a brasileira 
Vision TEC, que estava lançando seu pri-
meiro set-top box. Até o final de outubro 
ela espera lançar dois outros conversores. 
Um poderá gravar internamente e repro-
duzir o conteúdo, proporcionando assim a 

chance do usuário criar sua video teca. O 
outro conversor é para IP. “Nele é possível 
reproduzir o conteúdo que vem por IP”, 
afirma Ricardo Minare, gerente de tecno-
logia da Vision Tec. 

Durante o Congresso e a B&C 2008, ou-
tra empresa que mostrou set-top boxes 
foi a Aiko, uma das pioneiras, no Brasil, 
na construção de conversores para TV 
Digital --seu primeiro modelo foi lançado 
na Broadcast & Cable de 2007.  Ela tam-
bém apresentou seu receptor One Seg 
para computadores. 

“Nosso principal foco na feira foi a TV Di-
gital terrestre”, diz Maria José da Rocha 
Melo, do departamento de treinamento 
e assistência técnica da Lbsat. “Mostra-
mos nosso aparelho para receber ima-
gens One seg e também o dispositivo 
USB para lap tops”.

Refletores, tripés e móveis
A Eurobras, de acordo com Niels Nygaard, 
apresentou a linha de refletores Arri True 
Blue, de 1, 2 e 5 Kw. Da Rycote ela trouxe 
varas extremamente leves para microfo-
nes direcionais em fibra de carbono e em 
alumínio. Da Sachtler veio o tripé System 
6. “O System 6 permite utilizar câmeras 
de 1 a 9 Kg com a mesma eficiência e 
precisão”, afirma Niels. Da Sennheiser, a 
Eurobras importa o microfone de lapela 
MKE1, com cabo Kevlar de apenas 1 mm 
para transmitir o mínimo de ruído. 

Já no estande da DMS estavam expostas 
duas cabeças remotas para gruas e uma 
grua que pode ser montada sobre tripé. 

“As cabeças apresentam um melhor con-
trole de movimento. A vantagem da grua 
sobre o tripé é a praticidade para trans-
portar e instalar e também o fato dela 
permitir o controle do movimento vertical 
por meio do movimento da cabeça do tri-
pé”, diz Eduardo Soares, da DMS.

Todos os modelos fabricados pela MLI-
GHT e mostrados na B&C são agora 
dimerizados direto pelo AC. Com isso 
se pode controlar a intensidade da lu-
minância por meio da quantidade de AC 
enviada para o refletor, “o que elimina o 
uso do protocolo de comunicação DMX, e 
resulta em menor custo”, afirma Márcio 
Alves, diretor da MLIGHT. A MLIGHT, que 
só trabalha com luz fria, apregoa que 
nenhum outro equipamento é assim. 

O diretor-geral da Energia, Ricardo 
Kauffmann, conta que a empresa lan-
çou a luminária Prolite 77, com preço 
reduzido em quase 25% frente a mais 
antiga Prolite DV. Ela lançou também o 
Sistema Prolite Studio; a   Prolite DMX, 
a primeira mesa de controle de luz feita 
com tecnologia brasileira e, ainda, ba-
terias premium DV Golden, fabricadas 
com células especiais, de íon de lítio.

Já a Pinnacle Home marcou presença 
com duas novas  marcas de produtos: 
tripés E-Image e Monitores Ruige para 
produção de vídeo. A Pinacle também 
mostrou o 3D Arsenal, software de ani-
mação em 3D. “Ele reúne as principais 
ferramentas e uma biblioteca gigante de 
efeitos prontos para serem utilizados de 
forma personalizada com logos e tex-
tos”, diz Fábio Nogueira, coordenador 
técnico da Pinnacle Home.

Uma emissora de TV não se faz só com 
câmeras, antenas, transmissores, refle-
tores e outros equipamentos. É preciso 
cuidar bem do conforto de todos. “Lança-
mos mobiliários com designs modernos, 
criativos e todos os padrões broadcast 
operacionais”, diz Dorveci Silva Júnior, 
gerente comercial da Opic Telecom.

Leandro Toledo, da Telecom Racks, diz 
que o principal produto lançado foi o 
mobiliário técnico para controle mestre e 
ilha de edição para emissoras de TV. “A 
principal característica frente aos nos-
sos concorrentes é sua estrutura, que 
integra aço e madeira”, diz Toledo.

O middleware Astro TV foi a sensação apresentada pela Totvs



 
   EnTREVISTa Liliana nakonechyj 

“A MAIOR CONVERGêNCIA OCORRERá  
NO TERMINAL DO CIDADãO”

Sangue novo para a sociedade, estreitamento dos
laços com a academia e criação de novas diretorias

Liliana Nakonechyj, formada em 
en genharia elétrica pela PUC-RJ, 
é dona de MBAs em gestão em 

finanças e estratégia. Ela sempre gos-
tou de exatas e da idéia de ser enge-
nheira, e isso numa época em que não 
era comum o curso ser freqüentado por 
moças. Quase não chegou lá, pois por 
alguns meses, durante o colegial, dei-
xou-se encantar pela Medicina. Mas, já 
no pré-vestibular, recuperou o bom sen-
so e voltou à engenharia. Ainda bem, 
pois não fosse assim Liliana não seria 
a nova presidente da SET. Ela também 
é diretora da divisão de engenharia de 
transmissão e apoio às afiliadas da TV 
Globo, onde entrou como estagiária e 
fez carreira. “Nunca me incomodou e 
também nunca tive qualquer problema 
em viver em um ambiente de homens. 
Acho que tive sorte, pois não me senti 
discriminada ou desrespeitada como 
estudante ou como profissional”.

