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IBC 2011
O encontro para brasileiros foi sensacional! Superou  em termos 

de conteúdo, organização e espaço, as edições passadas 
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MULTIPLATAFORMA
Canal de TV brasileiro é escolhido para passar, ao vivo 
e simultaneamente, a final da Supercopa da Espanha, 

no Facebook e no cinema
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A edição 123 da Revista da SET traz em destaque 
a reportagem sobre interatividade “O Passado, o 
presente e o futuro do Ginga”, a obrigatoriedade 

dos recursos de interatividade pela norma ABNT e o 
compromisso das emissoras e fabricantes quanto a 
produção de conteúdo e os recursos dos receptores. 
Nossa reportagem ouviu os especialistas Ronald Bar-
bosa, Guido Lemos, Valdecir Becker. Confiram.

Nosso entrevistado desta edição Antonio João Fi-
lho, diretor de TV por assinatura da SET, nos con-
ta sobre o cenário brasileiro com a adoção da lei 
12485/2011 conhecida como SeAC, que regula 
todas as plataformas – MMDS, DTH , cabo - e seus 
maiores desafios na acomodação dos diferentes 
grupos como operadores, telecomunicações, radio-
difusão e produtores. Ele nos fala também dos pro-
jetos do setor para os eventos esportivos de 2014 e 
2016 e das perspectivas do mercado.

O caderno especial Produção de Ponta a Ponta, traz o 
tema “Pós Produção de Programa de TV” de autoria do 
Alberto Deodato Seda Paduan, que apresenta as fases, 
tarefas, edições de áudio e vídeo, tipos de profissionais 
que atuam na pós produção de um programa, para que 
o mesmo fique pronto para ser exibido e armazenado.

José Carlos Aronchi apresenta o artigo “Temas em 
Destaque”, onde descreve sobre assuntos apresenta-
dos no Congresso SET 2011, entre eles o estado da 
arte do ISDB, os cuidados na escolha de receptores, 
tecnologia 3D, OTT e TVs conectadas, interatividade, 
switch-off, internet e rede sociais.

Em setembro, durante a conferência IBC 2011 em 
Amsterdã, aconteceu o encontro para brasileiros ofere-
cido pela organização do evento para criar uma aproxi-
mação maior com a SET. Aberta pela presidente da SET 
Liliana Nakonechnyh e pelo presidente do conselho da 
IBC Peter Owen, a sessão contou com a apresentação 
da TV Fifa por Niclas Ericson e da Deltatre por Jim Irving 
sobre a Copa do  Mundo de 2014, da NHK Science 
& Technical Research  Laboratries por Dr Katoh e da 
IBC por Peter Owen sobre TV híbrida e dos presidentes 
da Broadcast Networks Europe, Bernard Pauchon, e da 
Media Asset Capital Michael McEwencom, que falaram 
sobre o  tema espectro de radiofreqüências. Nossa 
reportagem falou  com o vice presidente da SET, Olim-
pio Franco, com a diretora de eventos da SET Daniela 
Souza, e com o diretor de interatividade David Britto, 
que destacam a importância da participação no evento.

Três profissionais especialistas do setor de radiodifu-
são prepararam artigos de temas em destaque na IBC. 
Francisco Peres fala sobre o padrão DVB-T2, as novas 

tecnologias e a migração da Euro-
pa. João Vandoros destaca 

o uso do espectro pro-
dução e manipulação 
em UHDTV, Rádio  
digital, Cloud Com-
puting,  cadeia de 
distribuição multi-
plataforma, HbbTV 
(Hybrid Broadcast 

Broadband TV) e integração da radiodifusão com as re-
des sociais. Nelson Faria nos conta de todas as partes 
do evento e da experiência na demonstração da NKH 
-  8K Super Hi-Vision espaço Future Zone que cobriu 
toda a  cadeia produtiva.

Thiago Aguiar e a Ana Eliza nos mostram as ações do 
Brasil no âmbito da UIT (União Internacional de Tele-
comunicações), com a apresentação de documentos 
para a padronização de aplicações híbridas de TV digi-
tal. Na reunião da UIT-R, que aconteceu em setembro 
em Genebra, teve início a elaboração de uma nova 
recomendação sobre este tema, o qual também está 
sendo discutido no setor de normalização UIT-T, com 
relevante participação brasileira.

Nossa editora, preparou o reportagem “Interatividade 
e Multiplataformas”, destacando o primeiro evento es-
portivo transmitido ao vivo, mundialmente, numa rede 
social. A Supercopa da Espanha foi transmitida pela TV 
Esporte Interativo na rede social Facebook.

No artigo “Ruído e interferência: Flagelos para o 
Rádio - Parte 2”, Ronald Barbosa dá sequência 
ao assunto publicado na edição 122 da Revista 
da SET e aponta as diversas fontes que geram 
radiofrequências, que não passam pelos órgãos 
reguladores e que aumentam  o grau de ruído e 
interferências. Como fazer quando não existem 
normas brasileiras?

Leonardo Scheiner do comitê de eventos da SET 
participou do congresso da Agert. O leitor poderá 
ver os principais destaques na cobertura do evento.

Retomamos esta edição com a seção One SEG, que 
apresenta diversas novidades do setor, como a troca 
de comando das empresas fabricantes de transmis-
sores Linear e Telavo, a troca no comando da Anatel 
e a portaria 485 do Ministério da Comunicações 
que cria  o “Grupo de Trabalho para executar os 
trabalhos  referentes  à  consignação de canais de 
radiofrequência destinados  à  transmissão  digital, 
aprovação  de  projeto de instalação e licenciamen-
to, do serviço de radiodifusão de sons e imagens e 
do serviço de retransmissão de televisão para  im-
plantação  da televisão digital no Brasil”.

No Inside SET, trazemos a homenagem que David 
Wood do nosso Comitê Internacional recebeu do 
SMPTE pelo artigo “Entendendo Televisão  Estere-
oscópica e seus Desafios”. Outro destaque da SET 
é  o trabalho realizado pela diretoria de tecnologia 
coordenado pelo Alexandre Sano e pelo Luiz Fausto 
sobre Loudness, que foi entregue pela SET ao Se-
cretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do 
Ministério das Comunicações  Genildo Lins de Al-
buquerque Neto  e ao superintendente de Serviços 
de Comunicação de Massa da Anatel Ara Apkar Mi-
nassian. “O objetivo do documento é colaborar para 
a normatização e padronização dos níveis de áudio 
executados por emissoras e canais de televisão no 
Brasil”. Confiram.

Boa Leitura!
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Após quatro anos de discussão, o 

Projeto de Lei 29 foi aprovado e 
tornou-se a lei de TV por assinatu-

ra 12.485 após consenso de 90% sobre 
seu texto final. Sancionada em setembro 
de 2011 pela presidente Dilma Roussef, 
seu texto final determina que os canais 
por assinatura exibam programas brasi-
leiros através de cotas, flexibiliza as re-
gras para se instalar TVs a cabo no país 
e aumenta o investimento financeiro do 
governo no setor, com a reserva de até 
R$ 400 milhões a mais para o Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA). Quando 
começou a ser discutida em 2007, seu 
objetivo principal era atualizar a Lei da TV 

a Cabo, de 1995, possibilitando que as 
empresas de telecomunicação entrassem 
nesse mercado. Até o texto final foram 
feitas 440 emendas. Nesta entrevista, o 
diretor de TV por Assinatura e Novas Mí-
dias da SET, João Antonio Filho, nos contará 
um pouco sobre o processo desta regula-
mentação com tantos pontos divergentes e 
como está o cenário do segmento de TV por 
assinatura em diversos aspectos, desde, o 
processo de acessibilidade e as perspec-
tivas para 2012. Formado em Engenharia 
Elétrica pela Faculdade de Engenharia São 
Paulo, o diretor está no setor desde 1977, 
quando começou na TV Globo, depois pas-
sou pela EPTV, Tele Design, Vivax e, atual-

mente, exerce o cargo de diretor executivo 
de TV por Assinatura da Embratel. 

A nova lei de regulamentação de TV por 
assinatura seria o antigo Projeto de Lei 
29? Qual é o nome da lei agora?
Sim a nova lei 12.485 de 12 de setembro de 
2011 é resultado de mais de quatro anos dis-
cussões na Câmara Federal, onde tramitava sob 
o código de PL29 e no Senado como PLC 116.

Em que consiste a nova lei de TV por 
assinatura?
Esta nova lei, também conhecida como SeAC, 
regula o setor de televisão por assinatura em 
qualquer plataforma (cabo, DTH e MMDS). 

Por Gilmara Gelinski

ENTREVISTA

O engenheiro ingressou na SET em 1989 e desde 1992 co-
meçou no segmento de TV paga. A motivação para estar na 
entidade é fazer o setor crescer e com ele os profissionais de 
engenharia de televisão.
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ENTREVISTA

Quais são os benefícios dela para o mer-
cado radiodifusor? 
Para o mercado radiodifusor traz o benefício 
de estabelecer condições mínimas de nego-
ciação entre as operadoras de TV paga e as 
emissoras de televisão digital aberta para a 
distribuição pelas primeiras destes sinais. 
Também mantém a garantia de que os sinais 
analógicos de uma geradora tenham obriga-
toriedade de distribuição sem ônus pelo ope-
rador de TV paga da localidade.

E para os consumidores, quais seriam os 
benefícios? 
Com a abertura do mercado de TV paga para 
todos os setores, inclusive para as empresas 
de telecomunicações, o que se espera é que 
haja mais competição e que esta traga mais 
opções, inovação, maior cobertura territorial, 
melhoria de qualidade na prestação de servi-
ços e redução de preços.

Esta lei protege os consumidores con-
tra o aumento das mensalidades em 
detrimento do cumprimento da lei? Por 
exemplo: se para cobrir a cota de produ-
ção nacional, as operadoras tiveram que 
produzir estes programas, isto gerará 
um custo e onerará a mensalidade?
Na verdade os atuais clientes das operadoras 
de TV paga estão protegidos pelo Código de 
Defesa do Consumidor que garante que um 
contrato não pode ter seu preço aumentado 
de forma unilateral.

Quais foram os maiores desafios para 
que esta regulamentação de TV por As-
sinatura saísse do papel? 
Os maiores desafios foram de acomodação das 
expectativas de diferentes grupos de interesse, 
como os radiodifusores, operadores de TV paga, 
empresas de telecomunicações, produtores de 
conteúdo nacional e internacional. 

Esta lei favorece a produção nacional, as 
redes educativas e religiosas? Como?
Esta lei favorece a produção nacional de 
forma geral. Este favorecimento é garanti-
do pelas cotas de conteúdo nacional que os 
canais têm que disponibilizar, em termos de 
horas semanais, além de procurar garantir 
a independência dos canais em relação aos 
grandes grupos de comunicação, sejam eles 
nacionais ou internacionais.

Como fica a questão das Teles com esta 
regulamentação? Teles e radiodifusão 
estão juntas ou não? 
Com esta nova lei as teles podem ter proprie-

dade de operações de TV a cabo, o que não 
era permitido pela lei do cabo de 1995. Na 
verdade a lei do SeAC acaba com uma distor-
ção regulatória, pois a propriedade de opera-
ção de DTH ou de MMDS não estava proibida 
às teles. Como mencionei, a demora da apro-
vação desta lei deve-se pela negociação entre 
os diversos interesses para garantir espaços 
de representação de acordo com a sociedade 
brasileira. As tele não poderão ter participa-
ção maior do que 30% de um produtor de 
conteúdo e as empresas de radiodifusão não 
poderão ter mais de 50% de uma empresa 
distribuidora de TV paga.

Qual a necessidade de se ter uma lei de 
TV por assinatura?
Como o serviço de TV paga evoluiu muito 
nestes últimos anos, alcançando um nível 
elevado de geração de recursos financeiros, 
é natural que exista um grande interesse de 
muitos grupos em participar de toda a cadeia, 
desde a produção de conteúdo até a distri-
buição. E para isto é preciso regulamentar as 
relações e é para isso que serve a lei.

Desde 2007 esta lei vem sendo discutida. Por 
que levou tanto tempo para ser sancionada?
Justamente pela complexidade do tema e da 
diversidade de interesse envolvidos.

Qual o balanço nacional de mercado da 
TV por Assinatura e Novas Mídias que se 
pode fazer do ano de 2011?
Em 2011 a base de assinantes de TV paga 
deve chegar ao patamar de 12,5 milhões 
com um crescimento de 28% em relação a 
2010. É sem dúvida um dos setores da socie-
dade que mais crescerá. E não é só base de 
clientes que cresce. A mesma tendência se 
verifica em participação na mídia publicitária 
e na oferta de banda larga pelas operadoras 
de TV cabo.

Quais são os projetos desenvolvidos 
para ter a interatividade na TV por 
Assinatura? 
O principal aplicativo de interatividade 
é o guia de programação. Sempre que 
um assinante troca de canal ele ativa o 
aplicativo, que além de informar qual ca-
nal, qual programa está sendo exibido e 
quanto tempo já decorreu, informa o pró-
ximo programa e também o horário. Um 
aplicativo que caiu no gosto popular foi o 
gravador digital, que permite maior liber-
dade ao assinante e valoriza o que este 
paga mensalmente, pois conteúdos que 
estão disponíveis em horários em que o 

assinante não está em casa podem ser 
facilmente programados para grava. E daí 
o cliente assiste quando quiser. Porém, 
este ano começamos a ver o surgimento 
de serviços como o VOD (Video On De-
mand), este oferecido pela Net Serviços, 
que proporciona uma grande evolução 
em termos de variedade de conteúdo e 
facilidade de acesso: o cliente assiste 
o que quer no horário que quiser. Para 
o próximo ano esperamos ver diversas 
iniciativas de TV paga sobre redes de 
banda larga, as chamadas ofertas OTT 
(Over The Top). Já temos o piloto sendo 
testado pela Globosat, o Muu.

Um tema que tem sido muito discutido 
é a questão da acessibilidade . Como 
a TV paga tem trabalhado isto em sua 
programação?
A maioria dos canais de TV paga tem oferta 
de “close caption” que auxilia os deficientes 
auditivos.
As normas para as inserções de closed cap-
tion, libras e audiodescrição são as mesmas 
para as geradoras e para as repetidoras?
Para os canais com geração no Brasil ou 
exclusivos do Brasil sim. Para os canais de 
amplitude mundial, ainda há uma discussão 
sobre o tema.

Tendo em vista a economia mundial, 
como podemos avaliar o mercado de TV 
Paga e Novas Mídias no Brasil?
Um crescimento de 28% ao ano na base de 
assinantes fala por si. É uma marca muito 
expressiva.

Quais são os projetos da TV por Assina-
tura para a Copa de 2014 e Olimpíadas? 
Estão sendo feitos muitos investimentos 
para absorver estes eventos?
Os projetos estão baseados em maior oferta 
de canais, com mais conteúdo high-definition, 
e com sub-produtos que o cliente poderá 
acessar pela web com tablets, smartphones 
e mesmo pelas TVs conectadas.

Como diretor da SET, como o senhor 
avalia as perspectivas de mercado 
para 2012? 
Como será um ano de eleições presidenciais 
nos Estados Unidos, acredito que o cenário 
mundial não deverá enfrentar crise maior do 
que já temos. No cenário nacional, as eleições 
para prefeitos e os preparativos para a Copa 
de 2014 também deverão movimentar a eco-
nomia. Acredito que teremos um ano parecido 
com o de 2011. 
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Terminada a fase de produção do pro-
grama de TV, onde estiveram envolvidos 
diversos tipos de profissionais especia-

lizados e muitos equipamentos, o programa 
está agora totalmente gravado, mas não pode 
ainda ser considerado um “programa de tele-
visão”. Isto porque as cenas foram gravadas 
sem muita preocupação de sequências, o áu-
dio precisa ser complementado com efeitos 
e inserções, alguns efeitos de vídeo também 
podem ser necessários, enfim, é necessário 
um toque final.

Esses ajustes são feitos na fase de pós pro-
dução. É aqui que todo programa recebe seu 
acabamento e finalização. Na execução dessa 
fase, todo o material capturado e também o 
material de arquivo, que se pretende inserir, 
precisam estar disponíveis, pois é agora que 
acontece o processo de juntar e editar tudo, 
acrescentar eventuais locuções, sonorizações 
e trilhas sonoras, animações, textos, logos, 
gráficos e outras coisas mais para fazer com 
que o produto final possa ser chamado de 
“programa de TV”.

É comum confundir essa etapa com a “edi-
ção” do programa, mas na verdade a edição 
é apenas uma das tarefas da pós produção. 
Melhor dizendo, a edição é a parte mais rele-
vante, porém a pós produção não se resume 
a isto, uma vez que nessa fase que aconte-
cem coisas às quais não se dá quase valor 
algum, mas são muito importantes. Entre elas 
estão, a desmontagem dos cenários, da ilumi-
nação e dos equipamentos de áudio e vídeo 
utilizados na fase de produção e a parte buro-
crática de acertos financeiros e dispensa das 
equipes, uma vez que as tarefas para as quais 
elas foram contratadas estão terminadas.

Mas, inevitavelmente, é aqui que acontece a 
edição, e nós não temos quase nada a falar 
sobre a dissolução das equipes, a desmon-
tagem dos cenários, etc. Nosso assunto será 
então... A edição do áudio e do vídeo, o evento 
mais importante da pós produção.

Nessa fase entram em cena outros tipos de 
profissionais, agora não mais por trás das câ-
meras, mas sim à frente de outros tipos de 
equipamentos. Em geral, os especialistas re-
quisitados para executar os trabalhos da pós 
produção são:

Diretor de Edição:
Aquele profissional que orienta o trabalho de 
todos os demais envolvidos. Não é essencial 
a sua presença no local dos trabalhos, mas é 
ele que determina as diretrizes a serem se-
guidas;

Assistente de Produção:
O profissional responsável pela providência 
dos detalhes relativos à produção do início 
ao final. É ele quem cuida da viabilidade da 
gravação e da pós produção, preparando os 
locais e todo o material a ser utilizado, assim 
como coordena as desmontagens e acertos 
ao final das gravações. Na ausência do dire-
tor de produção, o assistente deve tomar as 
decisões mais urgentes para não deixar que 
os trabalhos sejam interrompidos. 

Editor:
É o profissional responsável pela montagem 
do produto final ordenando, cortando e adi-
cionando sons e efeitos de vídeo e áudio às 
cenas que foram anteriormente gravadas. 
Trabalham com ilhas de edição lineares ou 
não-lineares e precisam ser profundos co-
nhecedores da operação desses equipamen-
tos e da linguagem técnica envolvida nessa 
etapa. Espera-se também do editor que ele 
conheça muito bem os softwares com os 
quais trabalha para obter deles o rendimento 
desejado pela produção. A edição é geral-
mente coordenada por um produtor ou assis-
tente de produção.

