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editorial

Avançando para o mundo IP com 
tecnologia 4K e talvez 8K!

O mundo broadcast está mudando rapidamente e, como 
tudo nesta segunda década do seculo XXI, parece migrar 
para os sistemas IP, com isso a digitalização não só é uma 
necessidade senão um compromisso irrefutável porque não 
da para continuar assegurando a vida do mundo analógico.

Em um momento difícil para a radiodifusão brasileira 
com o iminente possível leilão da baixa de 700 MHz e 
sabendo que a introdução desta tecnologia provocará 
interferências na recepção da TV Digital, nesta edição 
da Revista da SET alguns profissionais da entidade e de 
universidades e associações brasileiras analisam o que 
deixou a edição 2014 da NAB realizada em abril passado 
e quais as principais tendências do mercado broadcast. 
As mudanças no setor audiovisual brasileiro e mundial e 
quais as tendências para o futuro.

Ainda mostramos que foi mostrado pelas empresas bra-
sileiras no Pavilhão Brasil da NAB e como esta, segun-
do os empresários participantes, o mercado brasileiro 
e como os produtos e serviços fornecidos por empresas 
nacionais com tecnologia que se enquadra no padrão IS-
DB-Tb de TV Digital é importante na América Latina e nos 
países que adotaram o sistema nipo-brasileiro.

No final de abril começou uma nova serie de SET Re-
gionais, congressos que a entidade realiza em diversos 
pontos do país para levar aos nossos  associados o que 
há de melhor na industria e discutir o seu futuro. Nesta 
edição leia a cobertura do SET Sudoeste realizado em 
Vitória, Espírito Santo.

Ainda, discutirmos como a Televisão e internet estão cada 
vez mais parecendo uma coisa só e é como os radiodifu-
sores precisam se adaptar a esta realidade. Como a Mídia 
Social esta cada dia mais forte e quais são as tendências 
da Televisão.

Boa leitura!

Olímpio Franco 
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Notícias

Preocupação com interferências 
domina debate sobre uso da 
faixa de 700 MHz para 4G
Audiência pública no Senado marcada por preocupações da SET 
sobre a interferência na recepção de TV Digital

Representantes do Ministério das Comunica-
ções afirmaram na quarta-feira, 29 de abril, 
durante audiência pública sobre o aguardado 
leilão da faixa de frequência de 700 MHz, que 

a pasta tem tomado todas as precauções necessárias 
para garantir a convivência entre o sinal de TV Digital e 
a internet móvel de quarta geração (4G).

A expectativa do governo é a de que, com as normas que 
serão estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), seja possível solucionar todos os casos em 
que possa haver interferência entre os dois serviços. A par-
tir de 2 de maio, o edital vai estar disponível para consulta 
pública por 30 dias na página da agência na internet.

O uso da faixa de 700 MHz para o 4G já acontece 
em outros países, entre eles Estados Unidos e Japão. 
Segundo a Anatel, essa faixa permite que o sinal do 
serviço tenha alcance maior e propagação melhor do 
que a faixa de 2,5 GHz, primeira a ser leiloada para 
prestação do 4G no Brasil, em junho de 2012. Outra 
vantagem é a menor necessidade de antenas.

A possibilidade de interferência do 4G sobre a 
transmissão da TV Digital é a principal preocupação 
de empresas de radiodifusão. As emissoras de TV que-

rem adiar o leilão até que todas as hipóteses de inter-
ferência do sinal sejam solucionadas.

Filtros
Entre os instrumentos para mitigar essas interferên-

cias, a proposta de regulamento cita uma distância míni-
ma entre as antenas transmissoras e os aparelhos recep-
tores, alterações em antenas, mudança da potência dos 
sinais emitidos e a instalação de filtros nos aparelhos.

Mas, segundo a diretora de Tecnologia da Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão (SET), Ana Eliza 
Faria, as medidas previstas pela Anatel podem não ser 
suficientes para impedir interferências do sinal do LTE 
(Long Term Evolution), que no Brasil é chamado de 4G.

“É um momento de temor para os técnicos envolvidos 
porque, embora tenhamos aqui declarações reiteradas 
de que a gente não vai ter a cobertura da televisão afeta-
da e a qualidade da TV aberta afetada quando da introdu-
ção dos serviços de LTE, a gente sabe que essas etapas 
de preparação que são fundamentais estão sendo encur-
tadas e isso traz a insegurança técnica,” disse Ana Eliza.

André Felipe Seixas Trindade, engenheiro de Siste-
mas de Comunicação da Associação Brasileira de Rádio 
e Televisão (ABRATEL), disse que, até atingir o objetivo 
do leilão, várias etapas complexas deverão ser vencidas.