Na SET Liliana está desde o início --tem 
muito orgulho de ter participado do gru-
pinho que ajudou Adilson Pontes Malta, o 
idealizador da SET, a desenhar a estrutura. 
Seu primeiro cargo foi de diretora técnica. 
Nele Liliana adquiriu tarimba e jogo de cin-
tura à toda prova. Ela relembra: “Na época 
já havia o SET e Trinta, mas precisávamos 
tornar mais técnico --e menos comercial-- 
as apresentações no programa. Lembro-
me que marquei reuniões prévias no fim-
de-semana para repassar cada uma das 
apresentações com seu palestrante. Isso 
me tornou, na ocasião, super ‘querida”...

Para falar de seus planos e projetos à 
frente da entidade, Liliana concedeu a 
seguinte entrevista:

Quais são as linhas mestras da sua 
presidência?
A missão da SET é a valorização dos en-
genheiros de televisão. Mantendo-os atua -

lizados, motivados e atuando de acordo 
com as melhores práticas do mercado, a 
televisão brasileira terá condições de conti-
nuar no estado da arte e oferecendo o que 
há de melhor, em termos de qualidade e 
inovações, à população brasileira.

O que a senhora e sua diretoria pre-
tendem aperfeiçoar?
Com a implantação da TV Digital e a ne-
cessidade de difundir conhecimento ne-
cessário à digitalização, minha idéia é bus-
car convênios com instituições de ensino 
em todo o país.

O que a senhora vai mudar?
A princípio, nada. As gestões do Rober-
to Franco foram fantásticas e não há 
nada a consertar.

Mas, e as modificações no organo-
grama da SET?
Com ajuda da antiga diretoria procurei 
fazer uma chapa que trouxesse san-
gue novo para a Sociedade. Espero 
trazer mais gente jovem para ir, aos 
poucos, substituindo o atual grupo de 
fundadores. Também atraímos profes-
sores competentes e de dicadíssimos. 
Fizemos ainda um pequeno ajuste da 
estrutura da SET a fim de adequá-la à 
transição digital. A diretoria de inter-
net agora é de TI/internet. Isso visa 
chamar a atenção sobre o enorme 
papel da tecnologia da informação 
na televisão, na medida em que 
servidores substituem hardwares 
dedicados e tudo passa e ser 
interligado em rede.

Por quê foram criadas ou-
tras atribuições para a di-
retoria de TV por Assina-
tura e mesmo uma nova 
diretoria?
Com a adição de novas 
mídias à diretoria de TV 

por Assinatura, o objetivo é estudar os 
impactos e a convergência da televisão 
não só com meios tradicionais como 
cabo ou DTH, mas com todas as novas 
mídias, como IPTV e digital signage. Já a 
nova diretoria de interatividade visa dar 
atenção a esse desafio a ser enfrentado 
pelas emissoras, o de fazer com que a 
interatividade venha a ter para os brasi-
leiros o mesmo imenso valor e a impor-
tância ímpar do conteúdo audiovisual. 
O Ginga traz as ferramentas, mas elas 
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precisarão ser utilizadas corretamente, e 
os talentos criativos treinados, para que 
possa ser desenvolvida essa nova área. 
Uma outra área de atenção é a indústria 
de consumo. A meu ver, a maior conver-
gência digital ocorrerá no terminal do 
cidadão --seja ele o televisor, o celular, 
o futuro servidor doméstico, enfim, os 
aparelhos concentrarão várias funções e 
estarão interconectados a várias redes. 
Esses aparelhos precisam ser fáceis de 
operar pelo consumidor, mas também 
devem ser bem entendidos por todos 
aqueles que contarão com eles para al-
cançar seu público. Estou certa de que 
nossa atual diretoria industrial terá uma 
atuação forte nesse sentido.

Como a senhora avalia a preparação 
para a digitalização da TV aberta?
O Fórum SBTVD fez um trabalho fan-
tástico ao criar, em apenas um ano, as 
especificações técnicas que permitiram 
o lançamento da TV digital. Agora dispo-
mos das ferramentas digitais mais pode-
rosas e avançadas. Elas possibilitam a 
cada emissora o oferecimento simultâ-
neo de HDTV e mobilidade. No momento, 

o Fórum finaliza a última parte desse tra-
balho, a da interatividade.

Daqui por diante, que papel cabe-
rá aos engenheiros de televisão no 
processo de levar a TV digital aberta 
a todo o país? E à SET?
Os profissionais de engenharia de te-
levisão precisarão estar bem prepara-
dos para esse trabalho. A modificação 
da infra-estrutura das emissoras, as 
operações em paralelo do SD e do HD, 
a manipulação dos metadados que 
acompanham o áudio e o vídeo nesse 
mundo digital, a implantação, tudo isso 
exige novos conhecimentos. Também o 
desenvolvimento e a operação de apli-
cações interativas representam novos 
e grandes desafios. Acima de tudo, o 
profissional de televisão precisará estar 
preparado a fim de ajudar o empresá-
rio e os talentos criativos a entenderem 
esse novo mundo com todas as suas 
nuances. Embora a SET tenha tido, des-
de o princípio, associados de centros de 
pesquisa, esse vínculo com a academia 
tem aumentado consistentemente ao 
longo dos últimos anos. Tenho certeza: 
esse é um ativo importantíssimo. Só 
com a ajuda das entidades de ensino 
--centros técnicos, universidades e 
cen tros de pesquisa--, conseguiremos 
multiplicar os novos conhecimentos ne-
cessários à transição digital.