Operador de Gerador de Caracteres:
O operador de GC, como é conhecido, é o 
responsável pela operação do gerador de ca-
racteres, incluindo a escolha dos tipos, cores 
e tamanhos de letras (fontes) a serem utiliza-

dos nos textos, tais como títulos, subtítulos e 
créditos finais. 

Como foi dito na matéria “Programa Piloto” 
(leia Revista da SET Edição 122), existe uma 
área da imagem que não será exibida nos 
televisores domésticos, ou seja, aquela área 
que está fora da delimitação chamada safe 
area.  Existem, na verdade, duas delimitações 
de safe area: uma externa para as bordas da 
imagem e outra interna para os textos. O ope-
rador de GC deve também cuidar para que 
o texto por ele inserido esteja dentro desse 
limite interno para que ele possa ser lido inte-
gralmente pelo telespectador nos seus recep-
tores domésticos.

Tipos de Edição
Até o final dos anos 1980, as edições eram 
feitas apenas com a utilização das próprias 
máquinas que gravavam e reproduziam os 
sinais de áudio e de vídeo, ou seja, as VCR 
(Video Cassete Recorder) ou VTR (Video 
Tape Recorder). Essas são as afamadas 
máquinas de video-tape, as quais interli-
gadas, convenientemente, constituem uma 
“Ilha de edição linear”. 

No início da década de 1990, começaram 
a ser usados alguns computadores que 
salvavam o vídeo e o áudio aplicados à 
sua entrada e, além disso, utilizavam pro-
gramas que permitiam a edição desses 
sinais e a adição de fundos musicais e 
efeitos de transição de vídeo. Era o iní-
cio da chamada “edição não linear”. Uma 
coisa de louco! Os editores não lineares, 
profissionais especializados e muito re-
quisitados na época, ficaram com a pul-
ga atrás da orelha, pois essas máquinas 
prometiam acabar com aquele primeiro 
tipo de edição de vídeo.

Mas, a despeito do progresso tecnológico 
envolvendo a edição não linear, atualmente, 
ainda podemos encontrar um número, até ex-
pressivo, de emissoras e produtoras que utili-
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za ambos os métodos de edição, embora com 
máquinas mais modernas, mas sem dúvida 
alguma, a tendência é o completo e iminente 
domínio da versão “não linear”.

Edição linear
A edição em fita constitui a chamada “edição 
linear”, por causa da forma de acesso aos 
dados nela contido, ou seja, numa sequên-
cia linear, um após o outro. O acesso só pode 
ocorrer avançando ou atrasando a reprodu-
ção da fita. É algo como tentar organizar uma 
fila de crianças conduzindo os meninos para 
o final da fila e as meninas para frente. NÃO 
É PERMITIDO PULAR CRIANÇA e deixar para 
mudá-las de posição mais tarde. Assim, só 
existe uma forma de fazer isso: é seguir a fila, 
sem pular nenhuma criança, para mudá-las 
de posição.

Uma “ilha de edição linear” tem a configura-
ção básica mostrada na figura 01.

O sistema é constituído por duas máquinas 
com a função de reproduzir as fitas de vídeo e 
uma terceira máquina com a função de gravar 
os resultados e produzir a fita máster. Pode 
ainda conter uma mesa de corte (switcher) e 
deve ter um equipamento chamado “controla-
dor de edição”, cuja função é controlar todas 
as máquinas envolvidas de forma a facilitar o 
trabalho do editor.

Durante a gravação do programa, ao longo da 
mesma fita, foi gravado, além do áudio e do 

vídeo, um sinal formado por pulsos de refe-
rência, chamado time code, que é exibido no 
monitor de vídeo como mostrado na figura 02. 

É um código de oito dígitos cuja função é 
possibilitar ao editor a localização precisa de 
determinados pontos de áudio e vídeo na fita. 
Esse código, uma vez gravado na fita, não va-
riam nunca. No exemplo mostrado na figura 
2, TCR significa Time Code Recorded os nú-
meros apontam para 00hora:04 minutos:08 
segundos:22 quadros. Por aí podemos ver a 
precisão dessa marcação. Se esses números 
forem digitados no controlador de edição, 
a máquina fará com que a fita “corra” para 
exatamente esse ponto. Se a fita for mudada 
de máquina, essa outra máquina encontrará 
exatamente o mesmo ponto, pois a marcação 
está na fita e não na máquina.

É bom alertar para o seguinte: as seis pri-
meiras duplas de dígitos dizem respeito ao 
tempo, ou seja, horas, minutos e segundos. A 
última dupla se refere ao número de quadros 
e vai até 30, pois esse é o número de quadros 
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por segundo no nosso sistema de televisão.

Esses caracteres são gravados numa trilha 
separada dos sinais de áudio e vídeo. Portan-
to, só são exibidos durante a reprodução da 
fita se o operador habilitar essa apresentação. 
Em outras palavras, num programa pronto o 
telespectador não vê o time code. Assim, 
durante o processo de edição, o editor pode, 
através desse sinal, marcar os pontos de 
entrada e de saída da edição na fita máster. 
Dessa forma ele consegue fazer uma seleção 
eletrônica dos takes a serem utilizados.

A edição linear constitui uma tarefa bastan-
te trabalhosa que demanda muito cuidado e 
tempo. Qualquer erro, necessidade de mu-
dança de pontos de edição ou alterações de 
projetos se transforma num enorme transtor-
no. Por isso, requer um alto grau de planeja-
mento e organização.

A qualidade dos equipamentos, embora exce-
lentes para o auge da fase, deixa um pouco a 
desejar se comparada com os atuais, e com 
isso, a qualidade das edições segue a mesma 
linha. O que contava bastante para o sucesso 
do sistema, na época, era o excelente nível 
dos profissionais, geralmente, formados na 
prática dos anos e anos de super dedicação 
como editores, comandando aquelas imensas 
máquinas quadruplex, verdadeiras obras de 
arte da engenharia de televisão que envol-
viam simultaneamente as tecnologias eletrô-
nica, elétrica e mecânica, obrigando técnicos 
e operadores a se tornarem profissionais fai-
xa larga (o termo é uma forma de se definir 
aquele profissional que faz de tudo um pouco, 
parodiando o termo técnico que especifica 
uma faixa de radiofreqüência bastante abran-
gente) na sua manutenção e operação. 

Não quero, de forma alguma, menosprezar 
os profissionais de hoje com exatamente o 
mesmo valor daqueles mais velhos. Só que 
cada um no seu quadrado! É como pilotar um 
Eletra II e um Boeing 707. Ambos voam, sem 
dúvida, mas com níveis de recursos totalmen-
te diferentes.

Formatos de ilha de edição linear
As bitolas e a forma de acondicionamento 
das fitas de vídeo identificam o formato e no-
meiam a ilha de edição linear. Esses formatos 
são bem distintos, englobando desde as fitas 
contidas em carretéis com larguras de 2 pole-
gadas, 1 polegada, ¾ de polegada, meia po-
legada, as fitas cassetes, mais recentementes 
as DV’s, MiniDV’s entre outras (figura 03). 
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Figura 01 – Configuração básica de uma ilha de edição linear

Figura 02 – Exibição do time code no monitor de vídeo
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É comum, nas emissoras e produtoras, se re-
ferir a uma determinada ilha de edição como 
“ilha de 2 polegadas”, “Ilha Beta”, “Ilha U-
Matic” e assim por diante. 

Para os saudosistas, a foto a seguir pode ser 
guardada como recordação dos tempos áure-
os da edição linear. A máquina, uma VR2000 
quadruplex de 2 polegadas da Ampex Corpo-
ration, fotografada em pleno funcionamento 
durante a NAB de 2006, provocou a curio-
sidade de inúmeros visitantes da mais bada-
lada feira de equipamentos de radiodifusão 
do mundo. Muitos daqueles curiosos traba-
lharam bastante tempo com essa máquina. 
Outros, nem nascidos eram quando ela era 
usada. Foi um emocionante contraste entre o 
pioneiro e o novíssimo, mas como diz o folhe-
to colocado sobre ela, é uma bela represen-
tação do “nascimento da gravação do vídeo”.

Edição não linear
A edição não linear é um processo totalmen-
te digital, cujas principais características são 
a flexibilidade e a agilidade. O equipamento 
utilizado é um computador dedicado e de alto 
desempenho, contendo placas de captura 
e os famosos softwares de edição que per-
mitem mágicas, truques e até milagres. Em 
grandes sistemas, esse computador atua in-
terligado aos servidores de arquivos de gran-
de porte e aos dispositivos de armazenamen-
to (storage) especialmente desenhados para 
essa função.

O nome “não linear”, a exemplo do que ex-
plicamos no modo de edição anterior, define 
a forma de acesso aos dados armazenados. 
O computador permite que esse acesso seja 
aleatório, tomando cenas arquivadas em 
qualquer posição do sistema de armazena-
gem não importando que elas estejam no 
início, meio ou final do arquivo.

Retomando o exemplo da fila de crianças, 
agora É PERMITIDO PULAR CRIANÇA e deixar 
para mudá-la de posição mais tarde. O im-
portante é organizar a fila! Isso torna o acesso 
muito mais rápido do que na edição linear.

Nesse processo, os takes que foram gravados 
digitalmente ou digitalizados posteriormente, 
pois qualquer gravação em fita pode ser di-
gitalizada e editada num sistema não linear, 
passam a ser tratados como arquivos grava-
dos no sistema de arquivamento central ou no 
próprio HD (hard disk) do computador. Assim, 
podem ser acessados numa ordem aleatória 
sem maiores problemas.
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Figura 03 – Formatos de fitas de gravação

Figura 04 – Máquina de video-tape quadruplex da Ampex
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Uma facilidade oferecida pelos sistemas de edição 
não linear é a EDL (Edit Decision List). Trata-se de 
uma lista de informações gravada pelo computa-
dor a respeito da edição realizada. A EDL possibilita, 
por exemplo, localizar as cenas selecionadas no 
sistema de arquivamento, modificá-las ou mudar 
sua posição no vídeo de uma forma totalmente 
segura e rápida quantas vezes for preciso, sem 
que com isso a qualidade do material gravado seja 
prejudicada. O fato desses computadores estarem 
conectados aos servidores de arquivos e às stora-
ges facilitam enormemente o tráfego de arquivos 
ganhando performance. 

Existem servidores para inúmeros propósitos, 
mas nesse caso especial eles são do tipo “servi-
dores de arquivos”, ou seja, armazenam e forne-
cem arquivos entre vários usuários participantes 
de uma rede. Há um grande número de fabri-
cantes e fornecedores de servidor no mercado. 
Na figura 05 apresentamos dois exemplos de 
arranjos de servidores disponíveis no mercado. 

Quanto às storages, ou “filers” (arquivadores) 
como também são conhecidas, são unidades 
de armazenamento com capacidade razoável. 
Elas podem, no entanto, serem agrupadas de 
modo a constituir um “banco” de unidades de 
grande porte, de acordo com a necessidade 
do trabalho. Na figura 06 podemos ver um 
sistema de storage, que trabalha em conjunto 
com o Nexio Amp, constituído por 16 unida-
des de 600 Gigabytes cada, totalizando 9600 
Terabytes. 

Pós produção de vídeo
Em situação normal, a pós produção do vídeo 
e do áudio são realizadas separadamente e 
contando sempre com a atuação de profissio-
nais especializados, cada qual na sua área. Em 
outras situações, porém, os trabalhos podem 
ocorrer simultaneamente e para isso o profis-
sional deve ter um bom conhecimento de áudio 
e de vídeo. 

A edição do vídeo deve preceder a do áudio, pois 
o conteúdo de áudio gravado junto com o vídeo 
em cena é suficiente para permitir a montagem 
do programa. É claro que o resultado não será 
ainda aquela maravilha que se espera do tra-
balho finalizado e que estamos acostumados a 
assistir na TV, mas a edição do vídeo é apenas o 
começo. Na figura 07 vemos uma típica ilha de 
edição não linear.

Na edição do vídeo não é fundamental que se 
dê muita importância ao áudio, embora ele não 
possa ser esquecido. Aqui, o importante mesmo 
é fazer uma emenda mais perfeita possível das 
cenas, inserções de vídeo imperceptíveis ao te-
lespectador, cortes precisos nos pontos escolhi-
dos, aplicações das artes e textos nas posições 
exatas e tratamento dos níveis e cores do sinal 
quando necessário.

Existe uma variedade muito grande de softwa-
res dedicados a essa tarefa. Entre os softwares 
profissionais mais conhecidos nos lembramos 
do Final Cut, do Avid Media Composer e do Ado-
be Premiere. Existem muitos outros, tanto entre 
os profissionais quanto entre aqueles utilizados 
para edições menos sofisticadas e domésticas.

O site http://en.wikipedia.org/wiki/Compari-
son_of_video_editing_software mostra uma 
comparação bem completa entre os softwares 
dedicados à edição não linear, incluindo as es-
pecificações mínimas que os sistemas opera-
cionais devem apresentar para rodá-los, a habi-
lidade que cada programa possui para importar 

formatos de vídeo High Definition para edição, 
entre outras informações bem importantes.

O modo de se lidar com o vídeo numa estação 
de trabalho varia de software para software, mas 
nunca escapa dos modelos de timeline ou story-
board. As telas exibidas pelos programas apre-
sentam características bastante parecidas com 
os padrões do Windows, oferecendo botões e 
comandos específicos para cada função. Alguns 
até simulam mesas de efeitos de áudio e de ví-
deo, o que muitas vezes ajudam na execução da 
edição. A maioria dos comandos é semelhante 
entre os diversos programas. 

Pós produção de áudio
O áudio de um programa é definido pelos espe-
cialistas basicamente como sendo uma compo-
sição de três tipos distintos de sons. O primeiro 
deles, talvez o mais importante, é os diálogos 
entre os atores. Os sons produzidos por esses 
diálogos podem ser gravados diretamente da 
cena ou inseridos posteriormente, como por 
exemplo, uma narração. Por incrível que possa 
parecer, um som capturado dentro do estú-
dio pode, em determinado dia ou momento da 
gravação, ter sua equalização alterada devido a 
diversos fatores, como por exemplo, mudanças 
de microfones, elementos do cenário com pro-
priedades mais absorventes ou mais refletivas 
das ondas sonoras, entre outros. 

O segundo tipo são as músicas. As músicas 
compõem a chamada trilha sonora, que têm a 
capacidade de complementar as imagens re-
forçando sua dramatização, sua comicidade ou 
seu horror. Durante uma pós produção de áudio, 
o editor ou o produtor pode resolver que essa 
música precisa ter seu volume aumentado ou 
diminuído, ou mesmo que seu timbre seja alte-
rado sob determinadas condições para realçar 
alguma peculiaridade da cena.

Figura 05 – Arranjos de servidores: à esquerda K2 (Grass 
Valley) e à direita Nexio Amp (Harris)

 
Figura 07 – Ilha de edição não linear

Figura 06 – Arranjo de storages
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A terceira parte é constituída pelos sons que 
produzem os ruídos das cenas como o barulho 
de carros, buzinas, chuva, passos de pessoas, 
gritos de crianças, sons provindos de telefone 
ou de receptores de televisão, etc.

Essa composição de sons precisa ser traba-
lhada após as gravações, em salas especiais, 
e numa ordem determinada para constituir o 
áudio do programa de TV. A ordem é uma es-
colha pessoal dos editores. Alguns preferem 
tratar primeiro os diálogos, outros os ruídos 
de cenas e assim por diante.

As gravações, edições e mixagens desse áudio 
são feitas em equipamentos utilizando softwares 
especiais para compor uma DAW (Digital Audio 
Workstation) . Entre esses softwares estão o 
ProTools, produto da DigiDesign, o SONAR, da 
Cakewalk, o Vegas, da Sonic Foundry, o Cool 
Edit da Syntrillium, o Nuendo, da Steinberg, 
entre vários outros. São programas utilizados 
preferencialmente para produções profissionais 
e seu custo chega facilmente na casa dos 30 
mil dólares.

A figura 08 apresenta uma configuração de 
ilha de edição e pós produção de áudio. Nessa 
configuração é possível ver sob o console, do 
lado direito, um PC (Personal Computer) e sobre 
esse console uma mesa de mixagem de áu-
dio, um teclado de computador, um monitor de 
computador à esquerda e um monitor de vídeo 
à direita. Os computadores dedicados à edição 
devem, obrigatoriamente, possuir uma boa pla-
ca de captura para que o material a ser trabalha-
do possa ser transferido para dentro e para fora 
dele sem perda de qualidade. 

Mas, não acabamos de dizer que essa é uma 
ilha de edição de áudio? Para que então um mo-
nitor de vídeo? 

Acontece que o profissional que está editando 
o áudio, inserindo músicas, ruídos e efeitos de 
áudio têm que saber em que ponto exatamente 
fazer as inserções, precisando então do vídeo já 
pronto e de um bom monitor para exibi-lo. Não é 
necessário dizer que a qualidade da reprodução 
do áudio nessa sala precisa ser de ótima quali-
dade e fidelidade.

Na figura 09 temos uma tela de trabalho do 
software de edição exibindo as trilhas de áu-
dio de um programa. São várias as timelines 
apresentadas na tela, cada qual representan-
do um tipo de áudio a ser tratado. Uma delas 
é a principal, ou seja, a do diálogo dos atores. 
Outra é a referente aos efeitos, outra do som 
ambiente, outra ainda dos ruídos, e assim por 
diante, de modo que cada uma pode ser ma-
nipulada e alterada sem que as outras sejam 
afetadas. Ao final da edição, todas elas são 
habilitadas para a reprodução do áudio com-
pleto do programa de TV.

Programa pronto .  E agora?
Terminadas as edições de vídeo e de áu-
dio, temos um programa de TV pronto que 
agora precisa ser salvo como arquivo para 
exibições futuras. 

É perfeitamente possível escolher o formato no 
qual se deseja executar o play out do arquivo, 
ou seja, gravá-lo num outro tipo de mídia como 
DVD ou fita para armazenamento, existindo atu-
almente diversas opções para serem escolhidas. 
O que vai determinar qual delas utilizar são a 
qualidade final e o destino que será dado à ele, 
pois todos os formatos de gravação disponibili-
zados comprimem os sinais, e isso pode ocasio-
nar perda de qualidade.  