“Elas envolvem o planejamento da TV Digital, a uni-
versalização, a preparação das cidades para mitiga-
ção das interferências e o planejamento para a insta-
lação do LTE ,” acrescentou Trindade.

limpeza da faixa
De acordo com a secretária de Serviços de Comunica-

ção Eletrônica do Ministério das Comunicações, Patrícia 
Ávila, a própria “limpeza da faixa de 700MHz”, com a re-
distribuição de canais de TV, diminuirá os casos de interfe-
rências com o sinal de 4G. Para licitar a faixa, os canais de 
2 a 13 e 52 a 69 serão realocados entre os números 14 e 51.

“O compromisso do ministro Paulo Bernardo é a 
realização da licitação somente depois de concluído 
o replanejamento dos canais e identificadas e defini-
das as ações para os problemas de interferência. Isso 
deve garantir que o edital saia correto,” disse Patrícia.
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Notícias

TV TAMBAÚ investe na 
atualização da infraestrutura 
para produção e 
exibição em HDTV
A emissora passou a emitir em alta definição com emissão digital 
dando a João Pessoa o acesso a TV Digital aberta.

A TV Tambaú, afiliada ao Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT) com sede na cidade de João 
Pessoa, capital do estado da Paraíba, adquiriu 
uma solução de última geração para integra-

ção completa da infraestrutura de banda básica para 
produção e transmissão dos canais de televisão aberta.

Desta forma, a emissora deu o ultimo passo para 
a transição completa para o sistema de televisão di-
gital. Ao mesmo tempo, a emissora pertencente ao 
Sistema Tambaú de Comunicação, do Grupo Marquise 
de Fortaleza,  continua a cobertura para a transmissão 
analógica durante o período de transição que intercor-
rerá até que se concretize o switch-off da TV Analógica 

“O esforço de desenvolver este projeto teve como 
primeiro objetivo melhorar a qualidade de imagem e 
da experiência do telespectador. Porem, o desenho da 
solução, teve como grande foco a eficiência e eficácia 
na produção e exibição da programação da TV e a dimi-
nuição dos tempos da operação e de manutenção da 
plataforma tecnológica”, afirma Henrique Kirilauskas, 
superintendente do Sistema Tambaú de Comunicação. 

Pela sua parte, o gerente técnico da TV Tambaú, 
Cherlyton Duarte disse que “outra variável importan-
te foi a escalabilidade da tecnologia para proteger o 
investimento na aquisição da infraestrutura HDTV de 
broadcast à medida que as necessidades aumentam 
e, com a clara ideia que, a implementação de tecno-
logia superior permite expandir o sistema, mantendo 
a integridade do sinal e simplicidade na operação. As 
tecnologias utilizadas na solução oferecem redundân-
cia garantida, reduzindo drasticamente a probabilida-
de de falhas e fornecendo confiabilidade, durabilida-
de e baixa manutenção, produzindo um menor custo 
total de operação ao longo de sua vida útil”. 

O investimento para upgrade da planta para alta 
definição contempla melhorias e ampliação em toda a 
infraestrutura de broadcast com incorporação de uma 

nova matriz de áudio e vídeo (Grass Valley Concerto) 
totalmente redundante e com sistema de controle via 
IP (Grass Valley Prelude), modulares para distribuição 
e processamento de sinais de áudio e vídeo analógi-
cos e digitais (Grass Valley Gecko), solução completa 
de controle mestre (Grass Valley Maestro) com paco-
te de Branding para grafismo e com total redundân-
cia nos dois canais, ampla solução de monitoração 
através de display Broadcast, sistema de Multiviewer 
integrado com matriz para monitorar os canais de exi-
bição para produção e comercialização fornecidas. 

Ainda, foi realizado um investimento importante na 
área de infraestrutura de banda básica, para o qual 
foi escolhido um sistema de intercomunicação da 
RTS com solução de matriz de intercomunicação para 
comunicação ponto-a-ponto e com dois sistemas de 
party-line para operação dos estúdios. 

Outro aspecto importante da reengenharia de infraes-
trutura de banda básica para melhoria de qualidade da 
imagem e do áudio é a implementação de ferramentas de 
controle e medição (Tektronix, Orban entres outras) e de 
processadores de áudio e vídeo multi-formato para cor-
reção e ajuste dos sinais tanto na fase de contribuição e 
geração quanto na parte de exibição e transmissão. 

“A união e a intensa colaboração entre a equipe 
de engenharia da TV Tambaú e a equipe de projetos 
e integração da AD Digital, foi fundamental para via-
bilizar o projeto que certamente vem consolidar o su-
cesso da emissora regional. O projeto, como solução 
Turn-Key, foi pensado em todas as fases do desenho, 
arquitetura de sistemas, de análise e design de fluxos 
de trabalho, execução, implementação, integração, 
gestão de projetos até ativação. A solução pode ser 
atualizada, a medida que surgirá a necessidade de 
expansão, protegendo o investimento no sistema e 
garantindo flexibilidade na operação da TV”, explicou 
Daniela Souza, CEO da AD Digital.