A SET vai estreitar os laços com a 
academia? A diretoria pensa em 
aumentar o número de eventos 
pro movidos? Que destinação será 
dada à sala inaugurada recente-
mente em São Paulo?
No quadro de eventos anuais da SET 
temos o Congresso, o SET e Trinta e os 
cinco encontros regionais --no Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
Esses encontros continuarão ocorrendo, 
com um compromisso da SET de con-
teúdos programáticos atualizados e ade-
quados às particularidades da região. 
Neste ano, fizemos um primeiro encontro 
da SET no IBC, na Holanda. Foi um café 
da manhã ao qual compareceram umas 
40 pessoas, um bom número levando-se 
em conta as dificuldades para se orga-
nizar isso a partir do Brasil. Quanto aos 
próximos IBCs, estamos pensando em 
montar um happy-hour. Nos encontros 
internacionais percebemos o papel im-
portante da SET. Ela congrega os bra-

sileiros de nosso setor. Já no Brasil os 
encontros têm como objetivo principal 
a difusão de conhecimentos. Estamos 
verificando a viabilidade de promover 
pequenos workshops, em conjunto com 
fornecedores de equipamentos nacionais 
e internacionais, utilizando inicialmente 
a sala montada em São Paulo. Também 
pretendemos estabelecer convênios com 
instituições de ensino, de nível técnico e 
superior. Assim os associados da SET te-
rão à disposição cursos que os ajudarão 
a atuar no novo mundo digital.

Como a SET pretende se tornar mais 
influente entre os formandos e uni-
versitários?
A SET tem se aproximado muito da 
academia --uma parceria fundamental. 
Com a adição de sessões acadêmico-
científicas e o recente registro de nosso 
congresso no ISSN-International Stan-
dard Serial Number, que o incluiu na 
lista de conferências em que a apresen-
tação de trabalhos acadêmicos é reco-
nhecida formalmente, passamos a ter a 
participação de um número crescente de 
pós-graduandos e universitários. No dia-
a-dia, contamos com os professores uni-
versitários. Eles aceitaram vir trabalhar 
conosco para fazer e ssa aproximação, 
propondo a participação de membros da 
SET em eventos acadêmicos e convênios 
para o desenvolvimento de trabalhos com 
grupos de alunos. É muito importante 
formar uma mão-de-obra interessada e 
motivada a fim de garantir o sucesso da 
televisão e rádio do futuro.

Quais conselhos a senhora daria aos 
formandos?
Há uma infinidade de novos desafios nas 
áreas de tecnologia de televisão e rádio 
nesse novo mundo digital que se inicia. 
Muitos de nós, com décadas de traba-
lho na área de engenharia de televisão, 
somos apaixonados por ela, diria quase 
viciados. Mas precisamos ir passando o 
bastão para eles, são pessoas já nasci-
das na era digital e que, dedicando-se à 
área, terão condições para desenvolver 
as tecnologias corretas e assim atender 
aos desejos das gerações futuras. Por-
tanto, está aberto o desafio a eles.

A SET pretende ter mais influência po-
lítica? Como isso será conseguido?
A SET é uma sociedade eminente-
mente técnica. Ela busca manter seus 

A modificação da 
infra-estrutura das 

emissoras, as operações 
em paralelo do SD e 

do HD, a manipulação 
dos metadados que 

acompanham o áudio 
e o vídeo nesse mundo 

digital, a implantação de 
redes, tudo isso exige 
novos conhecimentos.

     EnTREVISTa Liliana nakonechyj 
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membros atualizados e ajudar no de-
senvolvimento das melhores práticas 
e tecnologias de televisão e rádio no 
Brasil. Não temos qualquer pretensão 
de influir politicamente, mas simples-
mente de estar à disposição e prepa-
rados para opinar relativamente ao 
desenvolvimento e à adequação das 
tecnologias que ofereçam os melhores 
serviços à população.

O Brasil está para exportar nosso 
padrão de TV Digital aberta para 
outros países --com a Argentina já 
temos um protocolo de intenções 
assinado. Que benefícios podere-
mos esperar disso?
A TV analógica está acabando --em al-
guns países já acabou-- e a maior parte 
dos países desenvolvidos têm data para 
finalizá-la. Nosso padrão é, no momen-
to, o mais avançado, o mais à prova de 
futuro em todo o mundo. Acabo de pre-
senciar a dificuldade enfrentada pelas 
emissoras européias por causa da falta 
de espectro para oferecer alta definição. 
As emissoras dos EUA estão ansiosís-
simas para iniciar a mobilidade. Nosso 

padrão oferece tudo isso. Em breve, 
ele também disporá de um middleware 
poderoso e sem problemas de royalties. 
Assim, os países que desejam uma TV 
aberta cumprindo seu papel de informar 
e distrair a população devem iniciar a 
digitalização de  imediato e nada mais 
apropriado para bem servir à população 
que adotar nosso padrão. A longo prazo, 
essa adoção também trará benefícios 
adicionais para nosso país, com o au-
mento da base de aparelhos de consu-
mo de mesmo padrão, e as parcerias 
a serem feitas em todas as áreas, em 
especial a de interatividade.