Dependendo da forma com que esse progra-
ma for veiculado ou utilizado, uma certa com-
pressão não representará problema algum. 
Um bom exemplo disso é o próprio sistema 
de TV digital. No sistema brasileiro, o vídeo 
é codificado no formato MPEG-4 Part-10, ou 
H.264, e o áudio utiliza o HE-AAC v2 enquan-
to que no sistema japonês, a codificação do 
vídeo é feita em MPEG-2 e o áudio em MPEG-
2 AAC. A compressão oferecida pelo MPEG-4 
é bem melhor do que a do MPEG-2, mas vi-
sualmente, com muita dificuldade poderemos 
notar alguma diferença.

Para outras utilizações como na internet, por 
exemplo, compressões maiores também não 
representarão obstáculo considerável para a 
reprodução do vídeo e do áudio. Os formatos 
de codificação de vídeo como avi, wmv, mpg, 
mov, mkv e outros desempenham muito bem 
essa função, e também podem ser recomen-
dados para a utilização em vídeos destinados 
a programas de televisão.

Figura 09 – Tela do software de edição 

Figura 08 – Ilha de edição e pós produção de áudio

Alberto é Supervisor de Projetos da TV Cultura de 
São Paulo, diretor da Adeseda – Consultoria e Pro-
jetos -, Coordenador e  Revisor Técnico da Revista 
da SET . E-mail: adeseda@uol .com .br
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implantação da digitalização passa atual-
mente pela definição do modelo de negócio, 
uma vez que parte dos 6 MHz está previsto 
para utilização de serviços para terceiros. 

Respeito ao consumidor e serviço públi-
co de emergência
Uma importante fase está em curso. É é 
da orientação do consumidor para aju-
dar na decisão da compra dos receptores. 
Para isso, o governo passou a certificar os 
receptores que atendem completamente 
ao padrão. Foi criado um selo para esses 
receptores, com o apoio dos fabricantes, 
para dar segurança ao consumidor que ad-

quire o produto. “Isso é uma parceria com 
os fabricantes, é uma certificação oficial do 
produto para TVD. Existem 179 receptores 
certificados com o selo de qualidade que 
atendem às especificações. Está ocorrendo 
um “boom” para essa certificação”. Outra 
medida para difusão da TVD no Chile é o 
show room móvel, uma van com receptores 
e pessoal para demonstrar e tirar dúvidas 
de cerca de 800 pessoas por dia. 

Em curto prazo, outros eventos massivos 
estão sendo planejados. São missões téc-
nicas de aperfeiçoamento dos profissionais, 
financiamentos para digitalização de emis-

ISDB: o estado da arte
O Seminário Internacional apresentou o es-
tado atual do ISDB no Brasil e em outros pa-
íses que adotam esse padrão de TV digital. 
Um painel com representação expressiva, 
intermediado por Olimpio Franco, que des-
tacou as ações de países da América Latina 
que adotaram o sistema. O representante 
do Chile, Roberto Plass, ressaltou o poder 
do mercado de radiodifusão que arrecada 
51 por cento dos investimentos em publici-
dade para as sete redes nacionais chilenas, 
distribuídos por 18 canais locais e 70 ca-
nais independentes. Oito canais já possuem 
transmissores digitais ISDB-TB. O plano de 
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ENTREVISTA 

teratividade, com a efetiva utilização do 
Ginga, assegurar uma política industrial e 
a administração do sistema através da TV 
pública fazem parte desta agenda. Os nú-
meros são expressivos: 30,7 milhões de 
domicílios com 46 por cento da população 
do Brasil terão acesso ao sinal digital até o 
fim de 2011. Esse crescimento aponta para 
os novos negócios que surgem para apro-
veitar as potencialidades do sistema. Lens 
afirmou que a TV pública, capitaneada pela 
EBC, é o difusor do T-Gov e que vai estimu-
lar o desenvolvimento de aplicativos para 
os órgãos públicos. O desligamento do sinal 
analógico deve abrir outros usos previstos, 
desde a implantação do SBTVD.

O assessor especial da Casa Civil, André 
Barbosa Filho, relembrou o histórico da es-
colha do padrão e o avanço do setor tecno-
lógico do Brasil em função do desenvolvi-
mento da TV digital. Apontou para a inclusão 
digital da população como o ponto alto da 
escolha. Isso é determinante para a aber-
tura de mercado do padrão nipo-brasileiro, 
pois dá o diferencial dos demais sistemas 
do mundo. Esse item foi determinante para 
a abertura do mercado na América Latina 
e tem promovido o interesse dos países 
africanos que confirmaram o uso também 
com 8 MHz. “Todos os países, que fizeram 
provas com o ISDB-TB e compararam com 

os demais sistemas, escolheram o padrão 
nipo-brasileiro”, afirmou Barbosa. Por 
exemplo, o Equador, que em março 2010, 
fez a adoção ISDB-T, está na primeira fase, 
definindo o modelo de publicidade, e traba-
lha na formação de um comitê gestor para 
implantação do sistema. Cuba é outro país 
que tem realizado provas, porém o embargo 
econômico ainda é um impeditivo. Existem 
grandes possibilidades de alguns países 
da África – aqueles que já reconheceram a 
superioridade do sistema desenvolvido pelo 
Brasil – adotarem o sistema brasileiro. 

3D TV: A Tecnologia do momento 
A produção do conteúdo 3D é importante 
para o sucesso desta tecnologia na televi-
são, tanto que foi tema de um dos painéis 
do congresso. “Não tem retorno, o 3D é o 
sucesso do momento”. Essa é a conclusão 
tirada do painel coordenado por José Dias, 
da SET. Porém, mudanças na gravação 
e na pós-produção, com a utilização dos 
mesmos profissionais, necessitam de uma 
fusão entre o corpo técnico, para aprovei-
tamento integral, e avanço das aplicações 
da tecnologia. Alex Pimentel, da Casablan-
ca, apontou os avanços e procedimentos 
com o desenvolvimento de uma importante 
ferramenta para captação, o RIG (tipo de 
cabeçote  para montagem de duas câmeras 
em distâncias apropriadas e um conjunto 

soras e desenvolvimento do parque técnico. 

A TV digital terá outra aplicação muito im-
portante para aquele país: a implementação 
de alerta de emergência para avisar a po-
pulação sobre os distúrbios climáticos que 
têm provocado desastres e destruído cida-
des chilenas nos últimos anos.

O presidente do Fórum do SBTVD, Rober-
to Franco, ressaltou a colaboração estreita 
com o Japão, lembrando que à época da 
escolha do padrão brasileiro de TV digital, 
foi o único país que aprovou a troca e trans-
ferência de tecnologia. “Franqueza, trans-
parência e seriedade são os pontos que 
marcam esta parceria”, afirmou Franco, re-
centemente, eleito, no Chile, presidente do 
grupo de trabalho para o desenvolvimento 
do padrão digital para a América Latina. 
“Esse avanço do padrão nipo-brasileiro, nos 
países da América Latina, sugere que ou-
tras ondas virão. Não vamos somente surfá-
las, mas também provocá-las”, previu.

A agenda do Ministério das Comunicações 
está focada na penetração e ampliação da 
cobertura do sinal digital em todo o país. 
Flávio Lens, do MiniCom, revelou estima-
tiva de investimento de R$ 140 milhões 
para ampliação do sinal de 7 mil emisso-
ras. Assegurar o desenvolvimento da in-
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de espelhos, cuja finalidade específica é  a 
captura de imagens estereoscópicas ou mais 
simplesmente, imagens 3D).
 
Fernando Roncarati, da Globosat, atentou para 
os novos negócios, como o conteúdo 3D para 
VOD que possibilita ao assinante sentir-se 
dentro do ambiente onde o evento está sen-
do realizado, por exemplo, nas transmissões 
esportivas. Esse é o gênero que polariza os 
investimentos devido ao alto interesse e apli-
cações bem desenvolvidas. Luciano Silva, do 
Cinemark, lembrou o histórico do cinema 3D 
- em 1890 ocorreu a projeção estereoscópica 
e em 1922 a primeira exibição 3D. Ele apon-
tou, ainda, a evolução dos investimentos em 
conteúdo 3D, o franco crescimento das salas 
de exibições, e que o 4k em 3D é uma tendên-
cia irreversível, Cris Lennon, da Harris, apre-
sentou uma linha de recursos e ferramentas 
para toda a cadeia de captação e produção 
em 3D, como routing, o image processing, ser-
vers, master control & branding, automação, 
networking encoding e monitoração. Hugo 
Gaggioni, da Sony, apontou o crescimento dos 
canais de exibição de produção 3D em todo o 
mundo e exibiu a linha de câmeras camcorder, 
para consumer e radiodifusão, para atender 
tanto o produtor amador como a produção de 
filmes, esportes e as redes 3D.

OTT e TVs Conectadas
“Broadcast e Broadband: harmonia ou compe-
tição?”, Raymundo Barros, da SET, levantou 
essa dúvida para alimentar a discussão entre 
os impactos da TV não linear sobre a TV linear 
e se a grade ou on-demand promoverá uma 
complementaridade ou concorrência quando 
da popularização das OTT – Over The Top e das 
TVs conectadas. Roberto Nunes, da Bright Cove 
- empresa de radiodifusão dentro da internet -, 
demonstrou vários aspectos da empresa, entre 
eles: o usuário assiste o conteúdo em tempo real, 
há padronização de anúncios, os preços de pu-
blicidade já estão num nível de mercado razoável 

e o modelo de negócio está sendo estabelecido, 
principalmente, no que diz respeito à monetiza-
ção. A assinatura e o pay per view, a entrega em 
múltiplos formatos que permitem o play/pause, 
fast forward, e até a opção do view comercial 
são alguns diferenciais. A preocupação de quem 
opera o sistema é a diminuir pirataria. Nunes 
aponta que o on demand é o comportamento 
natural da geração pós Y. Mas ressaltou que para 
eventos ao vivo, como esportes, a radiodifusão 
é imbatível na qualidade e confiabilidade, pois o 
streaming sempre tem atrasos. Apesar, do Gin-
ga trazer interatividade, a realidade é que todos 
usam mais de uma tela ao mesmo tempo.

Um dado importante de audiência vem das 
próprias redes sociais: o trending topics do 
Twitter traz os conteúdos da radiodifusão e 
isso demonstra que a influência sobre os as-
suntos mais comentados pelo público perma-
nece com a Televisão e com o Rádio. Deverá 
haver uma transição gradual e o primeiro im-
pacto na TV a cabo é a migração dos usuários 
de TV por assinatura para assistir filmes.  E a 
Netflix está ganhando o público da TV a cabo. 
De acordo com o site da empresa ela possui 
mais de 25 milhões de assinantes no mundo 
todo e é líder no serviço de transmissão online 
de filmes e séries via internet. 

Apocalípticos e agregados
A discussão sobre as OTTs divide opiniões so-
bre a integração com a televisão digital, mas 
aponta para um único caminho. Para Geraldo 
Araújo, da Accenture, a OTT veio para ficar, 
pois a entrega do conteúdo pela internet é 
complementar à receita. Uma pesquisa apon-
ta que a receita pela OTT vai aumentar 500 
por cento em cinco anos. Cerca de 130 execu-
tivos que participaram da pesquisa, também 
opinaram sobre os próximos 12 e 24 meses. 
Para 48 por cento dos executivos existem 
mais oportunidades do que mudanças. Uma 
limitação no Brasil é o dado concreto de que 
80 por cento do acesso à internet está abaixo 

de 2 Mbps. Aguinaldo Boquimpani, da TO-
TVS, apontou para a integração Ginga – TVs 
conectadas e multiscreen e levantou a dúvi-
da se o broadcasting/broadband podem ser 
suportados de forma integrada. Ressaltou, 
ainda, que nos Estados Unidos e Europa a TV 
conectada é um sucesso de vendas. A segu-
rança é uma preocupação dos provedores de 
conteúdo, assim como a definição mais clara 
da monetização do conteúdo. Outro ponto de 
dúvida para o usuário é a usabilidade atra-
vés do teclado. Também merecem atenção 
os fatos de que nos Estados Unidos, 99 por 
cento dos telespectadores assistem vídeo na 
TV tradicional, e no mundo, o vídeo online está 
crescendo, mesmo assim, o uso da TV não 
diminuiu. O desafio é produzir conteúdo para 
multiplataformas – celular, tablet, PC e TV – e 
a qualidade do conteúdo é o diferencial com a 
competição com a OTT.

Tendências de consumo: “TV é social, web 
é individual” .
O passado e o futuro estão nessa discussão. 
Para Alexander Keller, da Sony, os Players TV – 
computador é passado. Os handheld devices 
(remotos) e celulares agora são é o futuro. A 
previsão do pico na venda de TV conectada deve 
ocorrer em 2015, quando todo o conteúdo já 
deverá ser produzido para atender o consumi-
dor. Esse público segue uma tendência de que, 
se ele está envolvido numa experiência pesso-
al com o conteúdo, esse público está na web. 
Por outro lado, quando o público está envolvido 
numa experiência ou relação social, ele opta pela 
televisão. O hibridcast está em evolução e em 
testes para tentar responder a uma indagação: 
A integração OTT e TVs conectadas é tendência 
mundial ou o video streaming é uma aplicação 
matadora? O que ocorre, atualmente, é que as 
pessoas querem tudo, todo tempo em qualquer 
device, e todos querem ser produtores, por isso 
a convergência digital está na indústria como 
uma necessidade já assumida, porém resolvida 
e ultrapassada

TV digital, interatividade e residências co-
nectadas .
O que as novas tecnologias do mercado de 
consumo e a conectividade nas residên-
cias trazem de novo para as emissoras, que 
passam a estabelecer nova relação com o 
público? A mudança de telespectador para 
usuário define que a porta de casa passa a 
ser a tela da TV conectada aos serviços ofere-
cidos pelas redes. Luana Bravo, do SBT, abre 
a cortina da TV analógica, que só distribui A/V 
(Audio e Vídeo), e mostra o palco da TVD que 
deve apresentar um espetáculo muito maior 

CONGRESSO SET 2011

 

Painel de OTT e TVs Conectadas moderado pelo diretor de Tecnologia da SET, Raymundo Barros

Fo
to

s 
An

dr
es



17

de conteúdo eletrônico. Isso tudo aliado às 
competências já reconhecidas na radiodifu-
são como a robustez HD, áudio 5.1 e ainda 
atendendo as plataformas mobile para atingir 
o novo usuário conquistado pela portabilidade. 

No SBT, a premissa é “só fechar parceria 
com fabricante que traz o Ginga embarcado”, 
afirma Luana. A estratégia da interatividade, 
com aplicativos em Ginga, é reter a audiência 
tendo em vista a mudança de comportamen-
to através da junção da TV com a internet, 
promovendo o broadband TV. “O desafio não 
muda. Continuamos a viver de audiência, seja 
ela em qual dispositivo for”, conclui.

Essa audiência cada vez mais atraída pela 
quantidade de conteúdo oferecido pela web 
prenuncia para 2014 um tráfego permanente 
de vídeo na net. Para Hugo Marques, da Cisco, 
os aplicativos devem, além de trazer a internet, 
proporcionar interação com as mídias sociais 
e a comunicação com dispositivos móveis. A 
dúvida é se esse impacto do tráfego na rede 
pode ser suportado em curto prazo.

Assim como houve a migração do telefone 
para o smartphone, o mesmo rumo está sen-
do seguido da TV para a smartv, afirma Luis 
Bianchi, da Philips. A fabricante de receptores 
optou por uma tecnologia aberta e revela que 
a empresa tem impulsionado o mercado com 
mais de 400 parceiros de conteúdo. Para esse 
tipo de TV conectada, os aplicativos devem 
atender uma regra básica que é a simplifi-
cação na interface dos conteúdos, ressalta 
Maxwel Silva, da Terra TV. Os testes de per-
formance da navegação e usabilidade devem 
resultar em poucos steps para facilitar o uso e 
promover o rápido interesse.

Há uma preocupação natural para a definição 
da estratégia de publicidade que é a métrica 
de acesso aos aplicativos e o monitoramento 
da migração do usuário para outras platafor-
mas que exibem o mesmo conteúdo. Essa 
constatação da eficiência é o que dará o aval 
para o desenvolvimento de novos modelos de 
negócios. Por isso, Rodrigo Arnaut, da TV Glo-
bo, já trabalha com o conceito de transmidia, 
conectando a televisão com as diferentes pla-
taformas. Porém, sem esquecer da adaptação 
do conteúdo para cada mídia. É uma fase de 
risco e desapego que, para Arnaut, é o segre-
do da inovação.

A TV após o switch-off 
As oportunidades oferecidas para a TV Bro-
adcast com o apagamento dos canais ana-

lógicos foi o painel coordenado 
por Fernanco Bitencourt, da SET. 
Para ele, o mais nobre aspecto 
de mercado conquistado pela TV 
digital é a mobilidade, opinião re-
forçada por André Barbosa Filho, 
assessor especial da Casa Civil. 
O sucesso já alcançado pela TV 
aberta vai ser melhorado na digi-
talização por conta do aproveita-
mento da mobilidade.

Takayuki Ito, da NHK, apresenta a 
concepção do hibridcast e diz que 
a TVD é enriquecida com o receptor hibrido. 
Isso supõe que o usuário possa assistir ao pro-
grama e ver informações numa segunda tela. A 
preocupação com a customização dos serviços, 
oferecendo títulos bilíngües em várias telas e 
também a linkagem de serviços no mesmo re-
ceptor, aponta para a complexidade do sistema 
híbrido. No Japão ainda é uma incógnita o prazo 
para a Integral 3DTV, previsto para após 2020. 
Mas lá, o futuro da radiodifusão já está traçado: 
Hibridcast e multimídia broadcasting, o super HD e 
a Integral 3DTV são perspectivas seguras para o 
aproveitamento integral do sistema digital após 
o switch off da TV analógica. As oportunidades de 
negócios ficam por conta do mobile e multimídia 
integrarem o 3D, a chegada da UHDTV. 

A TV japonesa pretende incentivar a regionali-
zação da TV visando maior proximidade com o 
usuário dos novos serviços. Este foco também 
está no plano de implantação da TVD no Bra-
sil, afirma Barbosa, que ressalta a importância 
da regionalização para a população, com pro-
dução de programas, atendendo a realidade 
regional e a promoção do mercado local de 
produção de conteúdo.

Esse desenvolvimento prevê um aumento sig-
nificativo do número de cidades com gerado-
ras, hoje em torno de 235 municípios.