O Canal da Cidadania vai fazer uso da multipro-
gramação possibilitada pela TV digital. Serão 
quatro faixas de conteúdo: a primeira, para 
municípios; a segunda, para Estados; e ou-

tras duas para associações comunitárias. Até agora, o 
MiniCom já recebeu 181 solicitações de municípios de 
todo o Brasil para operar o canal. A maior parte dos pedi-
dos vem de Minas Gerais (36), São Paulo (29) e Goiás (18).

A secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica 
do MiniCom, Patrícia Ávila, explicou que o Canal da Ci-
dadania pode ser pedido a qualquer tempo pelas pre-
feituras, mas a norma regulamentar estabeleceu que 
nos primeiros 18 meses elas têm prioridade. “Onde 
os municípios pedirem o canal, a preferência é deles. 
Mas a partir de 19 de junho, havendo canal disponí-
vel, os Estados também poderão pedir a autorização.”

processos
Dos 181 pedidos de outorga feitos ao ministério, 

20 já aguardam a designação de canal pela Ana-

tel, outros 159 foram analisados e estão aguardan-
do documentos complementares, 1 encontra-se 
em análise inicial e 1 encontra-se em exigência de 
projeto técnico. Após a conclusão dos processos, 
o Ministério das Comunicações vai abrir avisos de 
habilitação para selecionar as associações comuni-
tárias, que ficarão responsáveis pela programação 
em cada localidade.

canal da cidadania
O Canal da Cidadania faz parte do conjunto de ca-

nais públicos explorados por entes da administração 
pública direta e indireta em âmbito federal, estadual 
e municipal, e por entidades das comunidades locais, 
dentro do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SB-
TVD). Entre os objetivos a serem atendidos pelo canal 
estão a busca pelo exercício da cidadania e da demo-
cracia, a expressão da diversidade social e o diálogo 
entre as diversas identidades culturais do Brasil.

Com Minicom

Municípios têm preferência 
para pedir canal 
Termina no dia 19 de junho, o prazo de prioridade para que 
municípios de todo o Brasil peçam autorização para operar o 
Canal da Cidadania. A partir dessa data, Estados ou fundações 
e autarquias a eles vinculadas também vão poder solicitar 
autorização ao Ministério das Comunicações para explorar o canal.

DB6
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Notícias

SET anuncia acordo com 
entidade internacional 
de defesa da liberdade 
de expressão
Com cerca de 17 mil emissoras de rádio e televisão associadas, a 
AIR deverá manter ampla cooperação com a associação técnica 

A Sociedade Brasileira de Engenharia de Televi-
são (SET) assinou um acordo de cooperação 
com a Associação Internacional de Radiodi-
fusão (AIR), organização não governamental 

que reúne cerca de 17 mil emissoras de rádio e televi-
são nas Américas.

“O acordo de cooperação permitirá maior integra-
ção e atuação dos radiodifusores nos temas relativos 
à defesa do espectro eletromagnético, que é essencial 
na manutenção da própria liberdade e autonomia das 
emissoras de rádio e televisão. A cooperação mútua 
seguramente trará grandes benefícios para a televisão 
brasileira e latino-americana”, comenta o presidente 
da AIR, Alexandre Jobim. 

Jobim, que é o primeiro brasileiro a presidir a AIR 
em 22 anos, ressalta que há basicamente três pilares 
nos quais a radiodifusão privada se sustenta, a liber-

dade de expressão, a defesa do espectro eletromag-
nético e os direitos autorais, princípios estes que su-
portam a atividade do rádio e da televisão. 

“A liberdade de expressão tem sido bastante am-
pliada com a chamada convergência tecnológica, pois 
onde há restrições estatais nos serviços tradicionais, 
o que infelizmente ainda existe em muitos países, são 
justamente as tecnologias digitais que têm consegui-
do furar os bloqueios”, observa ele. 

Olímpio José Franco, presidente da SET, considera 
de fundamental importância a aproximação entre as 
duas entidades. “A AIR é uma associação experiente e 
respeitada, com alcance em todos os países da Améri-
ca Latina, e a sua tradição na defesa do acesso à infor-
mação poderá complementar os esforços que temos 
feito na área técnica, tanto em nossas atividades coti-
dianas quanto em nossos eventos”, observou Franco. 
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Para Franco é fundamental realizar acordos com entida-
des internacionais para dar maior visibilidade a SET

Jobin considera essencial e estratégica a parceria com a 
SET no Brasil
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tecnologia da sony 
garante o primeiro Mundial 
em 4K da história

A FIFA, através da HBS (Hosting 
Broadcast Services), a Globosat e 
suporte integral da Sony, patro-
cinadora oficial do evento, reali-
zarão na Copa do Mundo Brasil 
2014, três transmissões em 4K. 
Para isso, a HBS em conjunto com 
a Globosat e a Telegenic (empresa 
da Grã-Bretanha, que já participou 
dos testes realizados em 2013 na 
Copa das Confederações no Está-
dio do Mineirão) desenvolveram 
uma serie de metodologias que 
permitirão a realização de estas 
transmissões pioneiras.