A SET terá papel importante ou de-
cisivo nisso?
Esperamos atuar como agregadores das 
áreas técnicas dos vários países. Aliás, 
é um velho sonho da SET trabalhar com 
os setores similares dos outros países, 
promovendo o intercâmbio entre as in-
dústrias latino-americanas.

É uma boa oportunidade para enge-
nheiros de televisão?
Claro, um mercado de trabalho pan-

regional é bem mais dinâmico, oferece 
mais oportunidades.

O que os engenheiros e consultores 
do setor devem fazer para não per-
der esse bonde?
Manter-se sempre atualizados.

A seu ver, a implantação da TV digital 
no Brasil já é um sucesso? Por quê?
É um sucesso, sim. Lançamos a TV Di-
gital somente 18 meses após a decisão 
do governo, e entre a decisão e o lança-
mento foram escritas as especificações 
de nosso sistema. Desde o lançamento, 
já havia produtos de consumo disponí-
veis no mercado. Sete meses depois, a 
TV digital está presente em outras três 
regiões metropolitanas, surgiram inúme-
ros novos produtos de consumo, houve 
uma queda significativa nos preços de 
vários deles e há dez redes diferentes 
transmitindo em HD --a maior parte 
com vários programas em alta definição. 
Não corro qualquer risco afirmando que 
nosso lançamento foi um dos mais bem 
sucedidos do mundo! Claro, também sei 
do longo caminho a percorrer.

   EnTREVISTa Liliana nakonechyj 
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WoRKSHoP

A fim de propor aos agentes envolvi-
dos na implementação da TV Digital 
no Brasil proveitosas discussões, foi 

realizado no American Hall, em São Paulo, 
nos dias 25 e 26 de agosto, o workshop 
“Experiências da Implantação da TV Di-
gital no Brasil e Japão”. Promovido pelo 
Grupo de Trabalho Conjunto Brasil-Japão 
(GTC) e pelo Fórum do Sistema Brasileiro 
de TV Digital Terrestre (Fórum SBTVD), o 
encontro reuniu técnicos e engenheiros de 
empresas de radiodifusão e associados do 
Fórum para discorrer sobre algumas expe-
riências em cada um dos dois países. 

O workshop fez parte das comemorações 
do Centenário da Imigração Japonesa no 
Brasil e foi patrocinado pela ARIB (Asso-
ciation of Commercial Broadcasters in 
Japan), com apoio do Ministério da Casa 
Civil e Comunicação do Japão, da NHK, 
da SET e dos ministérios das elações Ex-
teriores, das Comunicações e da Ciência 
e Tecnologia do Brasil. 

“Organizamos este evento para que to-
dos possam entender o ambiente em que 
estão sendo desenvolvidos os trabalhos 
acerca da HDTV no Japão e no Brasil”, dis-
se Roberto Franco, ex-presidente da SET. 

Entre os palestrantes japoneses estavam 
Koji Osaki, diretor de engenharia da Japan 

Broadcasting Corporation (NHK), Tsuyoshi 
Yamanaka, diretor-presidente da Chukyo 
TV Broadcasting, e Tadaaki Yokoo, repre-
sentante da Association of Radio Indus-
tries and Businesses of Japan (ARIB). Do 
lado brasileiro, André Barbosa, assessor 
especial da Casa Civil, Augusto Gadelha, 
secretário de política de tecnologia do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia e Roberto 
Pinto Martins, secretário de telecomuni-
cações do Ministério das Comunicações, 
participaram da cerimônia de abertura. 
Por sua vez, Vanessa Ramos (ABNT), Leo-
nel da Luz (SET, SMPTE e ANJ), Sérgio Ta-
deu Guaglianoni (RBI e MIX FM), Raymun-
do Barros (SET e TV Globo), José Marcelo 
Amaral (SET e TV Record) e José Roberto 
Elias (SET e MTV Brasil) formaram o time 
encarregado de mostrar o sucesso da TV 
digital no Brasil. 

Koji Osaki falou de vários assuntos, entre 
eles os planos da NHK. Ele mostrou a estru-
tura japonesa, que tem o centro principal de 
transmissão em Tóquio e outros sete pontos 
de onde os sinais são distribuídos. O arqui-
pélago japonês reúne uma expressiva es-
trutura de 414 emissoras de sinal terrestre, 
número superado apenas pelas 522 em-
presas que exploram a difusão via cabo. Do 
outro lado, o dos receptores, a expectativa é 
que, até 2011, os 35 milhões de receptores 
digitais de hoje se tornem 100 milhões.

“Serão necessárias 15 mil retransmisso-
ras para difundir o sinal por todo o Ja-
pão”, afirmou o representante da NHK. 
Mesmo assim, é entendido por empresas 
e autoridades que a distribuição terrestre 
deve suprir melhor as demandas do país 
e, portanto, é prioridade no processo.