Internet e Redes Sociais
A influência das redes sociais nas mídias tra-
dicionais e o fluxo inverso são o destaque do 
painel coordenado por Jacques Varaschim, da 
SET. O projeto Malhação, que recebeu o prê-
mio da SET, demonstra que a aposta na inte-
gração de um programa de TV com as redes 
sociais dá resultados evidentes. Patricia Fon-
tes, da Globo, ressalta o desenvolvimento da 
fan page do programa no Facebook com nú-
meros expressivos, demonstrando que a au-
diência pode migrar para além do programa e 
promover a conexão com o público potencial 
através da estratégia viral apontada pelo like. 

Marcos Garrido, da Globo.com, ainda revela o 
modelo de distribuição do conteúdo aprovei-
tando o Facebook, os news feed, os top news, 
o most recent, updates, que demonstram as 
afinidades dos grupos e o potencial que essa 
conectividade pode trazer para o produto. 

Para aproveitar o máximo do potencial das re-
des, os resultados são mais expressivos quan-
do combinam os aspetos: recente, relevante, 
interessante, curioso, provocar engajamento, 
conter imagem e descrição. Uma ferramenta 
como o Edgerank é um dos mecanismos que 
podem ser usados para definir o grau de afini-
dade do usuário com o conteúdo transmitido 
pela web.

O fluxo de conteúdo em vídeo na internet é 
comparado por Reinaldo Fagundes, da LabO-
ne Systems, com uma locadora que possui, no 
máximo 20 mil filmes; a Amazon oferece 500 
mil títulos e o Youtube contabiliza a entrada 
de 35 horas de novos vídeos por minuto, com 
dois bilhões de views por dia, sendo mais de 
10 por cento através de mobile. Os aplicati-
vos sociais – Orkut & Facebook – exigem fer-
ramentas que permitam as métricas sociais, 
como o Boxee, um software que identifica a 
preferência multimídia e tem uma social time-
line com opiniões dos usuários. Netflix é outro 
termômetro que serve de mecanismo de re-
comendação. Fagundes também aponta para 
a segunda tela como uma tendência para as 
TVs conectadas, por isso a ampliação das fer-
ramentas como a TVTak, aplicativo que reco-
nhece o que o usuário está assistindo através 
da imagem da tela de TV ou no celular, ou o 
Info-now, que reconhece um filme ou episódio 
de um programa através do áudio. Eles são 
ferramentas úteis para a métrica de acesso 
aos conteúdos disponibilizados nas diferentes 
telas digitais.
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INTERATIVIDADE

O PASSADO, O PRESENTE E O FUTURO DO GINGA 

Terminou no dia 20 de outubro a 
consulta pública que, entre outros 
itens, altera o processo produtivo 

básico de aparelhos de TV, tendo como 
proposta do Governo benefícios às em-
presas que produzirem televisores com 
a ferramenta da interatividade embutida. 
Na íntegra, o Artigo 9 da Consulta Pública 
refere-se: 
Os televisores com tela de cristal líqui-
do deverão incorporar a capacidade de 
executar aplicações interativas radio-
difundidas, de acordo com as Normas 
ABNT NBR 15606-1, 15606-2, 15606-
3, 15606-4 e 15606-6, obedecendo ao 
seguinte cronograma, tomando-se como 
base a quantidade total produzida no ano 
calendário: 

 I - até 31 de dezembro de 2011: dis-
pensado;

 II - de 1 o de janeiro até 31 de dezem-
bro de 2012: 75% dos televisores; 

 III - a partir de 1o de janeiro de 2013: 
todos os televisores.

§ 1 o Todos os modelos de televisores que 
disponibilizarem suporte a conectividade 
IP deverão implementar o recurso objeto 
deste artigo e não poderão restringir o 
acesso das aplicações interativas ao ca-
nal de comunicação.

§ 2 o O recurso de que trata o caput deste 
artigo deverá vir instalado, pré-configu-
rado e habilitado de fábrica para uso, por 
parte dos usuários.

Dois motivos levaram o processo da in-
teratividade brasileira à Consulta Públi-
ca. O primeiro está relacionado com a 
obrigatoriedade do emprego das Normas 
ABNT, que consideram os recursos de 
interatividade na produção dos recepto-
res de LCD e Plasma. O segundo era a 
necessidade de compromisso entre as 
emissoras e os fabricantes no tocante a 
produção de conteúdo e a disponibiliza-
ção de recursos através dos receptores. 

Após o encerramento da Consulta Públi-
ca, as perspectivas são boas em função 
da determinação dos prazos para o cum-
primento das Normas da ABNT até o final 
de 2012. A partir de agora, emissoras e 
fabricantes de receptores deverão traba-

Exemplo de interatividade de trânsito apresentado no stand do Forum SBTVD, no Congresso Set 2011.

Por Gilmara Gelinski
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lhar em conjunto pela harmonização de 
conteúdo e receptor.

Diante de uma discussão tão complexa 
e profunda, a Revista da SET procurou 
conhecer a realidade da implementação 
da Interatividade na TV digital, tendo em 
vista o middleware Ginga ser considera-
do pela maioria uma tecnologia inovadora 
e precursora que faz parte do processo 
da TV digital. No evento Rio Info 2011, 
que aconteceu em setembro, no Rio de 
Janeiro, um dos assuntos discutidos por 
especialistas foi exatamente o rumo que 
a implementação do Ginga havia segui-
do. Alguns especialistas acreditam que o 
Ginga perdeu a chance de ser transfor-
mador dos negócios na TV aberta. Será?

A seguir a opinião de alguns de nossos 
entrevistados: 

Ronald Siqueira Barbosa, diretor de 
tecnologia da Associação Brasileria 
de Rádio e Televisão (Abert), 
Ginga não perdeu chance alguma. É 
necessário ver que a TV digital está se 
instalando no Brasil e ainda são muito 
poucos os receptores em condições de 
oferecer o serviço. Temos certeza que 
com esta medida do governo, o Ginga 
em breve será incorporado ao dia-a-dia 
dos brasileiros. Para a radiodifusão, o 
Ginga como outros middlewares - BML e 
MHP - são a base para a interatividade 
nos padrões que foram adotados em seus 
respectivos países. 

Embora a tecnologia sempre permita o 
surgimento de outras inovações para 
promover essa mesma interatividade, a 
radiodifusão aguardava a consulta pú-
blica para que a indústria de receptores 
através do Processo Produtivo Básico pu-
desse incluir em seus produtos, as regras 
das normas ABNT que tratam do assunto. 
Portanto, essa iniciativa do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) não deixa a interativida-
de através do Ginga perder a chance de 
continuar a ser um dos elementos trans-
formador dos negócios da TV aberta. 

O modelo de negócio deve ser amplo para 
que os setores possam desenvolver-se no 
processo de digitalização e implantação 
da TV digital aberta. Assim, o básico seria 
acessar todo o conteúdo da programação 
da emissora de TV na TV. Como exem-

plo de modelos de negócio para a inte-
ratividade poderíamos listar: Informações 
gerais; Informações locais; Informações  
locais de Previsão do Tempo; Informa-
ções  individuais por cultura ou religião; 
Informações  coletivas por cultura ou reli-
gião; Informações esportivas individuais; 
Informações esportivas coletivas (cam-
peonatos etc.); Informações  através de 
EPG; Jogos e outros passatempos.

A digitalização dos sinais da TV aberta 
sempre foi pensada contemplando a mo-
bilidade, a alta definição e a interativida-
de, contudo, o padrão ISDB-T, concebido 
pelos japoneses, já apresentava seu mo-
delo de interatividade. Por opção, o Brasil 
preferiu desenvolver o seu próprio mi-
ddleware, com condições de substituir o 
original japonês. Os procedimentos para 
desenvolver, aprovar e incluir um padrão 
de interatividade como o Ginga no pro-
jeto nacional e internacional leva tempo, 
pois há a necessidade de recomendação 
internacional. Com isso houve um atraso 
natural na inclusão da interatividade na 
TV digital aberta e o processo durou mais 
de dois anos. Alia-se a isso, a velocidade 
na implantação da TV digital. 

No início, a ideia era que a interativida-
de pudesse ser feita em duas ou três 
diferentes etapas. A primeira sendo uma 
informação adicional ao programa origi-
nal da emissora, a segunda etapa com 
acesso a internet para complementar in-
formação de determinado programa e a 
terceira etapa com um canal de retorno 

para a decisão de compra de determina-
do produto. Isso demandaria um longo 
trabalho entre radiodifusores e fabrican-
tes de receptores. Atualmente, como pre-
vê a consulta pública essas três etapas 
devem ser lançadas concomitantemente 
e o telespectador poderá utilizar em seu 
receptor a interatividade plena.

No tocante aos radiodifusores, o esforço 
na implantação do Ginga é a produção de 
conteúdo que permitirá o público ter uma 
gama de ofertas de programas com con-
teúdo interativo. Na verdade, acreditamos 
que o middleware Ginga interativo deve 
ser uma característica não mais opcional 
para os receptores de televisão digital e 
sim obrigatória. Para isso algumas obri-
gações devem ser cumpridas para que o 
conteúdo seja acessado por receptores 
móveis, fixos com set-top box e fixos 
com receptores integrados. Essas obriga-
ções incluem uma série de requisitos de 
memória para armazenagem e execução 
de aplicações interativas, interfaces de 
programação de aplicativos (API’s) e até 
‘Parental Control’ obrigatório em todos 
os receptores, com indicativo da idade e 
classificação do conteúdo.

Professor Guido Lemos, Laboratório 
de Aplicações de Vídeo Digital - UFPB
Eu não concordo com esta afirmação 
de que o Ginga perdeu a chance de ser 
transformador dos negócios na TV aber-
ta. O Ginga, principalmente, nas TVs com 
canal de retorno gera novos ativos com 
imenso potencial de geração de negócios 

Ronald Barbosa,  diretor  de tecnologia  da  Abert e diretor de Rádio da SET.
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e receitas que podem ser explorados pe-
los radiodifusores. O primeiro deles é a 
capacidade de fazer perguntas e obter a 
“resposta da cidade”. Quanto vale a res-
posta a uma pergunta como: “Em quem 
você vai votar para prefeito na próxima 
eleição?”. 

Outro at ivo de muito potencial  são as 
“ lo jas”, seguindo o modelo introduzi-
do por Steve Jobs. Na televisão este 
t ipo de apl icação tem um potencial 
enorme, pois o veículo passa a cobr ir 
as três fases do processo de venda: 
divulgação (único coberto pela TV 
analógica e pela TV digi ta l  sem inte-
rat iv idade);  fornecimento de informa-
ções complementares, essa at iv idade 
é coberta pela TV sem canal de retor-
no, pois o te lespectador interessado 
na compra de um produto pode ter 
acesso a informações complemen-
tares que impactam em sua decisão 
de compra; e, por f im, a operação de 
venda em si , onde é necessár ia uma 
TV com Ginga conectada a internet 
v iabi l izando a compra dos produtos 
em lojas v ir tuais.

A academia tem trabalhado para que 
Ginga aconteça. Nós desenvolvemos a 
tecnologia, transferimos para as empre-
sas interessadas em explorá-la e con-
tinuamos trabalhando na formação de 
recursos humanos qualificados para de-
senvolver middleware e aplicações Gin-
ga. Como nosso trabalho é olhar para o 
futuro, também estamos trabalhando no 
desenvolvimento de novas funcionalida-
des e no aperfeiçoamento e validação do 
que foi incluído no padrão Ginga.

Todos os dez países lat ino americanos 
que adotaram a tecnologia o f izeram 
depois de pesquisas desenvolv idas 
em suas universidade que aval iaram 
e inclusive propuseram avanços na 
tecnologia Ginga. Nós aqui no Lavid 
part ic ipamos de um projeto executa-
do com f inanciamento e parceiros da 
União Européia ( I tá l ia, Espanha e Bél-
gica) v isando estudar formas de inte-
gração de tecnologias desenvolv idas 
para o Sistema Europeu (DVB) com 
o Sistema ut i l izado no Brasi l  ( ISDB), 
para uso em educação a distância 
usando TV digi ta l  (T-learning ) .

Além de ser utilizado, no Brasil, o Ginga 
também pode ser utilizado em outros pa-
íses. Ele está alinhado com o que existe 
de mais moderno em termos de oferta 
de APIs (interfaces de programação) e 
é uma tecnologia aberta. O Ginga-NCL, 
além de uma tecnologia aberta é também 
gratuita, ou seja, nem consumidores nem 
empresas que implementam e comercia-
lizam implementações do Ginga ou de 
aplicações.

Professor Valdecir Becker, Fundação 
Armando Álvares Penteado (FAAP)
Os especialistas acreditam que o Ginga 
perdeu a chance porque não encontrou 
um modelo de negócios que retorne o 
investimento e torne o desenvolvimen-
to auto sustentável. O Ginga tinha uma 
proposta muito boa e inovadora em 
2004/2005, quando o mercado não tinha 
muitas opções. Hoje as empresas de sof-
tware têm ganhos maiores, desenvolven-
do aplicativos para outras plataformas, 
que conseguem remunerar o desenvol-
vimento e fomentar a continuidade da 
criação. Já as emissoras, que teriam algo 
a ganhar com a interatividade, só enfren-

Modelo de Portal interativo exibido por Luana Bravo do SBT, no congresso SET 2011
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taram custos, sem muita repercussão no 
mercado de consumo.

Hoje, final de 2011, deveríamos estar 
discutindo a integração do Ginga com 
outras plataformas e a evolução dos con-
teúdos, contemplando modelos de fluxo e 
sob demanda. Em vez disso, estamos no 
mesmo estágio de quatro anos atrás, ou 
seja, debatendo a adoção. O mercado e 
o desenvolvimento tecnológico não espe-
ram. Muito pelo contrário: criam oportu-
nidades e fazem a roda girar. Coisa que 
não aconteceu com o Ginga e não vai ser 
uma imposição governamental que vai 
propiciar isso. 

A interat iv idade está acontecendo, 
com Ginga ou sem Ginga. Hoje o uso 
de redes de telefonia e a disponibi l i -
zação de apl icat ivos para smartpho-
nes  ou tablets  estão se mostrando 
mais rentáveis, e dessa forma, vai 
puxando a interat iv idade. Os radiodi-
fusores precisam encontrar caminhos 
neste cenário para incluir  o Ginga, 
sob pena dele f icar restr i to a informa-
ções adicionais à programação, sem 

qualquer possibi l idade de incremen-
tar o faturamento.

O desenvolvimento de modelos de negó-
cio para a interatividade não pode usar 
como ponto de partida a estrutura tra-
dicional da TV, baseada no fluxo (grade 
de programação) e audiência medida em 
pontos de TVs ligadas. A interatividade é 
interessante para desenvolver o engaja-
mento na programação, se bem integra-
da com outras ferramentas, como mídias 
sociais. 

Com relação as fabricantes, incluir o Gin-
ga nos receptores pode trazer problemas 
de assistência técnica, pois o software é 
mais suscetível a problemas de funciona-
mento. Estamos acostumados a compu-
tadores travando, mas uma TV travando 
pode trazer o pânico no telespectador. 
Por isso, os testes e a eficiência precisam 
ser muito maiores. E isso leva tempo. Até 
hoje não temos um padrão de middlewa-
re no mercado, pelo simples fato de não 
termos ferramentas para constatar que 
uma implementação Ginga está de fato 
de acordo com a norma. 

As interatividades que estão no ar hoje 
não funcionam em todas as TVs. Ou seja: 
hoje se eu quiser usar a interatividade 
da emissora X, eu preciso de um levan-
tamento para ver em quais receptores 
essa interatividade vai funcionar. Tenho 
aqui no escritório quatro implementações 
diferentes de Ginga, e nenhuma delas 
consegue receber bem as interatividades 
de todos os canais. Claro que esse pro-
blema pode ser da aplicação, mas para 
o telespectador isso é indiferente: é a TV 
que não funciona. O problema sempre 
fica na conta do fabricante, mesmo que 
a aplicação esteja defeituosa. Mesmo as-
sim, muitas empresas apostaram nesse 
mercado, lançando produtos e incenti-
vando a compra. No entanto, por falta de 
conteúdos bons e em boa quantidade, os 
consumidores não compraram. 

Na próxima edição da Revista da SET 
você verá a opinião do nosso diretor de 
interatividade David Britto, em nossas 
páginas de entrevista. 

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

Modelo de interatividade apresentado por Luis Bianchi da Philips, no Congresso SET 2011.
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O encontro para brasileiros oferecido 
pela organização da conferência IBC 
foi além do esperado e superou em 

termos de conteúdo, organização e espaço as 
edições passadas. Os palestrantes eram pro-
fissionais gabaritados e reconhecidos mun-
dialmente e as palestras foram pertinentes à 
realidade atual do mercado de radiodifusão e 
de conteúdo no Brasil. 

Na opinião do diretor de interatividade da SET, 
David Britto, o encontro representa uma signi-
ficativa participação do Brasil no evento, bem 
como um estreitamento dos laços com a SET. 
A evolução destes anos de encontro mostrou 
o reconhecimento do papel do Brasil como 
elemento formador de opinião, gerador de 
tecnologia e liderança na evolução do padrão 
de TV digital aberta. 

O encontro contou a apresentação da presi-
dente da SET Liliana Nakonechnyh e do pre-pre-
sidente do conselho da IBC Peter Owen. Após 
a abertura do encontro, começaram as apre-
sentações dos tópicos em três sessões. Os 
representantes da TV Fifa, Niclas Ericson, e da 
Deltatre, Jim Irving, falaram sobre a Copa do 
Mundo de 2014, na palestra “. Na sequência 
Dr Katoh, da NHK Science & Technical Rese-
arch Laboratries, e Peter Owen abordaram 
o tema sobre TV híbrida, no painel “. E por 
fim, o tema espectro de radiofrequências foi 
abordado por Bernard Pauchon, presidente 
da Broadcast Networks Europe, e Michael 
McEwen, presidente da Media Asset Capital.

Cerca de cem brasileiros participaram do 
“Brazilian Meeting”, que aconteceu no dia 10 
de setembro. “Foi possível assistir à palestra 
sobre sistema Hybridcast, que mesmo em um 
estágio muito embrionário, possui a chancela 
da NHK, que por si só desperta o interesse 
na audiência do evento”, explica Britto. Após 
o painel a delegação brasileira foi conduzida 
ao estande da NHK para ver a demonstra-
ção de UHDTV. A outra palestra considerada 

por todos de grande importância foi sobre a 
preparação da Fifa TV para a organização da 
Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O tema 
da Copa do Mundo enfatiza o momento único 
pelo qual passa o Brasil, que está recebendo 
cada vez mais atenção da mídia mundial para 
a organização dos grandes eventos esportivos 
assim como o desafio para a transmissão dos 
jogos pela Fifa TV.