Para a realização das transmis-
sões serão convocados 45 profis-
sionais da HBS, Sony, Globo, Te-
legenic e EVS que trabalharão em 
conjunto para realizar a primeira 
transmissão em 4K ao vivo de um 
jogo de futebol na história.

Com as produções dos três jogos 
e outras pequenas produções que se 
realizarão durante o evento, a FIFA 
emitirá em Ultra HD (4K) em direto as 
partidas que se realizem no Estádio 
do Maracanã nos dias 28 de junho, 
às 17 horas (oitavas de final); 4 de ju-
lho, às 13 horas (quartas de final); e 
13 de julho, às 16 horas (final). E ain-
da, realizará o filme oficial da Copa 
do Mundo, o primeiro a ser realizado 
integralmente com tecnologia 4K.

Os jogos serão realizados na 
primeira Unidade Móvel Ultra HD 
de Latino América especialmente 
montada pela Rede Globo, através 
da sua empresa Globosat para a 
Copa do Mundo. Os jogos serão 
vistos por médio de transmissão 
satelital com descodificadores es-
pecialmente criados para receber 
imagens em 4K, e ainda, a TV Glo-
bo realizará testes de emissão via 
espectro em zonas restritas da Bar-
ra da Tijuca onde alguns telespec-

tadores poderão receber em casa o 
sinal 4K na TV Digital aberta.

A UMHDTV da Globosat contará 
com câmaras Sony 4K PMW-F55, 
câmera da linha CineAlta 4k, além 
de uma câmera Sony F65, utilizada 
pela primeira vez. A F55 possui um 
sensor CMOS de formato nativo 
4K incluindo um obturador global 
para eliminar efeitos enviesados 
de rolamento de obturador e seg-
mentação de flash, entregando 
vasta gama de cores fiéis para re-
produção de cor verdadeira. A câ-
mera possibilita ainda ampla ex-
posição de latitude (14 stops), de 
alta sensibilidade e baixo ruído.

Com gravação em formato Su-
per 35mm, com uma resolução na-
tiva de 4096 x 2160 (11,6 milhões 
de pixels, 8.9 milhões efectivos), 
utilizando o codec XAVC 4K (QFHD) 
4:2:2, com um bit rate até 30 fps de 
300 Mbps, e compressão MPEG-4 
AVC/H.264.
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NHK fará testes em 8K na 
copa do Mundo Brasil 2014

A emissora pública japonesa, 
NHK (Nihon Hoso Kyokai) realiza-
rá captação de imagens em 8 dos 
64 jogos desta Copa do Mundo. 
Para isso, a TV japonesa contará 
com 3 câmeras 8K com uma de-
finição padrão de 33 milhões de 
pixels, e um sistema de áudio 3D 
com 22.2 canais, e duas 4K com 
super slow motion.

sony garante transmissão 
de 64 jogos em Full Hd na 
copa do Mundo Brasil 2014

Os 64 jogos da Copa do Mundo 
que se realizará no Brasil desde 
12 de junho até 13 de julho de 
2014 serão realizados com câme-
ras e equipamentos Sony, Estes 
equipamentos da Sony permiti-
ram ter 5 mil horas de imagens da 
Copa do Mundo Brasil 2014, pro-
duzidas pelas 12 venues espalha-

das em igual número de estádios 
no Brasil. Ainda serão instalados 
1210 postos de comentários nos 
estádios, e 56 estúdios de trans-
missão instalados no interior das 
arenas para a transmissão das 
emissoras licenciadas por FIFA.

Para realizar este mundial serão 
utilizados 3018 profissionais vin-
dos de 48 países que percorreram 
o país em 1400 voos domésticos e 
3 mil internacionais.

Number location 

1 Main Camera

2 Main Close Up

3 Pitch Level Bench Left

4 Pitch Level Bench Right

5 16M High Left

6 16M High Right

7 6M Left

8 6M Right

9 Near Side Goal Left

10 Near Side Goal Right

11 High Behind Goal Right

12 Reverse Mid High

Para estes três jogos serão utilizadas 12 câmeras Sony.