Contudo, rios de dinheiro foram e con-
tinuam sendo gastos para alcançar o 
sucesso. Em 2001, a produção de con-
teúdo em alta definição consumiu mais 
de 300 bilhões de ienes. Em 2004, as 
principais emissoras do país investiram 
mais de 60 bilhões da mesma moeda 
na digitalização. Em 2008, a previsão de 
investimentos em retransmissoras está 
na casa dos 300 bilhões de ienes --até 
2011, a televisão japonesa deverá aban-
donar as transmissões analógicas. 

Suor
Sucessos à parte, a experiência brasilei-
ra ocupou mais espaço no segundo dia 
do workshop, e falou do conhecido suor 
derramado pelos agentes envolvidos na 
digitalização do Brasil, mas, talvez, ainda 
desconhecido para os vizinhos latinos e 
até mesmo para os parceiros japoneses. 
Duas palestras se sobressaíram. Uma foi 
a de José Marcelo Amaral, que defendeu o 
sucesso alcançado até aqui, menos de um 
ano desde a primeira transmissão oficial em 
HD, mas reconheceu que a grande carga de 
trabalho exigida pela transição e o dinheiro 
investido ainda não trazem o retorno que as 
emissoras precisam, coisa que o próprio 
Marcelo não entende como um problema.

“Da recepção via satélite à transmissão 
digital terrestre: a implementação de um 
sistema de TV Digital integrado a outras 
áreas de produção” foi o tema da apre-
sentação de Leonel da Luz, da TV Anhan-
guera. Ele mostrou que o conceito segue 
quatro princípios básicos: deve ser melho-
rada a vantagem competitiva; deve haver 
redução de custo de operação e manu-
tenção; é preciso melhorar a eficiência e 
a produtividade operacional e técnica; é 
preciso também cuidar da confiabilidade, 
robustez e longevidade do sistema.

Leonel ainda defendeu que as empresas 
de diferentes meios (jornais, televisão, 
rádio, internet e outras corporações) de-
vem estar alinhadas entre si em termos 
de estratégia, automação, gerenciamen-
to, infra-estrutura e visão.

!

BRASIL E JAPãO TROCAM
EXPERIêNCIAS EM TV DIGITAL

Evento esclareceu detalhes dos sistemas de HDTV do Brasil e do Japão
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UM CAFé DA MANHã BRASILEIRO
EM AMSTERDAM

Durante a realização do Interna-
tional Broadcasters Convention, 
o IBC, de 11 a 16 de setembro, 

em Amsterdam, na Holanda, cerca de 
50.000 pessoas passaram pelos estan-
des de quase 1.400 empresas de 130 
países de todo o mundo. Do total de pú-
blico, por sinal recorde, mais de 80 eram 
brasileiros e, destes, 28 faziam parte da 
delegação organizada pela SET/Brazilusa 
(da diretoria da SET estiveram presentes 
Liliana Nakonechyj, Olímpio José Fran-
co, José Wander Lima e Castro, Rober-
to Franco, Alex R. dos Santos Pimentel, 
Paulo Henrique C. Viveiros Castro, Gun-
nar Bedicks, Daniela Helena Machado 
e Souza, Luis Fabichak, Sundeep Jinsi, 
Carlos Fini, Guilherme Silva Ramalho, 
José Marcelo Amaral, Sok Won Lee, Enio 
Sérgio Jacomino, Carlos Eduardo de Oli-
veira Capellão e Ivan Miranda).

Foi a segunda vez que a parceria SET/
Brazilusa funcionou. “A novidade deste 
ano é que organizamos o primeiro en-
contro de brasileiros da SET no IBC”, diz 
Anna Lúcia Gomes Nunes, secretária-
geral da entidade. No domingo, 14 de 
setembro, no IBC Business Club Loun-
ge, a SET recebeu 40 pessoas para um 
café da manhã informal, agradável e 
sob o comando de Liliana Nakonechyj, 
presidente da SET. 

Liliana agradeceu aos que compareceram 
--eles se tornaram fundadores do espaço 
brasileiro no IBC. Em especial, ela agra-
deceu à Thomson e à SONY, parceiras da 
SET e patrocinadoras deste evento. Além 
do patrocínio, a Thomson ainda enviou 
Dave Bancroft, gerente de tecnologias 
avançadas, para palestrar e conduzir 
excelente mesa redonda sobre cenários 

tecnológicos futuros. Por sua vez, Arman-
do Ishimaru representou a SONY.

“O bate papo, apesar de informal, foi 
muito rico por causa da experiência acu-
mulada e do acompanhamento sistemá-
tico que membros da SET fazem na área 
de broadcast. Quanto a Dave Bancroft, 
ele a acompanha há mais de 40 anos”, 
diz Daniela Helena Machado de Souza, 
diretora de eventos da SET.

Conferências
O IBC é o principal evento europeu do 
mercado de criação, gerenciamento e 
entrega de conteúdo para a indústria 
de entretenimento. A edição 2008 --a 
primeira foi em 1967-- teve como atra-
ções especiais a Big Screen Experience, 
as demonstrações na Training Zone e as 
diversas apresentações free e Business 
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Briefings. As áreas de exposição Digital 
Signage, IPTV e Mobile TV também são 
pontos fortes da mostra.