Pelo evento IBC podemos afirmar que o mer-
cado mundial está apostando no Brasil, não 
só em função dos eventos esportivos de 2014 
e 2016. O Brasil está se destacando frente 
à conjuntura econômica mundial contras-
tante com o momento econômico brasileiro. 
“A TOTVS participou do painel “Hybrid Bro-
adcast Broadband 
– Convergence and 
Convenience for the 
Consumer”, junta-
mente, com a rede 
NHK do Japão e a 
HISPASAT da Espa-
nha, onde mostrou a 
possibilidade do uso 
do padrão de intera-
tividade Ginga para 
a implementação de 
uma solução de con-
vergência para TVs 
conectadas usando o 
modelo híbrido bro-
adcast/broadband 
para distribuição de 
conteúdo OTT. No 
Brasil já temos, em 
estado de produto, 
uma iniciativa simi-
lar. Podemos liderar 
mundialmente este 
processo, basta que-
rer”, completa Britto.

O engenheiro bra-
sileiro, Aguinaldo 

Boquimpani foi um dos palestrantes deste 
painel e o tema escolhido por ele foi “Ginga: 
An Open, Inclusive Platform for Content Dis-
tribution On Connected TV Infrastructure”. 
Boquimpani descreveu o grande potencial do 
uso do Ginga no ambiente das TVs conecta-
das para a distribuição de conteúdo OTT pelos 
radiodifusores, seja para aplicações de catch-
up TV, seja para divulgação de conteúdo ori-
ginal ou mesmo complementar à grade linear 
do radiodifusor ou da operadora de IPTV. “Foi 
surpreendente ver a platéia muito interessada 
no tema e na experiência brasileira do padrão 
Ginga. Respondi a perguntas bem diversas de 
participantes de países como a Coréia, Rússia 
e França. 
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Aguinaldo Boquimpani: O mundo do conteúdo está mudando de maneira acelerada e o 
evento IBC diz muito sobre a significância desse novo retrato da convergência.

Por Gilmara Gelinski

DIVERSIDADE E DINÂMICA RESUMEM A CONFERÊNCIA 
IBC 2011
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Foi a primeira vez que o engenheiro participou 
do encontro da SET na IBC. Para ele é muito 
bom ver que a SET começa a ter a mesma 
tradição que já existe na NAB há alguns anos 
com grande sucesso. “Também foi uma grata 
surpresa ver uma apresentação sobre o sis-
tema Hybridcast da NHK, que nada mais faz 
do que propor praticamente o mesmo tipo de 
solução híbrida broadcast-broadband que foi 
apresentada em nossa palestra”. 

A importância da IBC
O vice presidente da SET, Olimpio Franco, 
gostou muito do evento este ano, que para 
ele, tem crescido muito e a diversidade de 
empresas e temas têm sido marcantes. Ti-
nham três painéis destinados para o que eles 
chamam de What caught my eye! (O que cha-
mou minha atenção!). Neles foram demons-
trados os principais produtos da feira. Em sua 
maioria proveniente de pequenas empresas 
com idéias criativas. 

Olimpio descreve um produto da empresa 
Vericorder que possui uma solução para usar 
I-Pod e I-Phone como câmera, gravador e 
editor de vídeo e áudio. É uma pequena care-
nagem que possui bateria adicional, encaixe 
para pequenas lentes de entrevista e outra de 
maior zoom. O produto possui um software 
próprio que permite editar as matérias no 
campo, com o próprio aparelho. Depois bas-
ta gravar para um pen drive ou enviar via 3G 
do próprio dispositivo. Outro ponto é a uma 
pequena luminária LED que se encaixa na 
parte superior desta carenagem e tem bate-

ria separada e própria. Esta solução custava 
US$300,00. Está foi apenas uma solução, en-
tre tantas outras interessantes para diferentes 
aplicações apresentadas no espaço.

Na opinião de David, a IBC é o mais organiza-
do e importante evento do setor, que procura 
tratar os temas de tecnologia, regulamenta-
ção, novas oportunidades e ameaças que sur-
gem, pela convergência tecnológica, de forma 
transparente e educativa. 

Para a diretora de eventos da SET, Daniela 
Souza, a IBC possui um diferencial em relação 
a NAB. A conferência de Amsterdã tem uma 
abordagem mais institucional e de discussões 
amplas, já o NABShow é focado nos negócios. 
“Sinto que o objetivo principal é a transferência 
e debate de informações, que em algum mo-
mento será revertido em novos negócios. Este é 
o quarto ano que participo da IBC e a impressão 
se mantém a mesma. Os painéis são de nível 
elevado e muito bem estruturados”.

“Creio que ainda mais do que na NAB, que 
é muito voltada para equipamentos e tec-
nologia para grandes cadeias de radiodifu-
são, a IBC se preocupa mais com os as-
pectos de conteúdo e tecnologia e isso tem 
certamente um grande impacto no momen-
to que estamos vivendo no Brasil com as 
questões sobre a ameaça ou oportunidade 
das TVs conectadas e as imensas dúvidas 
sobre como será a melhor maneira que os 
produtores de conteúdo podem encontrar 
para engajar os usuários da internet e dos 

dispositivos como tablets e smartphones”, 
opina Aguinaldo. 

Diversidades dos temas
O destaque principal do evento foi o uso da 
TV em múltiplas telas dentro da casa, princi-
palmente, com a disseminação dos tablets e 
smartphones. A tendência se tornou realida-
de e a distribuição de conteúdo em múltiplas 
telas recebeu o foco e atenção geral. Outro 
destaque foi o Super Hi-Vision. A tecnologia 
de 3D começa a mostrar que o caminho é o 
3D glassless (sem o uso dos óculos).

“Em minha área de atuação (interatividade), 
mais uma vez tivemos a oportunidade de 
revisitar os temas mais sensíveis e avaliar a 
evolução mercadológica dos mesmos. A con-
vergência entre internet e TV, representada 
pela TV conectada e pelas soluções híbridas, 
é um caminho sem volta para o futuro da 
indústria de entretenimento. Foi muito im-
portante acompanhar a evolução do IPlayer 
(BBC) e do projeto HBBTV”, conclui David.

A exposição mostrou uma clara disseminação de 
soluções 4K e até 8K. Os departamentos de P&D 
da NHK e BBC desenvolveram e expuseram trans-
missões e tecnologias de display em 8K. O Super 
Hi-Vision da NHK ganhou o cobiçado “Conference 
Award” pelo melhor paper do evento. A rede mos-
trou o Super Hi-Vision com exibições em telas gi-
gantes de 6 metros de altura e com um sistema de 
som com 22.2 canais de áudio. A BBC planeja uma 
estréia para o público desta tecnologia durante as 
Olimpíadas de 2012 em Londres.

Durante o evento o tema sobre conteúdo – pro-
gramação – distribuído através das diversas mídias 
de comunicações foi discutido e defendido por toda 
a comunidade. “Os profissionais falaram sobre o 
novo conceito chamado D-consumer (from tape, 
to tablet). Ou seja, em função da melhor malha de 
distribuição de cobertura de banda larga em suas 
regiões, a Europa e a América do Norte têm pos-
sibilitado a expansão das novas maneiras de dis-
tribuição, sejam através de Tablets, BroadbandTV, 
Mobile, entre outros”, lembra a diretora.

O impacto das redes sociais na televisão con-
vencional também foi discutido em um painel 
exclusivo. Os números apresentados durante 
a palestra impressionaram os participantes. 
Existe um grande debate sobre como a au-
diência pode interagir com o conteúdo e com 
as redes sociais, e as soluções que compar-
tilham recomendações para a programação 
ganharam destaque. “Há muito tempo, os 
radiodifusores são proprietários de “redes so-
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Gilmara é editora da Revista da SET . e-mail: 
gelinska@gmail .com

ciais” instantâneas que se formam ao longo 
da grade de programação e é necessário usar 
a tecnologia para adaptarem-se a este mo-
mento. Os radiodifusores não devem perder 
esta oportunidade”, afirma David.

Além das conferências
O evento conta com palestras, exibição de 
equipamentos e workshops em menor escala. 
Havia áreas de exposição com estandes me-
nores dedicados a pequenas empresas e a 

novos projetos, pesquisa e desenvolvimento, 
com alto nível e de valor científico. 

Havia 13 áreas distintas de feira. Nas áreas 
de 10 a 12 estavam os fabricantes e prove-
dores dedicados na criação de sistemas de 
estúdios, produção de conteúdos, telecine, fil-
mes e áudio. Nas áreas de seis a nove encon-
travam expositores dedicados a integração de 
sistemas, servidores e sistemas de automa-
ção, aplicações, gerenciamento de acervos 

e pós produção. Os pavilhões de um a cinco 
e 13 abrigaram os sistemas de distribuições 
de conteúdos, como os móveis, cabo, satéli-
te, provedores de serviços, Broadcasters, ITV, 
IPTV, sistemas domésticos e banda larga

Uma parte dos fabricantes está tanto na NAB 
como na IBC, porém, o público deste último é 
bastante diferente, pois é freqüentado pelos 
profissionais da Europa central e leste, africa-
nos, árabes e asiáticos e russos. Com relação 
às empresas de pequeno e médio portes mui-
tos não participam da NAB. 

IBC 2012
Para David Britto, é fundamental para os brasilei-
ros a repetição do evento da SET na conferência 
IBC, assim como a escolha de temáticas signi-
ficativas para o mercado brasileiro e em con-
sonância com os destaques do próprio evento 
IBC 2012. Com as Olimpíadas de Londres sendo 
uma memória recente, certamente o tema dos 
eventos esportivos, principalmente, de 2014 e 
2016 deverá ter ainda maior destaque. Mas, os 
radiodifusores e membros da SET devem con-
tinuar a destacar as soluções de convergência.

Da
vi

d 
Br

itt
o

Distribuição híbrida foi o tema abordado pela NHK em seu estande
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PADRÃO DVB-T2: SEGUNDA 
GERAÇÃO DA TV DIGITAL

Por Franscisco Peres

Após a consolidação do padrão DVB-T 
como uma opção de sistema de televi-
são digital terrestre de primeira geração 

dos sistemas, foi desenvolvida a segunda ge-
ração do padrão denominado DVB-T2. A es-
pecificação foi publicada em 2008 pelo DVB 
e em 2009 pelo European Telecommunication 
Standards Institute (ETSI). No IBC deste ano 
o padrão virou de fato realidade com muitos 
fabricantes apresentando uma linha completa 
de produtos para esse novo sistema de trans-
missão. Uma das principais vantagens do 
padrão é o aumento da capacidade, graças 
a novas tecnologias de transmissão adotadas 
neste sistema. Comparando com a primeira 
geração, o DVB-T2 oferece um aumento de 
pelo menos 30% na capacidade do canal, 
permitindo oferta de mais serviços além de 
garantir melhor cobertura das áreas a serem 
atendidas.

Principais características do padrão 
Para dar mais capacidade ao sistema sem 
penalizar o C/N mínimo necessário para uma 
boa recepção do sinal, foram inseridos e mo-
dificados parâmetros de correção de erro e 
de modulação. Os códigos corretores usa-
dos são o LDPC (Low Density Parity Check) 
e o BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquengham), ao 
invés dos códigos convolucionais e do Reed 
Solomon presentes na primeira geração. Um 
exemplo do ganho destes códigos é a capa-
cidade de receber um sinal 64-QAM, FEC ¾ 
com menos de 16 dB de C/N. O time inter-
leaving, adotado originalmente no ISDB-T, foi 
também inserido no DVB-T2 dando maior ro-
bustez aos desvanecimentos seletivos, ruído 
impulsivo e efeito Doppler.

O sinal é modulado em OFDM, tal como o 
DVB-T, mas o tamanho da FFT foi aumentado 
para até 32K, resultando em mais portado-
ras e intervalos de guarda mais longos. Esta 
característica traz vantagens e desvantagens 
para o desempenho do sistema. Por um lado, 

os intervalos de guarda maiores permitem 
que as redes de frequência única, SFNs, te-
nham transmissores mais potentes e mais 
distantes. Por outro, um número grande de 
portadoras significa espaçamento menor en-
tre elas, o que deixa o sinal menos imune ao 
efeito Doppler e, portanto, com pior desem-
penho em mobilidade. Em princípio, o modo 
32k é recomendado para recepção fixa, mas 
seu uso com recepção móvel ainda precisa 
ser verificado com testes de campo e de la-
boratório.

As opções de constelação são as mesmas 
do DVB-T, acrescido da modulação 256QAM, 
que aumenta a capacidade do canal em mais 
de 30%. Ainda na transmissão, a relação de 
potência pico-média (PAPR – peak-to-avera-
ge power ratio) também foi reduzida, dando 
mais eficiência aos amplificadores de alta 
potência. Com parâmetros menos robustos e 
mais eficientes, a taxa máxima pode chegar a 
mais de 50 Mbps. Para dar robustez à recep-

ção do sinal, técnicas como o giro de cons-
telação (Rotated Constellation) e o modo de 
transmissão MISO (Multiple Input Single Out-
put) também foram adicionadas ao sistema. 

A Tabela abaixo compara os parâmetros de 
transmissão dos sistemas DVB-T e DVB-T2 

As Novas tecnologias de transmissão 
aplicadas no DVB-T2
Das novidades empregadas nesta segunda 
geração, três merecem destaque: a rotação 
de constelação, o uso de redes MISO e uma 
evolução da transmissão hierárquica presente 
no ISDB-T, que no DVB-T2 é chamada de PLP 
(Physical Layer Pipes).

Rotação de constelação
No DVB-T, a constelação M-QAM é formada 
a partir de componentes simétricas de I (in-
phase) e Q (quadrature) e cada símbolo car-
rega m bits de acordo com uma constelação 
2m-ária. Por exemplo, QPSK carrega 2 bits, 

IBC 2011!

Di
vu

la
ga

çã
o



27

16-QAM carrega 4 bits e 64-QAM carrega 
6 bits. Para reduzir a probabilidade de erro 
de bit, o código Gray é adotado. Os bits são 
atribuídos aos símbolos de forma que entre 
símbolos adjacentes, apenas um bit se mo-
difica. Assim, como pode ser observado na 
figura 1, quando um símbolo é confundido 
com o símbolo mais próximo, apenas um bit é 
recebido errado. Esta característica cria uma 
independência entre as componentes I e Q do 
símbolo. Uma forma de evitar esta indepen-
dência é girar a constelação, como mostrado 
na figura 2. 

O ângulo de rotação da constelação depen-
de da ordem da modulação. Quanto maior 
a ordem, menor o ângulo. A maior rotação, 
29 graus, acontece para o QPSK, passando 
pelo 16-QAM com 16.8 graus, até o 256-
QAM que é de apenas 3.6 graus. No entanto, 
quando a degradação do sinal acontece para 
ambos os eixos, a rotação não resulta em um 
ganho significativo. Para resolver esta limita-
ção, é usada uma técnica chamada Q-delay, 
em que o eixo Q é transmitido atrasado em 
relação ao eixo I, como mostra a figura 3. Esta 
técnica resulta em um ganho de até 7 dB para 
recepção móvel numa SFN.

MISO (Multiple Input Sigle Output)
Uma outra técnica empregada no DVB-T2 é 
a capacidade de implementar redes do tipo 

MISO (Multiple Input Single Output). Uma rede 
MISO pode ser considerada um caso particu-
lar de SFN. A principal diferença entre esta e 
uma SFN padrão é que a rede MISO transmite 
duas versões, um pouco diferentes, do mes-
mo sinal, como pode ser observada na figura 
4. O padrão DVB-T2 aplica uma configuração 
modificada do método de Alamouti, para inse-
rir menos complexidade ao sistema.

O conceito desta configuração pode ser en-
tendido observando na figura 4 que cada con-
junto de moduladores transmite a informação 
em pares. O grupo 1 transmite uma versão 
não modificada do conteúdo, exemplificada 
como C

0
 e C

1
, tal como numa SFN padrão. 

O grupo 2 transmite uma versão um pouco 
modificada deste par. São transmitidos C*

1
 e 

C*
0
, que são os complexos conjugados de C

1
 

e C
0
. Para obter o ganho esperado, a sequên-

cia modificada do grupo 2 precisa ser trans-
mitida na ordem do inversa do grupo 1, ou 
seja, o grupo 1 transmite C

0
 e C

1
 e o grupo 2 

transmite C*
1
 e C*

0
.

Esta configuração permite que, recebendo 
o sinal com uma única antena, se obtenha 
um ganho na relação sinal-ruído equivalen-
te ao de uma recepção com diversidade. Os 
notches e ripples vistos na recepção de dois 
sinais em uma SFN padrão, que degradam 
o C/N, não acontecem em uma rede MISO. 
Como os sinais não são mais idênticos, a 
combinação destrutiva é essencialmente evi-
tada.

Os transmissores não precisam estar geo-
graficamente separados, mas se estiverem, a 

rede terá um ganho de diversidade de trans-
missão e tal como numa SFN padrão, todos 
os transmissores precisam estar sincroniza-
dos com a mesma base tempo.

PLP (Physical Layer Pipe)
O DVB-T2 reusa o conceito de PLP ( Physi-
cal Layer Pipe) introduzido no DVB-S2. Um 
PLP é um canal lógico que pode carregar 
um ou vários serviços. Cada PLP pode con-
ter diferentes taxas e ser configurado com 
parâmetros de transmissão diferentes. É pos-
sível configurar até 255 PLPs diferentes. Por 
exemplo, pode-se criar PLPs para serviços 
HD, usando modulação, FEC e time interlea-
ving mais eficientes e menos robustos e PLPs 
para serviços SD e móveis com parâmetros 
mais robustos e que precisem de menos taxa. 
A divisão dos PLPs é feita em slots de tempo, 
de maneira similar a, padronizada no DVB-H.

A vantagem de dividir os serviços em múlti-
plos PLPs é de ter robustez e eficiência es-
pecífica para cada serviço, time interleaving 
mais longos, permitir controle do consumo de 
energia através da divisão em slots de tempo 
e até diversidade de frequência, quando se 
usa o TFS (Time-Frequency Slicing). O TFS é 
uma técnica especificada no DVB-T2, mas 
está descrita para implementações futuras, 
em um anexo informativo do padrão. Basi-
camente, além da multiplexação no tempo, o 
TFS prevê uma multiplexação em frequência 
utilizando outros canais de radiofrequência, 
até um limite de seis canais.