Number location 

1 Main Camera (Main 
Camera Position)

2 Main Close Up

3 Pitch Level left corner

4 Pitch Level right 
corner

5 High Behing Goal 
Right
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1. Main camera 2. Main camera close up 3. Main camera back up 4. 16m high left

5. 16m high right 6. Tactical camera 7. High behind goal right 8. Crane pitch level left

9. Crane pitch level right 10. Reverse centre 
left (Team camera)

11. Reverse centre 
right (Team camera) 12. Playercam left

13. Playercam right 14. Beauty cam 15. Cablecam 16.Aerial helicopter 
camera

17. Centre line pitch 18. Reverse corner left 
, super slow motion

19. Reverse corner right, 
super slow motion

20. 6m left, super 
slow motion

21. 6m right, super 
slow motion

22. Low behind goal 
left, super slow motion

23. Low behind goal 
right, super slow motion

24. Reverse centre pitch 
level, uper slow motion

25. Reverse centre high 
super, slow motion 26. Steadicam left 27. Steadicam right 28. Ultra motion 

far side left

29. Ultra motion 
far side right 30. In goal left 31. In goal right 32. Box camera left

33. Box camera right 34. Tunnel cam

Os jogos serão transmitidos com 34 câmeras Sony HD:
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sony lança nova camcorder 
profissional pXW-X160

Sony anunciou a chegada ao 
mercado brasileiro da PXW-X160, a 
mais recente novidade da linha de 
câmeras XDCAM, full HD com 3 sen-
sores Exmor CMOS de 1/3 de pole-
gada, e lentes Sony G recém desen-
volvidas com zoom óptico de 25x 
que se estende por 26 mm grande 
angular. A PXW-X160 pode gravar 
em XAVC Intra and Long GOP, habi-
litando 10-bit de amostragem para 
gravações de alta definição, bem 
como a MPEG HD422 em 50 Mbps, 
um formato amplamente preferido 
pelas emissoras e produtoras de 
hoje. Ela também permite grava-
ção em MPEG HD420 em 35 Mbps, 
AVCHD, e formatos DV. O novo mo-
delo estará disponível para venda 
a partir de setembro.

“A PXW-X160 representa o próxi-
mo passo no desenvolvimento de 
nosso novo line-up XAVC, oferecen-
do alta qualidade, alta taxa de bits e 
gravação 10-bit intra-frame HD, para 
desempenho de imagem de última 

geração,” disse Paula Cruz, Gerente 
de Produto da Sony Brasil. “Equipa-
do com a nova lente Sony G grande 
angular com 25x de zoom, um siste-
ma de filtros ND eletrônico inovador 
e suporte os codecs MPEG-2, AVCHD 
e DV, este produto não somente ofe-
rece a flexibilidade de atender os 
vários requisitos de aquisição, mas 
também oferece um equipamento 
perfeito para necessidades futuras”.

Além disso, esta avançada cam-
corder foi criada para satisfazer as 
necessidades das emissoras, produ-
toras, e profissionais independen-
tes, com desempenho e característi-
cas que são ideais para noticiários, 
documentários, eventos etc. 

A PXW-X160 difere do modelo 
PXW-X180 anteriormente anunciado 
em algumas características, como 
por exemplo a ausência de Wireless, 
NFC e GPS, reduzindo custos efeti-
vamente e mantendo o alto nível de 
desempenho da camcorder.

Lentes Sony G de 26mm 
e zoom ótico de 25x

Esta nova lente oferece qualida-
de das lentes Sony G e um ângulo 
de visão de 26 mm na posição Wide 
End da sua faixa de zoom de 25x 
(equivalente 35 mm: 26 mm até 

650 mm). Isso é mais do que sufi-
ciente para uma gama ampla de va-
riedades de situações de filmagem. 
Estão disponíveis anéis de zoom e 
foco manuais independentes com 
end-stop e controle de íris, além de 
mecanismo deslizante no anel de 
foco que permite trocar entre modos 
automático e manual facilmente.

sensor de imagem, processador 
de imagens, e lentes sony que 
combinados para excelente 
qualidade de imagem.

O sistema de 3 sensores de 
imagem CMOS de 1/3 de polegada 
possui sensores independentes 
para os canais de cores vermelho, 
azul, e verde, cada um com 2.07 
megapixels (16:9). O resultado é 
alta resolução e sensibilidade que 
contribuem para uma reprodução 
superior de cores. O processador 
de imagens avançado apresenta 
sofisticado mecanismo redução de 
ruídos e compensação de distor-
ções, fundamental para entregar 
excelente detalhe e reprodução de 
textura, com qualidade de imagem 
e configurações de câmeras de 
transmissão high-end.

Compatível com o XAVC e uma 
série de outros formatos de grava-
ção, além do XAVC Intra/Long GOP, 
a PXW-X180 e PXW-X160 podem 
gravar em MPEG2, AVCHD, e forma-
to DV. O formato de arquivo MXF é 
usado para a gravação XAVC, com 
compressão muito eficiente na re-
solução em full HD (1920 x 1080) 
usando o codec MPEG-4 AVC/H.264. 
Amostragem de imagem será 4:2:2 
10-bit com compressão intra-frame 
a 112 Mbps, ou Long-GOP de alta 
eficiência em 50/35/25 Mbps.

suporte para sxs, XQd, e 
cartões de memória sd 

Para oferecer compatibilidade 
com uma grande variedade de work-
flows, a PXW-X180 e PXW-X160 pos-
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suem dois slots de cartão de memó-
ria SxS com capacidade de leitura/ 
gravação de alta velocidade. Um 
adaptador para cartões XQD permi-
te gravação em cartões de memória 
XQD, e o adaptador de cartão SD 
permite o uso de cartões de memó-
ria SD para a economia máxima ao 
gravar por longos períodos.