Já as conferências mais importantes 
acontecem no New Technology Campus, 
o NTC, que congrega pesquisadores do 
Japão, Rússia e Europa. Elas começa-
ram no dia 11. O tema geral do dia foi 
“Acesso ao conteúdo pela web – qua-
lidade de entrega, seleção de conteúdo, 
evolução de serviços”. Nas palestras se 
falou de como a interatividade e os “con-
sumidores diretores” influenciam toda 
a cadeia de valor da televisão, como os 
tradicionais difusores (emissoras) linea-
res vão competir e também o papel do 
IP na entrega (distribuição) de conteúdo, 
enquanto consoles de jogos e telefones 
móveis são usados para ver TV.

No dia seguinte, o tema era “Negócios 
futuros dos difusores: lapidando o am-
biente do produto”. Então examinou-se 
o ambiente dos produtos audiovisuais de 
hoje e também as formas de distribui-
ção e foram identificados os condutores 
das mudanças. O dia foi encerrado de-
pois da clarificação do ambiente global 

de produtos e da maneira como o meio 
é influenciado pelo rápido crescimento 
econômico da Índia e da China, expan-
são que cria oportunidades para as em-
presas de todo o mundo.

No sábado, 13, a conferência discutiu: 
“Os dividendos do digital: HD, móvel, 
broadband ou novas mídias?”. A troca de 
idéias girou em torno da lapidação do fu-
turo da mídia para os próximos 50 anos. 
Ao longo do dia, especialistas debateram 
ainda questões sobre negócios, tecnolo-
gia e conteúdo que afetam os lucros de 
emissoras e fabricantes.
 
No domingo, 14, foi a vez do tema “Pro-
dução de conteúdo: tecnologia, cria-
ti    vi  da de e negócios em uma era de 
mu danças”; os questionamentos se con-
centraram nas áreas onde o impacto das 
mudanças são mais agudos por conta do 
realce de questões que transformam as 
cadeias de valor de conteúdo. Entre os 
principais objetivos estavam a identifica-
ção da criação de novas oportunidades 
de negócios e a previsão da próxima 
geração de tecnologias de distribuição 
e de como essas novas tecnologias vão 

liderar os negócios que envolvem a pro-
dução de conteúdo.

Finalmente, na segunda, 15, foi a vez 
do painel “Novas dimensões para o Big 
Screen da IBC”; o tema de cinema digital 
esteve focado nas produções e apre-
sentações de filmes estereoscópicos 
em 3D. Novas tecnologias em câmeras, 
pós-produção e sistema de projeção 
permitem adicionar uma nova dimensão 
à experiência do cinema.

A melhor das impressões
“Por várias razões a minha impressão sobre 
o IBC foi a melhor possível”, conta Daniela. 
“Fiquei com a sensação de que os fabri-
cantes, de modo geral, apesar de neces-
sitarem dos mesmos resultados de vendas 
como os americanos durante a NAB, se fo-
cam mais na qualidade do atendimento, no 
entendimento específico da necessidade 
de cada visitante e na proposta de solução 
por meio da tecnologia que fabricam”.

De acordo com a diretora de eventos da 
SET, quanto à tecnologia, no IBC ainda 
se falou bastante sobre vários conceitos 
como HD, tapeless, media asset manag-
ment, content delivery, que já não são 
novidade. “Todavia, no evento se falou 
muito sobre a necessidade de que agora 
o importante é a oferta da melhor solução 
possível para gerir os conteúdos digitais 
dentro das emissoras, com a maior es-
calabilidade possível, melhor integração 
entre os diversos e inúmeros formatos 
existentes associados à distribuição des-
tes mesmos conteúdos para diversas 
plataformas de mídia, tais como mobile, 
broadcast, VOD, IPTV, WEB, entre outros.”

Um grande destaque foi dado também 
à adequação das tecnologias para pla-
taformas 3 Gb/s que acomodem o for-
mato 1080p. Vários fabricantes apre-
sentaram módulos de upgrades para 
estrutura HD 1,5 Gb/s já existentes, 
enquanto outros exibiram novos pro-
dutos, deixando muitos consumidores 
preocupados com os investimentos já 
feitos sem uma possibilidade de evo-
lução futura. “Contudo, obsolescência 
programada é a regra da indústria. O 
grande desafio do gestor de tecnologia 
é usar sua habilidade a fim de equi-
librar investimento, expansão futura, 
ROI e, principalmente, funcionalidade 
colaborativa”, avalia Daniela.

Sob o comando de Liliana, o café da manhã foi informal, agradável e ainda proporcionou boa troca de experiências.
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UMA ELEIçãO EM CLIMA DE CONFRATERNIzAçãO

Liliana vai comandar uma diretoria que 
mescla a experiência de muitos com a 
juventude e o entusiasmo de alguns novatos

Em 28 de Agosto ocorreu, em clima de 
confraternização, a eleição da nova di-
retoria da SET. Antes da eleição, José 

Munhoz, diretor executivo da SET, convocou 
uma Assembléia Geral Extraordinária para 
avaliar algumas propostas sugeridas por 
Liliana Nakonechyj. “O objetivo é tornar a 
estrutura da SET um pouco mais aderente 
à nossa realidade atual”, disse Liliana sobre 
mudanças nas diretorias, todas aprovadas. 