Conclusão
Estamos observando uma mudança gra-

Figura 1 – constelação simétrica

Figura 2 – constelação rotacionada

O eixo Q é transmitido atrasado em relação ao eixo I
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dual na Europa para o sistema DVB-T2. O 
lançamento de serviços HD demanda uma 
capacidade maior dos canais e esta tecno-
logia vem preencher bem a necessidade 
preservando a qualidade e confiabilidade 
da cobertura.

O custo dos receptores ainda é significativa-
mente superior à solução DVB-T, mas como 

o número de fabricantes está crescendo, 
espera-se que em breve os preços estejam 
equiparados.

A migração para o sistema DVB-T2 represen-
ta uma segunda fase de transição que preci-
sará de novos canais em um espectro cada 
vez mais congestionado e com menos espaço 
para a radiodifusão.

Referências:
-  DVB website : http://www.dvb.org/tech-

nology/standards/
-  EBU – Tech 3348, Frequency and Network 

Planning Aspects of DVB-T2
-  Understanding  DVB-T2 – Digital Televion 

Terrestrial Action Group - www.digitag.org

Durante a IBC 2011, feira e congresso realizados 
no início de setembro, em Amsterdã, com 
recorde de participantes, as principais tendências 

tecnológicas relacionadas ao mercado de comunicação 
audiovisual foram discutidas e apresentadas. 

Tiveram destaque temas relacionados ao uso eficiente 
do espectro, produção e manipulação em UHDTV 
(Ultra High Definition TeleVision), Rádio digital, Cloud 
Computing, cadeia de distribuição multiplataforma, 
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) e integração 
da radiodifusão com redes sociais. 

Em síntese, a convergência dos desenvolvimentos 
assume como base a mudança gradativa de 
comportamento do telespectador, que passaria a buscar 
conteúdo e criar a própria grade de programação. As 
operadoras de DTH (Direct To Home) e Cabo passam 
a criar produtos de VOD (Video On Demand) para se 
adequarem a esse modelo e concorrerem com as 
inúmeras ofertas OTT (Over The Top), como Hulu1 e 
Netflix2.

Dentre os métodos utilizados para oferta de conteúdo 
não linear, operadoras de DTH e de sistemas terrestre 
de TV por assinatura (DTT), na Europa e Estados 

Unidos da América, encontraram solução na própria 
transmissão unidirecional para atender essa demanda: 
o Push VOD. Como conceito básico, o conteúdo pode 
ser armazenado no set-top box do assinante para 
exibição posterior. 

Durante o congresso da IBC 2011, vários órgãos 
apresentaram a inclusão desse modelo em seus 
padrões, como o apresentado pelo CRC3 do Canadá 
– que incluiu o NRT (Non-Real-Time) com possibilidade 
de download em função da localidade e interesse do 
usuário com atualizações automáticas similares ao 
RSS no ATSC 2.0.

Baseado nas avaliações de custo para distribuição 
de vídeo pela nuvem versus distribuição broadcasting 
e a massificação de produtos com capacidade de 
armazenamento, pode-se definir qual a melhor forma 
de prover, para cada tipo de conteúdo, serviços on-
demand e atender o interesse, cada vez maior, dos 
usuários por conteúdos não lineares.

Neste contexto de aumento da demanda por 
conteúdos não lineares e distribuição multiplataforma 
– apenas citada nesse artigo – é importante enxergar 
as oportunidades não apenas para os produtores de 

conteúdo, emissoras e operadoras, mas também para 
a indústria de software nacional, que poderá - desde 
que ágil - ser inserida no cenário mundial como 
provedora de soluções maduras, criativas e eficientes.

Nota do revisor técnico:
1- Hulu é um website e um serviço de assinatura OTT 
constituído por uma joint venture de diversas empresas 
para oferecer streaming de shows de TV, filmes, vídeo-
clipes, etc diretamente para o usuário on-demand.

2- Netflix é o sistema oferecido por uma empresa 
norte americana que disponibiliza filmes do seu acervo 
de cerca de 20 mil títulos para serem assistidos via 
internet (streaming) ou, se for a preferência do cliente, 
esses filmes são enviados à ele através dos correios.

3- CRC-Communications Research Centre é um 
laboratório do governo federal canadense dedicado 
à pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações 
avançadas.

Francisco é engenheiro da TV Globo . 
E-mail: francisco  .peres@tvglobo  .com .br

João é diretor de Transmissão e Sistemas Digitais 
da Rádio e Televisão Bandeirantes .email: jvando-
ros@band .com .br

IBC 2011 - SERVIÇOS EM DESTAQUE 
Por João Vandoros

Figura 4 – Rede MISO DVB-T2
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Por Nelson Faria

A IBC (International Broadcasting Conven-
tion) é um dos principais destinos para a 
demonstração de inovações na indústria 

de radiodifusão. Mais de 50 mil pessoas de 160 
países foram para o show em 2011. O evento 
apresentou uma exposição completa de equipa-
mentos, abrangendo todas as vertentes tecnoló-
gicas da indústria atual. 

Com mais de 1300 fornecedores de tecnologia, 
a IBC 2011 integrou uma série de apresenta-
ções especiais que incluíram:

• Future Zone e New Technology Campus 
– onde se mostraram os mais recentes 
desenvolvimentos em tecnologia de ra-
diodifusão.

• Connected World – área dedicada a IPTV e 
Mobile

• Production Village – onde estiveram presen-
tes as mais recentes câmeras num ambien-
te especialmente preparado para captação

A experiência mais marcante foi na Future Zone 
ao assistir a demonstração 8K Super Hi-Vision 
da NHK. Cobrindo toda a cadeia produtiva de 
captação e distribuição, a tecnologia de Super 
Hi-Vision cria uma experiência agradável, sem 
qualquer tensão na visão ou qualquer outro des-
conforto físico.

Além do lançamento de mais câmeras de alta 
velocidade e a disseminação do 3D em toda a 
cadeia de produção, destacamos:

Chyron – Axis World Graphics: Primeiro sistema 
de grafismo baseado em nuvem.  

Canon - Digisuper 95 (XJ95x8.6B): Maior lente 
zoom wide angle. É menor e pesa o mesmo que 
a bem sucedida 86x.

Vinten Radamec - Fusão da FCF-35 e ICE: Pri-
meira cabeça robótica que incorpora o Intelligent 
Control Engineering (ICE) para controle e preci-

são sem precedentes e é altamente compacta.

Grass Valley - Karrera: Novo switcher de pro-
dução ao vivo substitui o popular Kayak e inclui 
características high-end da Kayenne, com 1 a 
4.5 M/Es.

Microfones DPA - d:fine: Minúsculo headset 
single-ear  que tem grande qualidade de som, 
é muito leve, muito fácil de fixar e permanece no 
local uma vez que é colocado.

JVC - Falconbrid: A pequena câmera protótipo 
4K da JVC mostra o que é possível atingir com 
sua tecnologia de processamento Falconbrid, o 
primeiro chip LSI de alta velocidade de proces-
samento de vídeo HD.

TVLogic - LVM-074W:  LCD de 7” de alta resolu-
ção (1024x600), encapsulado  em um case de 
liga leve (600g) de magnésio. É o monitor ideal 
para as novas câmeras compactas de cinema 
digital. As características incluem: wave/vectors-
cope; entrada 3G/HD-SDI; conversão HDMI para 
HD-SDI; flip de imagem horizontal e vertical; 
medição de nível de áudio.

Front Porch Digital - Lynx: Os usuários podem 
gerenciar ativos em todo o mundo a partir de 
qualquer dispositivo ou qualquer local, utilizan-
do este sistema de armazenamento na nuvem 
eliminando a necessidade de servidores locais.

P + S Technik - PS-Cam X35: Combina os be-
nefícios de uma câmera super 35 mm de alta 
qualidade que pode gravar em qualquer veloci-
dade 1-450 frames por segundo, dispensando a 
necessidade de uma câmera hiper slow.

Sony - F65: Único sensor 35 mm 8K com sa-
ídas HD, 2K e 4K, tem 4000 pixels por linha 
verde, dando luminosidade total no canal ver-
de para uma maior gama de cores. A câmera 
de 16 bits é projetada para o futuro workflows 
de cinema digital.

Nelson é Assessor de Tecnologia e Inovação DGEN 
- Tv Globo . E-mail: nelson .faria@tvglobo .com .br

AS NOVIDADES DA INDÚSTRIA DE 
RADIODIFUSÃO EM AMESTERDÃ
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O evento apresentou uma exposição completa de equipamentos, abrangendo todas as vertentes tecnológicas da indústria atual.

Filmagem do “Super Hi-Vision”

IBC 2011!



CBC

31

A oferta de di ferentes disposi-
t ivos com capacidade de se 
conectar a internet  vem cres-

cendo cada vez mais no mercado de 
eletroeletrônicos. Hoje, uma inf in ida-
de de modelos de smartphones , ta-
blets , notebooks  e, mais recentemen-
te, TVs conectadas, está disponível , 
com recursos avançados de conexão 
às redes domést icas.  Existem vár ias 
denominações para essas novas TVs, 
que ut i l izam tecnologia propr ietár ia 
dos fabr icantes, ta is como o SmarTV, 
NetTV. Essas soluções, normalmente, 
só usam a conexão de internet  d ispo-
nível  no disposi t ivo para a oferta de 
apl icat ivos, estabelecendo uma sepa-
ração entre os serviços de TV e os 
serviços de internet . 

Entretanto, com o surgimento da inte-
ratividade da TV digital, a radiodifusão 
também passa a exercer papel fun-
damental neste ambiente, e o usuá-
rio passa a util izar esses dispositivos 
para acessar tanto o conteúdo multi-
mídia proveniente da internet quanto 
às transmissões de TV. Surge então a 
questão: como fornecer ao usuário uma 
experiência convergente de integração 
de dispositivos, em que há uma inte-
ração harmônica entre a internet e a 
radiodifusão?

As discussões sobre essa questão 
estão avançando no âmbito da União 
Internacional de Telecomunicações 
(UIT) , e o Brasi l  vem atuando de ma-
neira relevante apresentando, naque-
le fórum, importantes documentos 

que serão a base para a padronização 
mundial  de apl icações híbr idas de 
televisão digi ta l  (Hybrid DTV Appl ica-
t ions ) .  Na úl t ima reunião do Grupo 
de Trabalho 6B, que discute meca-
nismos de acesso aos serviços de 
radiodifusão na Comissão de Estudos 
6 (CE 6) da UIT-R, real izada no f inal 
de setembro deste ano, in ic iou-se a 
elaboração de uma nova Recomenda-
ção sobre assunto, a qual def in irá os 
requis i tos técnicos para esse t ipo de 
apl icação. O documento foi  baseado 
em uma contr ibuição apresentada e 
defendida pela delegação da Adminis-
tração Brasi le ira presente na reunião. 
Outros dois documentos elaborados 
pelo mesmo Grupo também t iveram 
part ic ipação brasi le ira, que nas úl t i-
mas reuniões desempenha papel de 
l iderança na relator ia de importantes 
questões sobre o assunto.

A proposta de nova Recomendação 
tem o objet ivo de def in ir  requis i tos 
para Hybrid DTV Appl icat ions  de ma-
neira a harmonizar o comportamento 
dessas apl icações em um ambiente 
de múlt ip las plataformas.  Atualmen-
te, cada fabr icante desenvolve apl i-
cações propr ietár ias que não “con-
versam” entre s i , o que prejudica a 
implementação de mecanismos de 
interação entre disposi t ivos. Nesse 
contexto, a ut i l ização de plataformas 
abertas e padronizadas, como o mi-
ddleware  Ginga, poderá gerar ganhos 
para toda uma cadeia de valor rela-
cionada ao desenvolv imento de apl i-
cat ivos para ambientes convergentes. 

A discussão sobre apl icações híbr i-
das de televisão digi ta l  também já se 
encontra bastante avançada no Setor 
de Normal ização das Telecomunica-
ções da UIT (UIT-T), mais especif ica-
mente nas Comissões de Estudos 9 e 
16, em que o Brasi l  também atua de 
maneira relevante. A padronização e a 
harmonização de tecnologias híbr idas 
são fundamentais tanto no âmbito do 
Setor de Normal ização como do Se-
tor de Radiocomunicações da UIT, de 
modo a incluir  requis i tos específ icos 
de cada t ipo de apl icação, conside-
rando a convergência de serviços. Um 
exemplo desse t ipo de atuação foi  a 
padronização do middleware  Ginga, 
cujas caracter íst icas técnicas foram 
inser idas em Recomendações UIT-T e 
em Recomendações UIT-R, para pos-
sibi l i tar sua implementação em servi-
ços de TV a cabo, IPTV e radiodifusão 
interat iva.

Para mais informações sobre a atu-
ação internacional da Anatel , aces-
se o s i te: www.anatel .gov.br, na aba 
“Conheça a Anatel”, l ink “Comissões 
Brasi le iras de Comunicações (CBCs)”. 
A part ic ipação nas diversas CBCs da 
Anatel  é aberta a prof issionais, em-
presas e inst i tu ições com interesses 
nas áreas de telecomunicações, ra-
diocomunicações e radiodifusão.

Por Thiago Aguiar Soares e Ana Eliza Faria Silva

BRASIL LIDERA DISCUSSÕES NA 
UIT SOBRE A HARMONIZAÇÃO 
ENTRE TV E INTERNET 

Thiago Aguiar Soares é Especialista em Regulação 
da Anatel e Líder do GRR 6 – Radiodifusão – CBC2 . 
email: thiagoaguiar@anatel .gov .br

Ana Eliza é Gerente de Engenharia da TV Globo e 
Vice-diretora Editorial da SET . email: ana .eliza@
tvglobo .com .br
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INTERATIVIDADE MULTIPLATAFORMAS
Por Gilmara Gelinski

Foi-se o tempo que as redes sociais ser-
viam apenas para encontrar amigos, 
trocar mensagens, exibir fotos e vídeos. 

A era agora é da interatividade. E o Esporte 
Interativo deu o primeiro passo ao transmitir 
ao vivo pelo Facebook e pelas grandes telas 

do Cinema a final da Supercopa da Espanha 
entre os times do Barcelona e Real Madrid. 
A iniciativa deu tão certo que durante o jogo 
foram mais de 700 mil acessos à página do 
Esporte Interativo – https://www.facebook.
com/#!/esporteinterativo. 

De acordo com Felipe Aquilino, 
responsável pelo marketing insti-
tucional da rede de TV aberta de 
esportes, “os próprios internautas, 
que fazem parte da comunidade da 
rede pelo Facebook, pediram para 
fazermos a transmissão de nos-
so conteúdo pelas redes sociais”. 
Atualmente, o Esporte Interativo 
é o canal de TV brasileiro com o 
maior número de seguidores, so-
mando um milhão de pessoas, só 
no Facebook. 

“Essa primeira transmissão é o 
conceito de social TV, tão forte nos 
Estados Unidos e Europa. Cada vez 
mais as pessoas tendem a assis-
tir os jogos em multiplataformas 
e comentá-los via redes sociais 
com amigos”, explica Felipe. Jun-
to ao player que transmite o jogo, 
além de assistir a partida ao vivo, 
o internauta pôde participar de um 
chat em tempo real e comentar a 
partida. 

Segundo Felipe, como a rede é um 
canal multiplataforma, a busca por 
novas formas de atingir o público 
é constante. A transmissão nas 
telas do Cinema foi uma grande 
oportunidade para aumentar os 
fãs da rede. O clássico foi exibi-
do ao vivo, simultaneamente, nas 
salas de uma rede de cinema em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Belo Horizonte e Porto Alegre. “A 
transmissão não exigiu esforços, 
pois é exatamente a mesma do Fa-

cebook. A diferença está na presença dos 
narradores e comentaristas que estavam 
em uma das salas de cinema onde o jogo 
estava sendo exibido”, lembra. 

Perspectivas 
A transmissão de eventos por meio dessas 
novas mídias, como os dispositivos móveis, 
por exemplo, já representa 30% da audiên-
cia do Esporte Interativo. A previsão para o 
final de 2011 é que 20% de toda a receita 
do canal venha de publicidade nessas no-
vas plataformas, ante os 5% atuais. Esses 
números reforçam o objetivo do canal em 
crescer 70% em 2011, depois de registrar 
um aumento de receita 110% no ano pas-
sado em comparação a 2009.

Além da página da internet, a rede admi-
nistra páginas de clubes de futebol, atletas 
e personalidades de esportes, totalizando 
cerca de 4 milhões de fãs nas redes so-
ciais. Com tantos seguidores e com tanta 
tecnologia, o Esporte Interativo possui o 
seu canal ao vivo pelo Facebook, com pra-
ticamente toda a programação ao vivo da 
rede. Ficam excluídos apenas àqueles sem 
direitos de internet.

Fora do campo digital, o Esporte Interativo 
também está ampliando sua rede terrestre, 
com acordos firmados para atuar em mais 
quatro novos Estados - Minas Gerais, Espí-
rito Santo, Amapá e Rondônia. Em São Pau-
lo, a emissora possui desde junho de 2010 
o canal 36 UHF na capital e demais canais 
pelo interior do Estado - Araras, Campinas, 
Mogi das Cruzes, Piracicaba, Rio Claro, 
Santos e São José dos Campos.

Fonte: Comunicação Esporte Interativo.

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

Durante o jogo foram mais de 700 mil acessos à página da 
Esporte Interativo no Facebook

Além da rede social, a final entre Barcelona e Real Madri foi transmi-
tida em salas de cinema simultaneamente. 

O Esporte Interativo se utilizou de sua tecnologia multiplataforma e 
transmitiu ao vivo o clássico pelo Facebook 
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RUÍDO E INTERFERÊNCIA: FLAGELOS PARA O 
RÁDIO - PARTE 2

Por Ronald Barbosa

Em sequência ao artigo anterior, bus-
ca-se entender nesta Parte 2 um 
pouco da sistemática de normaliza-

ção que cria condições diagnósticas para 
que serviços e produtos não aumentem 
o grau de ruído e de interferência para 
o Rádio.

Todos os dias surgem produtos novos que 
geram radiofrequências e em sua grande 
maioria não passam pelo crivo da Anatel e, 
portanto, não são certificados, entrando em 
circulação e aumentando o grau de ruído 
e interferência em receptores até robustos, 
mas sensíveis como os de automóveis, e 
atingindo, principalmente, as pessoas que 
em seus lares querem ver ou ouvir progra-
mas de sua predileção.

Nos grandes centros populacionais isso 
é mais visível e o sinal recebido pelo ar 
fica contaminado em radiofrequências. 
As pessoas não sabem por que ouviam 
uma emissora e de repente pararam de 
ouvi-la.