Filtro Nd continuamente variável
A PXW-X160 é a primeira câmera 

profissional Sony que apresenta 
filtro ND variável continuamente. 
Um novo sistema que controla ele-
tronicamente a densidade permite 
o ajuste contínuo variando de 1/4 
ND para 1/128 ND através de uma 
operação simples através de um 
botão tipo dial.

Em conjunto com o ajuste de íris 
e as configurações de velocidade 
do obturador que permitem con-
trolar a profundidade de campo e 
brilho, este avançado filtro facilita 
técnicasde gravação tais como o 
uso de obturador lento à luz do dia 
e de outras condições de luz. Para 
operadores que preferem o modo 
de seleção de filtros ND conven-
cional, a PMW-X160 apresenta um 
mecanismo duplo de controle de 
filtro ND, que fornece tanto o con-
trole eletrônico contínuo e o inter-
ruptor de quatro posições padrão.

painel lcd 3.5 polegadas 
e viewfinder oled 
de 0.5 polegada

As câmeras, PXW-X180 e PCW-
-X160, chegam ao cliente brasileiro  
com painel LCD de 3.5 polegadas 

com resolução QHD (960 x 540 xRGB, 
16:9) que permite fácil visualização 
em uma ampla gama de condições 
de iluminação. Ambos modelos tam-
bém apresentam Viewfinder OLED 
de 0.5 polegada (1024 x 768 xRGB, 
3:4). A alta resolução torna o ajuste 
de foco manual preciso e fácil. Com-
parado com os dispositivos LCOS, 
não há separação de cor e o conforto 
da visualização das imagens é signi-
ficativamente melhorado. 

Multi-interface (Mi) shoe
Acessórios compatíveis conec-

tados ao Multi-interface (MI) Shoe 
podem ser controlados a partir da 
PXW-X180 ou PXW-X160. A HVL-LBPC 
(iluminador), por exemplo, pode ser 
desligada ou ligada a partir da câ-
mera. Conexões de alimentação e 
áudio para os kits de microfone sem 
fio UWP-D11 ou UWP-D12, estão dis-
poníveis através do MI Shoe, mini-
mizando a necessidade de baterias 
extras e cabeamento adicional.

videoclipe da copa do Mundo 
gravado com câmeras sony

A FIFA escolheu câmeras PMW-F55 
para gravar uma das trilhas sonoras 
para a Copa no Brasil. O clipe foi re-
alizado nas praias do Rio de Janeiro 

com ídolo pop latino Ricky Martin 
que interpretou a música Vida, ven-
cedora do concurso SuperSong, or-
ganizado pelas empresas do Grupo 
Sony, patrocinadora oficial da FIFA.

O videoclipe foi gravado simulta-
neamente em 4K e Full HD, uma vez 
que este é o grande diferencial des-
ta câmera, a captação em vários for-
matos que facilita a pós-produção. 
Uma unidade da NEX-FS700 tam-
bém foi usada para complementar 
a 4K e produção Full HD.

Luiz Padilha, diretor de marke-
ting e vendas da área profissional 
da Sony Brasil comenta a versatili-
dade da PMW-F55: “Além de gravar 
em vários formatos, essa câmera 
apresenta versatilidade para qual-
quer estilo de gravação e por isso 
foi escolhida para este videoclipe 
da Copa do Mundo FIFA 2014”.

Sony F55 nas gravações do clipe 
Oficial da Copa do Mundo
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As tendências 
em broadcast. A 
indústria evoluindo 
para IP e 4K
Nesta segunda parte da análise da NAB 2014, realizada em 
primeira pessoa, apresentaremos as principais novidades 
enquanto sobre redes IP, arquivos, camêras, switchers, 
aquisições de grandes empresas, tendências do mercado e 
evolução tecnológica

Por João Martins em Las Vegas

NAB 2014 - Análise
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É preciso não esquecer que o futuro desta in-
dústria (de conteúdos e distribuição/emissão) 
passa atualmente pelos formatos de arquivo, 

tanto como pelos sinais de vídeo. Embora na NAB 
2014 se tenha falado muito menos disso do acon-
teceu no IBC 2013, a verdade é que a indústria tem 
que aprender a lidar melhor com a nova realidade 
dos formatos de dados, mais do que com os sinais 
de banda base.