A seguir, Roberto Franco falou sobre 
a gestão 2006-2008 ressaltando as 
principais conquistas do período. En-
tre elas estão a Revista da SET e os 

Anais do Congresso, que obtiveram 
seus respectivos registros ISSN em 
meados de 2007. “Isso se tornou ex-
tremamente importante para a SET, 
pois despertou enorme interesse de 
participação dos acadêmicos no Con-
gresso”, destacou Franco.

Depois, a chapa encabeçada por Lilia-
na, tendo na vice-presidência Olímpico 
Franco mais os diretores e membros dos 
comitês, foi eleita por unanimidade. 

Liliana começou convocando uma reu-
nião para o dia seguinte a fim de definir 

os próximos passos de sua gestão. Nesta 
reunião, Ronald Barbosa, diretor de Rádio, 
propôs rearranjar e reagendar os eventos 
regionais de modo a torná-los compatí-
veis com os eventos nacionais e interna-
cionais. A proposta está sendo avaliada.

Outra intervenção importante foi feita por 
Valderez Donzelli, diretora editorial. Ela apre-
sentou a nova Revista da SET, lançada du-
rante o Congresso. Foi sugerida e aprovada 
a tradução dos encartes do Fórum do SB-
TVD para o espanhol. A edição deve circular 
no primeiro aniversário das transmissões 
digitais da TV brasileira, em dezembro. 
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Liliana Nakonechyj colocou grandes metas 
para toda a diretoria, a começar pela vice-
presidência. “Idéias não faltam, mas há 
que transformá-las em realidade. Temos 
realizado muitas atividades, mas o staff da 
SET ainda é limitado para tudo que preten-
demos implementar. Vamos nos reunir em 
breve e assim poderemos estabelecer as 
prioridades e um plano de ação”, diz Olím-
pio José Franco, vice-presidente da SET.

A nova diretoria de interatividade irá de-
senvolver, promover e acompanhar inicia-
tivas ligadas ao assunto. “As empresas 
de software, agências de publicidade, ra-
diodifusores e outras serão convidadas a 
relatar suas expectativas e experiências”, 
conta David Brito, diretor desta área.

Ao marketing compete divulgar a insti-
tuição e atrair novos sócios. “Acredito no 
trabalho em equipe e tenho a certeza de 
que os profissionais que compõem esta 
gestão não medirão esforços para conti-
nuar fazendo da SET a tribuna inovadora e 
consolidadora de novas tecnologias da ra-
diodifusão no Brasil e América Latina”, diz 
João Braz Borges, diretor de marketing.

Por sua vez, o diretor de Indústria Dante 
Conti diz que seu papel será o de “promo-
ver ações junto à industria de consumo e à 
de equipamentos a fim de realizar a con-

vergência da cadeia de valor no processo 
de implantação do SBTVD no país”.

Já a diretora editorial vai aprimorar as 
publicações da SET. “Temos dois desa-
fios”, diz Valderez Donzelli. “O primeiro 
é a edição em espanhol para a América 
do Sul. O segundo são duas edições vol-
tadas à publicações acadêmico-científi-
cas, uma por semestre, em 2009”.

Ligar os dois ambientes técnicos de distri-
buição de conteúdo --o aberto e o condi-
cionado-- é a proposta da área de TV por 
Assinatura. “Também vamos aproximar a 
SET das associações que representam a TV 
paga e outros meios de distribuição de con-
teúdo condicionado, de maneira a estimular 
a cooperação e união de esforços”, diz Anto-
nio João Filho, diretor de TV por assinatura.

Daniela Souza, diretora de eventos, vai su-
gerir e aceitar sugestões a fim de ampliar 
a divulgação dos eventos da sociedade e 
não apenas em âmbito nacional. “Preten-
demos uma aproximação maior com os 
participantes de nossos eventos, por meio 
de pesquisas de qualidade/satisfação”. 

A diretoria de ensino atenderá as de-
mandas de capacitação dos profissio-
nais de radiodifusão por meio de artigos 
técnicos na Revista da SET e de pales-

tras e mini-cursos nos eventos regionais 
e nacional. “Promoveremos uma maior 
interação com universidades e centros 
de P&D”, afirma Carlos Nazareth Motta 
Marins, diretor de ensino. 

“Queremos que os profissionais conhe-
çam um pouco mais da sua emissora, 
dos problemas de propagação e condu-
tividade do solo, fatores preponderan-
tes e que afetam significativamente a 
cobertura das emissoras nas faixas de 
radiodifusão, principalmente o AM”, ex-
plica Ronald Barbosa, diretor de Rádio.

A diretoria de tecnologia vai responder 
às demandas da sociedade estimulando 
as discussões no âmbito do comitê de 
tecnologia e outros subgrupos temáticos. 
“Vamos orientar e disseminar o conhe-
cimento para os membros da sociedade 
nos eventos e na Revista da Set”, conta 
Raymundo Barros, diretor de tecnologia.

José Marcelo do Amaral, diretor de TI/
Internet, buscará promover a integração 
dos setores de TI e Internet. “Isso se dará 
por meio de reuniões  em que serão dis-
cutidos temas relevantes, integração com 
associações específicas e comunidades, 
formação de grupos de trabalho, promo-
ção de workshops e seminários e propo-
sição de temas para os eventos da SET”.