Conversando com um amigo nos EUA du-
rante uma reunião do Institute of Electrical 
and Electronic Engineers (IEEE) ele disse 
que constatou uma interferência de semá-
foros de LED no receptor de seu carro e 
que iria iniciar uma campanha de medidas. 
Ele disse que não era em todo o semáforo 
de LED, isto é, depende do fabricante. Mas 
ficou admirado que até os receptores de 
automóveis estão sujeitos a esse tipo de ru-
ído. Eu disse que um professor, em Jundiaí, 

já havia iniciado também uma campanha 
de observação mais detalhada sobre esse 
tipo de interferência.

Aliado a isso temos as interferências 
causadas por serviços que por deficiên-
cia normativa ou por desrespeito às suas 
características técnicas previstas nas 
Normas Técnicas causam verdadeiros 
terremotos em serviços adjacentes.

No Brasil, quando não se estabelece por 
norma de serviço o comportamento da 
compatibilidade eletromagnética entre 
usuários do espectro, particularmente, 
usuários das mesmas faixas de frequ-
ências ou de faixas de frequências ad-
jacentes, a única Associação Brasileira 
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de Normas Técnicas que produz Normas 
Técnicas Brasileiras, Mercosul e Interna-
cionais ISO é a ABNT.

Diversas Normas da ABNT que tratam da 
questão da interferência são: submetidas 
ao seu Comitê Técnico que após ouvir 
diversos setores elabora o Projeto de 
Norma, o coloca em consulta nacional e 
esse processo acaba sendo longo e de 
grandes discussões. Por outro lado, uma 
vez aprovado o Projeto de Norma ele se 
transforma em Norma Técnica e passa a 
ser utilizado por todos os interessados. 
Essas Normas não têm caráter Regula-
mentar, mas podem e devem se tornar 
parte de Regulamentos como é o caso do 
RDS em FM.

Existiam diversas Normas Técnicas que 
avaliavam a questão da interferência de 
redes de alta e baixa tensão sobre outros 
serviços, tais como:
-  ABNT NBR 9890:1987 – cancelada 

em 14/06/2011
-  ABNT NBR 7875:1983 – cancelada 

em 16/09/2010
-  ABNT NBR 8184:1983 – cancelada 

em 16/09/2010
-  ABNT NBR 7876:1983 – cancelada 

em 16/09/2010
-  ABNT / NB  118:1966 – cancelada 

em 01/09/1993
-  ABNT NBR 5464:1981 – cancelada 

em 16/09/2010
-  ABNT / EB     71:1964 – cancelada 

em 01/09/1993

Todas essas Normas Técnicas trata-
vam de interferência, desde a questão 
de nomenclatura a redes elétricas, com 
interesse da radiodifusão.  Cada Norma 
acima identificada está associada a um 
número grande de outras normas que 
também foram canceladas e que, em ne-
nhum momento, houve uma explicação 
para o seu cancelamento, haja vista que 
são decorrentes de consulta nacional e 
harmonizadas por diversos setores.

Algumas dessas normas estabeleciam 
critérios de interferência que muitos labo-
ratórios utilizavam até recentemente suas 
informações para avaliar compatibilidade 
eletromagnética e proteção elétrica.

Outras normas oferecem proteção a re-
cepção de radiocomunicação a partir de 
fontes de interferência, como aparelhos 

elétricos de todos os tipos, o sistema de 
energia elétrica, industrial, científica, re-
ceptores de radiodifusão (Rádio e TV) e 
equipamentos de TI.

Na ausência de normalização brasileira 
sobre a matéria, restam ainda normas 
internacionais, como por exemplo, as 
originadas pela Comissão Especial In-
ternacional sobre a Interferência de Ra-
diocomunicação – (CISPR) que promove 
a Normalização no domínio da Compati-
bilidade Eletromagnética nos seguintes 
campos:
- Proteção de recepção de radiocomu-

nicação;
-  Instrumentos de medição, instala-

ções, métodos e análise estatística 
para a medição de perturbação. 

-  Limites para perturbações radioelétri-
cas produzidas pelos aparelhos elétri-
cos ou eletrônicos e sistemas. 

-  Requisitos para a imunidade de apa-
relhos elétricos, equipamentos de 
multimídia, equipamentos de informá-
tica e de som e televisão recebendo 
instalações de interferências.

O CISPR busca ativamente cooperar com 
outras organizações internacionais interes-
sados na redução da interferência de ra-
diocomunicação. A CISPR é composta pelos 
seguintes órgãos: Comitês Nacionais da IEC 
e as seguintes organizações internacionais:

-  CIGRE (International Council on Large 
Electric Systems) - é uma organização 
mundial no campo da alta tensão e foi 
fundada em Paris, França, em 1921. 
www.cigre.org  

-  EBU (European Broadcasting Union) 
– é uma confederação de 74 organi-
zações de radiodifusão de 56 países 
e 49 radiodifusores associados.www.
ebu.ch 

 -  ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) – Uma organiza-
ção sem fins lucrativos cuja missão 
é produzir padrões de telecomunica-
ções que serão usados pela Europa 
e países até de outros continentes.
www.etsi.org 

-  IARU (International Amateur Radio 
Union) – é a voz mundial e fonte de 
informações para os Rádio Amadores 
desde 1925. www.iaru.org.  

- TU-R (International Telecommuni-
cations Union – Setor de Radioco-
municações) – é um órgão ligado à 
Organização das Nações Unidas – 
ONU responsável por determinar um 
conjunto de normas e especificações 
internacionais para a área de radioco-
municações www.itu.int.

A International Electrotechnical Commission 
(IEC) é a organização líder mundial que prepa-
ra e publica padrões internacionais para todas 
as tecnologias elétricas, eletrônicas e afins. 

IEC

ISO

CISPR

ITU
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São mais de 10.000 especialistas da in-
dústria, comércio, laboratórios de teste 
do governo, academia e pesquisa, grupos 
de consumidores e participa de trabalhos 
de normalização. 

A IEC é uma das organizações globais 
(IEC, ISO e ITU). Quando apropriado, 
a IEC coopera com a ISO (International 
Organization for Standardization – que 
é uma organização internacional de pa-
dronização, não governamental com sede 
em Genebra, Suíça, fundada em 1946) ou 
com a ITU (International Telecommunica-
tion Union) para garantir que as normas 
internacionais se encaixem perfeitamen-
te e se complementem uma a outra, mas 
nem sempre é assim. 

As normas CISPR reúnem informações 
IEC, ISO e ITU. Sendo, então, importan-
te considerá-las em todo o processo 
normativo e regulamentar brasileiro que 
trata das questões elétricas, eletrônicas 
e afins.

Um dos grandes temas que se tem dis-
cutido internacionalmente vem através 
do CISPR 22 (Emissões de tecnologia da 

Informação e equipamentos de multimí-
dia, bem como receptores). Este é identi-
ficado no roteiro Padronização IEC Smart 
Grid.

Em 2008, houve uma reunião em São 
Paulo, do Conselho de Gestão de Pa-
dronização (SMB – Standardization Ma-
nagement Board) que aprovou a criação 
de um Grupo Estratégico Smart Grid, 
que é também conhecido como IEC 
SG3. O grupo era formado por 14 paí-
ses e criou uma padronização IEC que 
inclui protocolos e modelos de padrões 
para efetuar interoperabilidade de dis-
positivos Smart Grid e sistemas.

Esses são dados novos, que juntamente 
com PLC e a interferência tradicional de 
produtos e serviços devem piorar e pre-
ocupar aqueles que utilizam o espectro 
radioelétrico para transmissão de seus 
sinais, pois seguramente, esses disposi-
tivos inteligentes podem tornar-se alta-
mente ofensivos aos passivos receptores 
da radiodifusão diminuindo ainda mais a 
área de cobertura das emissoras.

O consumo inteligente irá permitir uma 

resposta à demanda e se encontra na 
interface entre a gestão de distribuição 
e automação predial. Como Smart Grid 
basicamente é um conceito de recursos 
inteligentes por meio da energia elétri-
ca desde a geração até o consumidor, 
há que se avaliar as condições de ruí-
do e interferência que um sistema tão 
importante, que já bate à nossa porta, 
poderá causar.

Principalmente porque teremos carros 
elétricos inteligentes, ‘pontos’ inteligen-
tes de reabastecimento desses veículos 
(em qualquer lugar poderão esses veícu-
los ser recarregados), residências inteli-
gentes, edificações inteligentes.

Mas se todas as normas brasileiras sobre 
interferências forem canceladas, como 
fazer para descobrir o grau de ofensa do 
sistema inteligente?

Ronald é diretor de rádio da SET e diretor de tecno-
logia da Associação Brasileira de Emissoras de Rá-
dio e Televisão (Abert) . Email: ronald@set .com .br

RÁDIO
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CONGRESSO AGERT

AGERT REALIZA CONGRESSO DE RÁDIO E TELEVISÃO

A Associação Gaúcha de Emissoras de 
Rádio e Televisão (AGERT) promoveu, 
entre os dias 02 e 04 de Outubro, em 

Gramado, o 21° Congresso Gaúcho de Rádio 
e Televisão destinado à profissionais do se-
tor da radiodifusão. Nos dois dias de evento 
palestrantes se revezaram abordando temas 
como ilegalidades no setor, outorgas, novas 
tecnologias, investimentos publicitários. O 
encontro contou com a presença de radiodi-
fusores do Rio Grande do Sul, autoridades e 
representantes de entidades brasileiras liga-
das ao setor. 

Mais de 400 pessoas participaram da aber-
tura do evento, que teve como tema central 
a flexibilização da Voz do Brasil. Em seu pro-

nunciamento, o presidente da Agert, Alexan-
dre Gadret, reforçou a importância da apro-
vação da proposta que flexibiliza o horário de 
veiculação do programa “A Voz do Brasil” na 
Câmara dos Deputados. “Determinar um ho-
rário fixo para a veiculação do programa não 
é mais condizente com o mundo atual. Nós 
acreditamos que o modelo não dá direito de 
escolha ao ouvinte e o força a desligar o rádio 
no momento do programa”, argumentou. 

Alexandre ressaltou ainda que existe, em todo 
o país, um aumento significativo de emissoras 
ilegais. Para ele, uma fiscalização mais seve-
ra ajudaria a impedir o problema que precisa 
ter mais respaldo da Justiça. O presidente da 
Agert afirmou que a falta reconhecimento da 

gravidade do crime de utilização do espectro 
sem a devida autorização é uma das princi-
pais barreiras para a punição. Segundo ele, 
o Rio Grande do Sul é o estado com um dos 
maiores índices de pirataria do país.

Questões como, a proliferação indiscrimi-
nada de emissoras ilegais, o longo tempo 
de tramitação dos processos no Ministério 
das Comunicações e a importância de in-
tensificar a fiscalização para amenizar os 
transtornos enfrentados pelos radiodifuso-
res também foram tratados na solenidade. 
Segundo o presidente da Associação Brasi-
leira de Rádio e Televisão (Abert), Emanuel 
Carneiro, destacou a importância da reali-
zação da Copa do Mundo de 2014 e das 

O evento contou com a participação dos radiodifusores, representantes do governo e de entidades ligadas ao setor
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Olimpíadas em 2016 no Brasil para o setor 
de radiodifusão.

Os novos rumos para a radiodifusão e as lutas 
da categoria foram temas do discurso proferi-
do pelo presidente do evento e vice presiden-
te da Agert, Wanderley Ruivo. Ele destacou 
que hoje a integração de mídias domina o 
debate do setor. Já o ministro das Comuni-
cações em exercício, Cezar Alvarez, lembrou 
que a comunicação é um direito fundamental.

Participaram ainda da cerimônia da abertu-
ra o presidente da Assembléia Legislativa 
gaúcha, deputado Adão Villaverde (PT), a 
secretária de Comunicação, Vera Spolidoro, 
representando o governador do Estado, Tarso 

Genro, o deputado federal Jerônimo Goergen, 
falando em nome da presidência da Câmara 
dos Deputados, e a senadora Ana Amélia Le-
mos ambos do PP.

As Palestras
Os participantes do Congresso também 
puderam tirar as dúvidas e conhecer mais 
sobre a legislação da radiodifusão. Um 
debate conduzido pelo vice-presidente da 
Agert, Carlos Piccoli, falou sobre o tema. 
Rodolfo Machado Moura, diretor de Assun-
tos Legais da Abert, participou do encontro 
e informou aos radiodifusores quais são 
as portarias dos Ministérios das Comuni-
cações, Justiça e Cultura que norteiam a 
atividade e que são essenciais para auto-

rizar o funcionamento das emissoras. Já 
Marcelo Brasil fez uma grande retomada de 
todos os procedimentos, prazos e normas 
relativos a outorgas.

Também foram abordados no primeiro dia 
temas como: Convergência e Integração de 
Mídias; As discussões sobre Comunicação 
Social no Brasil em foco na Câmara dos De-
putados; Investimentos Publicitários do Go-
verno Federal; Legislação da Radiodifusão; 
Paradoxos nas Empresas Familiares – Con-
vergências e Divergências. No segundo as 
palestras foram: Oportunidades de Negócios 
na Copa do Mundo 2014 para pequenos 
empresários; Combate as Emissoras Ilegais; 
Gestão Responsável: Inovação e Sustentabili-
dade; A Força do Entusiasmo. 

Os participantes tiveram a oportunidade de 
visitar a feira de equipamentos e softwares 
que aconteceu paralelamente ao congres-
so. Em 285 metros quadrados de área, 21 
empresas brasileiras puderam apresentar 
seus produtos. O diretor da empresa Tacnet 
e membro do comitê de eventos da SET, Le-
onardo Scheiner, esteve presente no con-
gresso e aproveitou para visitar a feira, que 
destacou os equipamentos digitais e sof-
twares de alta tecnologia para as emissoras 
de Rádio, além da infraestrutura do evento, 
que conta com espaço para reuniões e um 
auditório para os expositores se reunirem 
com os clientes. 

O presidente do 21º Congresso, Wanderley Rui-
vo, ressaltou a importância da exposição. “Neste 
evento é possível conhecer as novidades e lan-
çamentos das empresas para qualificar, ainda 
mais, as emissoras do país”, disse. 

Assembléia Geral 
Durante o congresso, a Agert promoveu 
Assembléia Geral para eleger o novo pre-
sidente para a gestão 2011/2013. O atual 
presidente, Alexandre Gadret, foi reeleito 
para o novo biênio. Em sua posse ele des-
tacou a necessidade de continuar a atuar 
fortemente no combate a ilegalidade e a 
importância da união dos radiodifusores, 
não só no estado, mas também em âmbito 
nacional. 

Atuante no estado do Rio Grande do Sul, a 
Agert engloba 300 emissoras de Rádio em 
AM, 272 emissoras de Rádio em FM e 23 
emissoras de TV. 

Fonte: Assessoria de Imprensa da Agert

Representante da SET Leonardo Scheiner (à direita) com o presidente da Agert Alexandre Gadret

CONGRESSO AGERT
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Um dos destaques do congresso foi o painel sobre a legislação na radiodifusão
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ONE SEG

O MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES, no uso das 
atribuições que lhe confere oart. 
87, parágrafo único, incisos 
II e IV, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no Decreto nº 
5.820, de 29 de junho de 2006, 
resolve: Art. 1º Instituir, no âmbi-
to da Secretaria de Serviços de 
Comunicação Eletrônica, Grupo 
de Trabalho para executar os tra-
balhos referentes à consignação 
de canais de radiofrequência 
destinados à transmissão digital, 
aprovação de projeto de instala-
ção e licenciamento, do serviço de 
radiodifusão de sons e imagens e 
do serviço de retransmissão de te-
levisão, no âmbito do Sistema Br-
sileiro de Televisão Digital Terrestre 
- SBTVD-T, para implantação da 
televisão digital no Brasil.
Art. 2º O Grupo de Trabalho terá as 
seguintes atribuições:
I - realizar as atividades necessá-
rias para a cons ignação e o licen-

ciamento de canais de radiofre-
quência destinados à transmissão 
digital do serviço de radiodifusão 
de sons e imagens e do serviço 
de retransmissão de televisão; 
II - estabelecer critérios e proce-
dimentos para a consignação e o 
licenciamento de canais de radio-
frequência destinados à transmis-
são digital do serviço de radiodifu-
são de sons e imagens e do serviço 
de retransmissão de televisão; 
II - coordenar estudos técni-
cos necessários à revisão de 
critérios e procedimentos para 
análise da consignação e do 
licenciamento desses canais; 
III - submeter às instâncias supe-
riores os resultados dos trabalhos;
IV - decidir quanto ao indeferimen-
to de processos, no âmbito de sua 
área de competência;
V - arquivar processos de tramita-
ção regimental inviável; e
VI - assessorar, sempre que ne-
cessário, as autoridades superio-

res com estudos e/ou fatos adicio-
nais relevantes aos trabalhos.
Art. 3º O Grupo de Trabalho será 
composto pelos seguintes ser-
vidores abaixo relacionados: 
I. Patrícia Brito de Ávila, que o co-
ordenará;
II. Eduardo Amorim Martins de 
Souza, que substituirá a coor-
denadora em suas ausências; 
III. Almir Coutinho Pollig;
IV. Gleyds Pereira Silva
V. Edival Marques Moreira;
VI. Juliana Santos Sales;
VII. Wellington de Morais Sousa; 
VIII. Patrícia Nogueira Mendes de 
Oliveira;
IX. Gilvandson Costa Cavalcante;
X. Anderson Zanati Dultra;
XI. Raimundo da Conceição Bahia 
Alves;
XII. Miraceli Dantas Cruz;
XIII. Ednalva Lídia da Silva;
XIV.Frederico Silva de Oliveira;
XV. Regina Aparecida Monteiro;
XVI. Edilon Esaú dos Reis;

XVII. Aldo César Rabelo Nora;
XVIII. Antônio Carlos Pereira da 
Silva; e
XIX. Fábio Henrique Oliveira da 
Costa.
Art. 5º Poderão ser convidados a 
participar do Grupo de Trabalho 
representant es de outros órgãos 
e/ou da sociedade civil.
Art. 6º Delegar competência ao 
Grupo de Trabalho para a prática 
dos atos relacionados à execu-
ção de suas atribuições previstas 
no art 2º, especialmente aqueles 
constantes nos incisos I a VIII do 
§1º e incisos I a VI do §3º, bem 
como nos incisos I a IV do §4º 
do art.188 do Regimento Inter-
no aprovado pela Portaria MC nº 
401, de 22 de agosto de 2006, 
publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) de 24 de agosto 
de 2006, com as alterações 
introduzidas pelas Portarias MC 
nº 591, de 18 de setembro de 
2006 e nº 711, de 12 de no-

vembro de 2008, publicadas 
no Diário Oficial da União de 20 
de setembro de 2006 e 13 de 
novembro de 2008, respectiva-
mente, e pela Portaria MC nº 11, 
de 26 de janeiro de 2011, publi-
cada no DOU de 28 de janeiro de 
2011, Portaria MC nº 19, de 15 
de fevereiro de 2011, publicada 
no DOU de 17 de fevereiro de 
2011, e Portaria MC nº 69, de 17 
de março de 2011, publicada no 
DOU de 18 de março de 2011.
Art. 7º O prazo previsto para a con-
clusão dos trabalhos do Grupo de 
Trabalho é de dois anos, contado 
da data de publicação desta Por-
taria, podendo ser prorrogado por 
iguais períodos de acordo com a 
conveniência deste Ministério.Art. 
8º Fica revogado o inciso III do art. 
3º da Portaria MC nº 652, de 10 
de outubro de 2006. Art. 9º Esta 
Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. PAULO BERNAR-
DO SILVA

PORTARIA Nº 485, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2011

Por Alberto Deodato Seda Paduan

Ronaldo Sardenberg, seu antecessor, e do Mi-
nistro das Comunicações, Paulo Bernardo.