Nessa área, apesar da importância que têm os 
computadores e as redes, parece que as coisas estão 
evoluindo demasiado lentamente – sendo uma das 
razões porque a indústria de televisão está longe de 
atingir um consenso em relação às aplicações das 
redes para distribuição de vídeo sobre IP. A proposta 
Audio Video Bridging (AVB) atualmente é a única que 
se antevê como um padrão semi-aberto (por causa de 
obrigar a usar roteadores dedicados), enquanto outras 
propostas se limitam a usar o layer física das redes 
Ethernet e WAN para distribuir pacotes de dados de 
acordo com protocolos proprietários e chegando a exi-
gir implementações dedicadas ao nível do hardware. 
Por outro lado, a evolução da tecnologia de streaming 
se está fazendo de forma paralela e independente aos 
processos de trabalho que são implementados na in-
dústria de televisão, criando incompatibilidades com-

plicadas entre aquilo que é o mundo dos processos 
baseados em arquivos e o das redes.

Basta aliás ver que, tantos anos passados, as lições 
do MXF ainda não estão completamente assimiladas. 
Esse foi, aliás, o motivo que levou a que tenha sido 
anunciado na NAB 2014 a criação de mais uma Task 
Force, patrocinada por múltiplas associações – NABA, 
AMWA, SMPTE, IABM, 4As, ANA e EBU – para acelerar 
o trabalho necessário no âmbito dos formatos de ar-
quivo e da interoperacionalidade. Algo que, dado o 
estado da indústria, não será fácil. Estas associações 
que representam fabricantes, estações de televisão, 
agências de publicidade e todas as organizações de 
normalização e regulação da indústria, para além de 
associações de comércio propõem-se iniciar algo que 
vá mais longe do que aquilo que foi conseguido com o 
MXF, transportando as necessidades de interoperacio-
nalidade também para o âmbito da própria eficiência 
de distribuição em rede, com especificações normali-
zadas e uma estrutura de metadados comum, para a 
indústria de produção profissional. Quanto mais não 
for, essa task force pretende reunir e associar o traba-
lho que está sendo feito por entidades separadas no 
âmbito da transcodificação, análise e controle de qua-
lidade e mecanismos UML, XML, API etc. Esperemos 
que com resultados práticos...
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Avid está mudando
A mensagem de que a indústria está mudando não 

é nova. O que é novo é a forma como as empresas es-
tão mudando e transformando a própria indústria, an-
tecipando-se a própria dinâmica de mercado. Na NAB 
do ano passado já tínhamos ficado com a sensação 
de que muitas das empresas – sobretudo as grandes 
– estavam vivendo momentos críticos, acelerados por 
aquisição, separações e fusões.

Este ano, ficou evidente que essa evolução/mudan-
ça se tornou na prioridade para os novos CEOs.

Tal como ficou patente na mensagem transmitida 
pela Avid – que aliás foi para Las Vegas ainda antes 
de começar o NAB 2014 e teve honras de abertura no 
que diz respeito a conferências de imprensa. Tal como 
prometido, embora sem a dimensão que se havia pro-
movido no ano passado, o encontro Avid Connect que 
pretendia servir de reflexão entre clientes da marca so-
bre o futuro da indústria – e da empresa, diga-se – reu-
niu mais de 1000 pessoas provenientes de 43 países. 
Promovido pela nova Avid Customer Association (ACA) 
como uma iniciativa da indústria para “fornecer a cola-
boração e liderança estratégica de que a indústria de 
mídia precisa”, aprofundando a relação entre a Avid e 
os seus clientes, o programa impulsionado pelo novo 
presidente e CEO da Avid, Louis Hernandez Jr., pode ter 
sido um momento decisivo na vida da empresa, não se 

podendo descortinar para já consequências visíveis.
Aquilo que Louis Hernandez Jr. anunciou para já na 

NAB 2014 é que a empresa embarcou na implementa-
ção da sua visão Avid Everywhere, servindo este en-
contro da ACA para alcançar consensos em relação aos 
méritos desta visão que passa por alterar fundamen-
talmente a forma de trabalhar no âmbito das organi-
zações de mídia, tendo naturalmente as soluções de 
software e as infraestruturas hardware em rede da Avid 
no seu núcleo.

Em que consiste a visão Avid Anywhere? Bem, daqui-
lo que se viu na NAB 2014, consiste numa integração 
total das ferramentas e soluções conhecidas, em novas 
suites integradas. Ou seja, à volta dos produtos mais 
conhecidos da Avid, tal como o Media Composer, iNews 
ou o Pro Tools, foram criadas configurações específicas 
para grupos de trabalho, grandes ou pequenos, que 
permitem criar conteúdos para múltiplas plataformas 
de forma – supostamente – mais eficiente.