Grandes desafios esperam pelos novos diretores

No primeiro dia do Congresso a SET fez 
realizar, com o objetivo de comemorar 
os seus 20 anos e o XX Congresso, 
uma bela festa para 1.700 convidados 
dentre congressistas, patrocinadores do 
Congresso  (na categoria Ouro: Brasví-
deo, Rede Globo, Linear, M1ND Corp., 
Panasonic, Rede Record, Rede TV!, SBT, 
Sony, Thomson/Videodata; na categoria 
Prata, EMC Soluções em Telecomunica-
ções,  Ideal Antenas Profissionais,  Ore-
on Broadcast,  Promotech 21, Screen 
Service do Brasil,  Step Software,  Trans-
tel e Victor/APC; na categoria Bronze, 
Kathrein Mobilcom Brasil, Roland Brasil/

Edirol, Unisat e a MBA UFF TV Digital) 
e expositores da Broadcasting & Cable, 
além  de associados da SET. Estiveram 
presentes representantes de ministérios 
do Governo Federal, do Japão e de paí-
ses da América Latina.

Aliás, o Congresso e a festa não te-
riam tido o brilho que tiveram não 
fossem Olímpio Franco, coordenador 
geral dos painéis, Anna Lucia Gomes 
Nunes, responsável por uma série in-
findável de itens e José Munhoz, que 
comandou toda a estrutura logística 
do evento. 

no XX Congresso, festa  
para 1.700 convidados

Parceria com a Tecsys 
envolve treinamento
A Tecsys disponibilizará R$1.000,00 men-
sais à SET, por um período inicial de 6 
meses, tornando-se a primeira parceira 
na programação de treinamentos previstos 
para o Escritório SET em São Paulo. Com 
isso, já foi programado um treinamento 
men sal a ser oferecido aos profissionais 
de Engenharia de Televisão e há ainda a 
possibilidades de reuniões semanais. 

SET e Fórum SBTVD 
participarão do Futurecom
O Futurecom, o principal evento do setor 
de telecomunicações e tecnologia da in-
formação da América Latina, terá um es-
tande da SET. Nele, estarão alguns repre-
sentantes da entidade e do Fórum SBTVD. 
No painel sobre TV Digital, falarão pelas 
duas entidades Roberto Franco, Fernando 
Bittencourt, Moris Arditti e David Brito.
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AMERICANOS NãO  
ESTãO COMPRANDO 
CONVERSORES DIGITAIS

Uma pesquisa do instituto Display Search com 800 consumidores, terminada no início de setembro, aponta que poucos norte-
americanos têm se interessado pelos set-top boxes. Dos entrevistados, apenas 6% disseram ter usado os cupons do governo 
--um incentivo à compra dos produtos-- para adquirir conversores digitais.

“Mais da metade dos entrevistados afirmam que o fim das transmissões analógicas foi devidamente comunicado aos cidadãos. Por isso é 
surpreendente ver uma parcela tão pequena de conversores comprados até agora”, disse o diretor do Display Search Paul Gagnon.

Mais de 25 milhões de televisores precisarão de conversores que os tornem compatíveis com a digitalização. “Se todos deixarem para comprar 
os seus produtos na última hora, poderá haver escassez na oferta”, alerta Gagnon.

Disputa acirrada na fronteira entre EUA e México nAB interfere nas 
negociações entre TV a 
cabo e emissoras 
A National American Broadcast, a 
NAB, se opõe ao “período tranqüilo” 
que poderia interromper as negocia-
ções entre as emissoras locais e os 
distribuidores de televisão paga a 
respeito do tempo de transição para 
a TV digital.

A indústria do cabo está promoven-
do a idéia de que somente um es-
paço de tempo pode garantir que 
disputas litigiosas não vão interferir 
na transição para o digital, em feve-
reiro de 2009. A proposta pode fazer 
as emissoras de TV local deixar de 
transmitir seus sinais em 31 de de-
zembro deste ano e o façam somen-
te em 31 de maio de 2009.

Estações de TV de língua inglesa na fron-
teira do Texas, Novo México, Califórnia e 
Arizona com o México, se opuseram aos 
esforços das congêneres de língua es-
panhola para tentar adiar o “enterro” do 
sistema analógico por mais cinco anos, 
mesmo com um dispositivo do DTV Bor-
der Fix Act dando permissão para que 
emissoras de TV, dentro do raio de 50 
milhas da divisa, possam transmitir o 
sinal analógico depois de fevereiro de 
2009, prazo estipulado para o encerra-
mento das transmissões analógicas. 

Executivos de cerca de 10 emissoras 
se opuseram à medida. A lei “corre o 
risco de colocar os telespectadores da 
região de fronteira em um estado de 
limbo”, escreveram os executivos em 

uma carta à House Energy & Commer-
ce Committee e ao Telecommunications 
& Internet Subcommittee. 

“Nós gastamos, literalmente, milhões 
de dólares a fim de estarmos total-
mente digitais em fevereiro de 2009. 
Muitos de nós temos múltiplos canais, 
inclusive canais locais sobre a previsão 
do tempo, e formatos de entretenimen-
to focados para melhor servir nossos 
mercados e cumprir as promessas. 
No difícil ambiente de hoje, deve o 
Congresso adicionar os significativos 
encargos financeiros para emis soras 
de fronteira que não querem continu-
ar com as operações em analógico por 
mais cinco anos?”, questionaram as 
estações de língua inglesa.
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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 – edição 102
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.
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