Fonte: Site do Ministério das Comunica-
ções 
http://www.mc.gov.br/noticias-do-site/23863-
011111-anatel-tem-novo-presidente

Troca de comando 3
No inicio do mês de outubro, a japonesa Hitachi 
assumiu o comando da Linear Equipamentos, 
tradicional empresa fabricante de transmissores 
de TV de Santa Rita do Sapucai-MG.

Segundo Carlos Fructuoso, diretor de Marketing 
e um dos sócios da Linear, com isso a empresa 
terá mais fôlego para oferecer financiamento 
aos clientes.

Por outro lado, pelo fato de estar atuando inter-
nacionalmente, a Linear também deverá rece-
ber investimentos com a exportação de alguns 
de seus produtos, inclusive para o Japão, por 
complementarem a linha de produtos da própria 
Hitachi, conta Fructuoso. “Já pediram o desen-
volvimento de equipamentos no Brasil especifi-
camente para o mercado internacional”, conclui.

Ainda segundo Fructuoso, deverão ser produ-
zidos no Brasil alguns produtos Hitachi, como 
uma linha de câmeras de TV profissionais, rá-
dios microondas e encoders de baixa latência. A 
expectativa é que a produção de equipamentos 
não se resuma à área de radiodifusão, pois a 

Hitachi possui uma vasta gama e diversidade de 
equipamentos.

A Hitachi passará, gradualmente, a utili-
zar sua marca nos produtos brasileiros e 
a Linear deve ser mantida nas linhas de 
transmissores.

Fonte: Portal amazonia.com - Tecnologia
http://www.portalamazonia.com.br/secao/
tecnologia/%EF%BB%BFhitachi-compra-a-
linear-empresa-de-transmissores-e-recepto-
res-de-tv/

Troca de comando 4
No dia 03 de novembro, a marca Telavo, no 
Brasil, passou ao controle operacional da 
empresa Luno Tecnologia, do grupo Prints-
com. Segundo Luis Mauro, fundador do grupo 
Printscom que, junto com Almir Ferreira re-
presentarão inicialmente o grupo, essa alian-
ça estratégica, baseada num novo conceito 
tecnológico, abrange a administração, indus-
trialização e comercialização da marca Telavo, 
representando o início da criação do braço in-
dustrial do grupo, o que permitirá a amplia-
ção do leque de opções de equipamentos de 
radiodifusão e de banda larga.

Segundo Almir, “esse é o encontro da tradição 
da tecnologia Telavo com a inovação de solu-
ções inteligentes. É um novo momento”

Fonte: Departamento de Marketing da Printscom.

Troca de comando 1
O ex-secretário de imprensa da Presidência da 
República do governo Lula, jornalista Nelson 
Breve, foi indicado pela presidente Dilma Rous-
seff para ocupar o lugar de Tereza Cruvinel no 
cargo de presidente da Empresa Brasil de Co-
municação (EBC), responsável pela administra-
ção da TV Brasil entre outros canais públicos de 
rádio e TV. Sua nomeação foi publicada no Diário 
Oficial da União do dia 1° de novembro. Des-
de o mês de abril de 2011, Nelson Breve vem 
ocupando o cargo de superintendente de Co-
municação e Multimídia na EBC. Tereza Cruvinel 
estava no cargo há quatro anos e seu mandato 
terminou no dia 28 de outubro desse ano.

Fonte: Folha de São Paulo - Poder - 
28/10/2011
http://www1.folha.uol.com.br/poder/997948-
apos-disputa-dilma-decide-trocar-comando-
da-tv-brasil.shtml

Troca de comando 2
O Diário Oficial da União de 1° de novembro pu-
blicou também o decreto de nomeação de João 
Batista de Rezende para o cargo de presidente 
do Conselho Diretor da Anatel. João Rezende, 
que ocupará o cargo até 5 de novembro de 
2013, é membro do Conselho Diretor da Anatel 
desde 2009.

A posse do novo presidente ocorreu em Brasília 
no dia 07 de novembro em solenidade no Espa-
ço Cultural Renato Guerreiro com a presença de 
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INSIDE SET

Por Gilmara Gelinski

MEMBRO DA SET É HOMENAGEADO PELA SMPTE

Um dos membros do Co-
mitê Internacional da 
diretoria Internacional da 

SET e vice-diretor da UER - Tec-vice-diretor da UER - Tec-
nologia e Desenvolvimento –, 
David Wood, foi premiado pela 
Society of Motion Picture & Te- Motion Picture & Te-Motion Picture & Te- & Te-& Te- Te-Te-
levision Engineers (SMPTE) pelo 
artigo que ele escreveu sobre o 
tema “Entendendo Televisão Es-Televisão Es- Es-Es-
tereoscópica e seus Desafios” 
publicado no jornal da entidade 
SMPTE Motion Imaging, em ou-em ou-
tubro de 2010. 

A premiação aconteceu no dia 
27 de outubro, durante a Confe-
rência Anual da SMPTE, no Ho-
tel Renaissance, em Hollywood. 

Para ele a noite foi memorável. “É sempre 
bom receber prêmios, mas havia muitos 
outros profissionais recebendo prêmios, até 
mais prestigiados do que eu. Foi um prazer 
estar com pessoas que eu sempre admirei”.

Em seu artigo, Wood comentou sobre o pa-
pel da tecnologia 3D. “O 3D é popular com 
a indústria do cinema e continua a atrair o 
público. Mas eu queria delinear algumas de 
suas limitações, bem como seu potencial de 
evolução ao longo dos próximos anos. É uma 
tecnologia interessante, mas é importante 
não exagerar no que pode ser feito com o 3D 
de hoje”.

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

Da
vi

d 
W

oo
d

David Wood recebe o certificado de Peter Ludé da SMPTE  
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EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O LOUDNESS 

Dia 13 de outubro, em Brasília, a Socieda-
de Brasileira de Engenharia de Televisão 
– SET, por meio de sua presidente Lilia-

na Nakonechnyj e do coordenador do Grupo de 
Trabalho de Loudness da SET, Alexandre Sano, 
entregou uma carta de recomendações ao Mi-
nistério das Comunicações, representado pelo 
Secretário de Serviços de Comunicação Eletrô-
nica, Genildo Lins de Albuquerque Neto  e à Ana-
tel (Agência Nacional de Telecomunicações , re-
presentada pelo superintendente de Serviços de 
Comunicação de Massas, Ara Apkar Minassian, 
a fim de contribuir para a diminuição da diferen-
ça de intensidade sonora entre programas e in-
tervalos, conhecida como Loudness.  O objetivo 
do documento é colaborar para a normatização 
e padronização dos níveis de áudio executados 
por emissoras e canais de televisão no Brasil. 

Fundada em março de 1988, a Sociedade Bra-
sileira de Engenharia de Televisão – SET é uma 
entidade técnico-científica sem fins lucrativos, 
que tem por finalidade constituir-se em órgão 
de difusão, expansão, estudos e aperfeiçoamen-
to dos conhecimentos técnicos, operacionais e 
científicos nas áreas de engenharia de televisão, 
rádio, novas mídias e internet. 

Há dois anos e meio, a SET criou o Grupo de Tra-
balho de Loudness, coordenado pelo engenheiro 
Alexandre Sano, que realizou pesquisas com o 
objetivo de mensurar o problema e apresentar 
sugestões. O grupo é constituído por engenhei-
ros especializados das principais redes de tele-
visão aberta como Band, Cultura, Gazeta, Globo, 
Mix TV, MTV, Record, Rede TV e SBT e conta 
também com a participação de representantes 
da Anatel, do Ministério das Comunicações e de 
algumas operadoras de TV por assinatura. 

Em sendo adotadas pelo governo brasileiro, as 
recomendações da SET gerarão uma série de 
mudanças no processo de produção, captação, 
controle e processamento do áudio. Pela ne-
cessidade de investimento em treinamento e 
aquisição de equipamentos, a SET sugere que 
as emissoras estejam adequadas às recomen-
dações em um prazo de 24 meses, a partir da 
publicação do regulamento. 

No documento entregue em Brasília, o Grupo 

de Trabalho recomenda a adoção de especifica-
ções técnicas para padronização do volume de 
áudio (números abaixo) e uma metodologia de 
medição com fins de fiscalização 

Como foi feito o estudo da SET
A SET atua em todo país para beneficiar e apoiar 
os serviços de radiodifusão de sons e imagens 
executados. Ao acompanhar a evolução do 
tema Loudness no Brasil e no mundo, a enti-
dade mantém os profissionais (Engenheiros de 
Televisão) brasileiros atualizados. “A SET reuniu 
os melhores especialistas com o objetivo de 
apoiar as decisões da Anatel e do Ministério das 
Comunicações”, afirma o engenheiro Alexandre 
Sano.”As principais emissoras de TV aberta 
integram nossa entidade e já trabalham para 
atuar dentro dos parâmetros recomendados, 
reavaliando o processo interno de produção de 
conteúdo e capacitando seus profissionais”. 

A percepção subjetiva decorrente das diferenças 
de intensidade sonora entre programas e inter-
valos comerciais (Loudness) tornou-se objeto de 
estudos obrigatórios por especialistas em todo 
o mundo. Transmitir um áudio que agrade ao 
telespectador, sem dar-lhe sustos quando entra 
o intervalo comercial ou quando ele troca de ca-
nal, tem sido historicamente um grande desafio 
para emissoras de TV aberta e operadoras de 
serviços pagos em todo o mundo.

Esta situação foi agravada com a digitalização 
dos sistemas de produção e distribuição, que 
possibilita a transmissão dos sons de forma 
mais fiel, fazendo chegar ao telespectador todas 
as variações dinâmicas de áudio dentro de um 
mesmo programa e ampliando a oferta da gama 
de frequências, desde os sons mais graves até 
os mais agudos. 

Desde o início das atividades, em julho de 
2009, os integrantes do Grupo de Trabalho 
têm analisado e estudado o assunto, par-
ticipado de seminários, de workshops e do 
desenvolvimento dos trabalhos realizados por 
algumas entidades ao redor do mundo, tais 
como, EBU (European Broadcasting Union), 
ATSC (Advanced Television Systems Commit-
tee) e UIT (União Internacional de Telecomuni-
cações). O Grupo realizou estudos, medições 

e ouviu especialistas internacionais.

Como não é possível quantificar o Loudness 
medindo-se potência ou amplitude do sinal, 
também não há como quantificá-lo por meio de 
medidores acústicos de pressão sonora (“de-
cibelímetros”), utilizados frequentemente para 
medir ruídos ambientes, já que os mesmos não 
utilizam uma ponderação adequada ao nível de 
audição de televisão. Na tentativa de resolver 
este problema, alguns fabricantes desenvolve-
ram soluções para realizar medições e controle 
de Loudness, baseadas na recomendação inter-
nacional UIT-R BS. 1770 e EBU R128.

De fato, os medidores tradicionais de nível de 
áudio sempre avaliaram os picos ou o nível mé-
dio do sinal, o que não corresponde à percepção 
subjetiva de intensidade sonora e não leva em 
conta as diferenças da percepção humana de 
intensidade para sons graves e agudos. 

Situação regulatória brasileira
Em 2001, já como reflexo do desconforto cau-
sado ao telespectador pelas variações de áudio, 
foi sancionada no Brasil a lei n° 10.222, que 
pretendia padronizar os níveis de sinais de áu-
dio na radiodifusão. Porém, a falta de subsídios 
técnicos, tanto no Brasil como no exterior, não 
permitiu sua normatização.

Em 2006, a União Internacional de Telecomu-
nicações publicou a primeira recomendação 
internacional sobre o tema (UIT-R BS.1770), 
especificando um algoritmo para a medição do 
Loudness de programas de televisão, que serviu 
como ponto de partida para uma recomendação 
técnica americana em 2009 (ATSC A/85) e ou-
tra, européia, em 2010 (EBU R-128).

Outros países
Os Estados Unidos já possuem uma lei para re-
solver o problema de Loudness. O país conside-
ra a metodologia de medição da UIT, mas utiliza 
um processo de controle que a SET não consi-
dera adequado às necessidades brasileiras.

Na Europa, diversos países implementaram a 
recomendação da UIT/EBU, mas cada um deles 
adotou um critério diferente. A Inglaterra já tem 
utilizado as recomendações há alguns anos e a 

Por Alexandre Sano e do Luiz Fausto
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Alemanha já está com o status bastante avan-
çado no processo de regulamentação. O Japão 
deve adotar a recomendação da UIT com algu-
mas adaptações.

Percepção subjetiva 
Vale ainda lembrar que, sendo o Loudness a 
percepção subjetiva de intensidade sonora, há 
diferenças entre pessoas, em função da idade, 
saúde auditiva e gosto pessoal. Desta forma, 
mesmo após a padronização não será possível 
garantir a satisfação de todos os ouvintes quan-
to à intensidade sonora de toda a programação 
de todas as emissoras. Mas o objetivo será al-
cançar a satisfação de um grande número de 
usuários na maior parte do tempo.

Recomendações técnicas
O detalhamento das recomendações técnicas do 
Grupo de Trabalho de Loudness da SET são:

1 – Especificações Técnicas: padronização con-
siderando as práticas internacionais
 - Padrão de Medição: de acordo com a Re-

comendação EBU R-128;
 - Loudness Médio (Lk): -23 LUFS (podendo 

variar +/- 3LU);
 - Loudness Range (LRA): 15 LU (máximo).

A recomendação EBU R 128, que trata da nor-
malização de Loudness (percepção subjetiva de 
intensidade sonora) e níveis máximos permitidos 
para sinais de áudio, considera o algoritmo para 
medição de Loudness definido na recomenda-
ção ITU-R BS.1770 e inclui um conjunto de es-
pecificações para medidores de Loudness, que 
devem ser adotadas para a medição especifica-
da nesta recomendação. 
Os valores acima recomendados para os parâ-

metros Loudness Médio (Programme Loudness) 
e Faixa de Loudness (Loudness Range) consi-
deram a medição do componente principal de 
áudio transmitido no formato estéreo, nas jane-
las de tempo especificadas na metodologia de 
medição descrita a seguir.

2 – Metodologia de Medição: como fiscalizar
 - capturar e/ou medir amostras do áudio 

transmitido ou amostras do Transport Stre-
am transmitido de 02 horas de duração 
cada, coincidindo com as horas inteiras pa-
res (00:00 h às 02:00 h, 02:00 h às 04:00 
h, 22:00 h às 00:00 h);

 - submeter as amostras para análise através 
de software específico ou através de medi-
dores de Loudness que sigam as recomen-
dações EBU R-128;

 - consolidar os resultados da análise;
 - considera-se que esta recomendação não 

foi atendida quando duas ou mais amos-
tras, medidas com intervalo mínimo de 24 
horas e máximo de 48 horas, não estejam 
de acordo com as especificações técnicas 
recomendadas;

Entre duas verificações completas de Loudness 
de uma estação, pela Anatel, deve ser dado o 
intervalo mínimo de 30 dias.

3 - Prazo de implementação: 24 meses
A adoção desta recomendação implica investimen-
to para a aquisição e instalação de processadores 
e medidores de Loudness em toda a cadeia de pro-
dução e distribuição, bem como no treinamento de 
todos os profissionais envolvidos, para que os ra-
diodifusores possam se adaptar às exigências aqui 
previstas sem prejudicar a qualidade técnica dos 
seus conteúdos. Para tanto, recomenda-se o esta-

belecimento de um prazo de 24 meses, a contar da 
data de publicação desta recomendação, para que 
emissoras e Anatel implementem os sistemas ne-
cessários e tenha início a fiscalização do Loudness.

4 - Sanções
Com o objetivo de não imputar ao público telespec-
tador um desconforto maior do que a infração em 
si, que seria a impossibilidade de receber o canal 
por 30 dias, prevista no artigo 3º da Lei nº 10.222, 
a sugestão é que haja, além de uma etapa preven-
tiva, um escalonamento de sanções, precedido de 
advertência, de acordo com o artigo 59 do Código 
Brasileiro de Telecomunicações (CBT), conforme 
apresentado a seguir:
1ª constatação de irregularidade: etapa preventi-
va – procedimento interno da Anatel - notificação 
extra judicial; 
2ª constatação de irregularidade: advertência (CBT, 
§1º do art. 59);
Observação: Caso a Anatel adote o seu Regula-
mento de Aplicação de Sanções Administrativas 
(art. 4º) ao invés do CBT, a advertência seria a pri-
meira sanção do escalonamento sugerido abaixo.  
Penas somente a partir da terceira constatação de 
irregularidade:
3ª constatação de irregularidade: Multa (CBT, alínea 
“a” do art. 59);
1ª reincidência específica: suspensão por trinta (30) 
dias (Lei nº 10.222, art. 3º);
2ª reincidência específica: suspensão por noventa 
(90) dias (Lei nº 10.222, art. 3º).

Luiz Fausto é engenheiro da TV Globo Rio e mem-
bro do Grupo de Trabalho de Loudness da SET .
 e-mail: luiz .fausto@tvglobo .com .br
 
Alexandre Sano - Gestor Técnico Operacional do 
SBT, Vice Diretor de Tecnologia da SET e Coorde-
nador do Grupo de Trabalho de Loudness .e-mail: 
alexandresano@sbt .com .br



42

DIRETORIA

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPEX – CERTAME – EPTV/CAMPINAS – GLOBOTEC – JVC/TECNOVÍDEO – LINEAR – LYS ELETRONIC 

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