Ao mesmo tempo, essa integração se traduz na in-
trodução de novos módulos de ingestão, catalogação 
e, sobretudo, distribuição multiplataforma, conjugan-
do formatos tradicionais de produção com novos mí-
dia, como streaming direto para internet e Cloud, e 
redes sociais.

São basicamente três novos módulos Avid Media 
Suite, orientados por aplicação, que combinam as no-
vas ferramentas e soluções, algumas das quais desapa-
recem totalmente como produtos autónomos e passam 
a ser tecnologias totalmente integradas, como é o caso 
de tudo o que é Interplay. Há que ver uma demonstra-
ção funcional para perceber o conceito. Nós vimos a de-
monstração e ficámos impressionados e acreditamos 
que os visitantes da NAB 2014 que assistiram também 
ficaram impressionados. Mais complicado é entender e 
descodificar a linguagem da Avid para entender preci-
samos comprar e quanto é que vai custar.

Percebemos, por exemplo, que o Pro Tools (que 
continua a ser o PT11) terá mais ferramentas de colabo-
ração através de plataformas Cloud com as restantes 
soluções Avid, ao mesmo tempo que existem novas so-
luções de storage para todos os sistemas.

E a Avid está consciente que a estratégia Avid 
Everywhere não vai acontecer simplesmente com os 
seus próprios produtos. A lista de empresas que se as-
sociaram já à iniciativa da plataforma Avid Everywhere 
inclui a Aspera, Nugen Audio, G-Technology, AVI, Blue-
Fish444, Front Porch Digital, HB Communications, Key 
Code Media, MelroseMAC, Oracle, root6, SGL, Tekserve 
e Telestream. São parcerias fundamentais mas estão 
longe de ter impacto na estratégia de empresas concor-
rentes, sabendo-se que nos próximos dois anos, serão 
menos as empresas restantes com capacidade de con-
cretizar uma visão tão abrangente como esta.
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Louis Hernandez Jr. anunciou na NAB 2014 é que a Avid 
embarcou na implementação da sua visão Avid Everywhere.
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Aliás, Louis Hernandez Jr. será recordado na história 
da indústria pelo seu comentário sobre o “excesso de 
fragmentação” e excessivo número de players da in-
dústria, assim que assumiu o cargo.

E na NAB 2014 as suas palavras parecem ter sido opor-
tunas, porque o número de grandes empresas está em 
vias de se reduzir consideravelmente, pelo menos aten-
tando na quantidade de aquisições e fusões anunciadas.

As grandes mudanças
Ao ler esta reportagem souberam das notícias das 

principais aquisições, fusões e reorganizações que agi-
taram a indústria broadcast. Do fato de a Grass Valley 
ter sido comprada pela Belden e se fundido com a Mi-
randa; de a antiga Harris Broadcast, ter dado origem à 
Imagine e à GatesAir; que a Quantel comprou a Snell; 
que a Imagine (ex-Harris) comprou a Digital Rapids; e 
que a Dalet comprou a AmberFin. Isto para apenas falar 
das grandes mudanças.

O que seria mais apropriado e já ninguém se lembra 
é referir quem estas mesmas empresas tinham com-
prado nos anos anteriores e quem está agora agrupado 
nestes novos grupos. Mas isso tomaria todo o espaço 
deste artigo. Nos parece mais interessante perceber o 
que anunciaram de fato estas novas empresas na NAB 
2014 e qual a direcção que tomaram.

Começando pela “nova” Grass Valley (que manteve 
o mesmo logo só que com a cor roxa da Miranda), aqui 
o importante é perceber que se trata de uma aquisição 
da qual sai um player reforçado, beneficiando do forte 
empenho e suporte financeiro da Belden.

Bem patente aliás no fato de que foi nomeada mes-
mo uma nova direção para a empresa, com os antigos 
executivos (alguns rivais) a se afastarem e a tomarem 
posições nos órgãos consultivos ou a se dedicarem a 
divisões estratégicas.

Tal como os executivos da GV realçaram desde 
logo, o investimento de 800 milhões de dólares feito 
pela Belden nos últimos três anos, exclusivamente no 
mercado broadcast resulta numa organização com um 
portfólio completo de soluções, uma vez que a Miran-
da e a Grass Valley nos últimos dois anos se comple-
mentavam em grande escala, ao mesmo tempo que a 
empresa resultante fica bem posicionada para fornecer 
soluções ainda mais avançadas num mercado cada vez 
mais necessitado de integração.

Para a nova GV foi nomeado um novo presidente, 
Marco Lopez, um executivo que vem da Miranda (pre-
viamente da também canadiana Matrox) e que não he-
sitou em afirmar que “a nova Grass Valley está prepa-
rada para o futuro e sabemos que isso significa muito 
mais do que simplesmente trabalhar mais arduamente 
para inovar nestes tempos de mudança”. O melhor si-
nal de todos vem da forma como a empresa se apresen-
tou na NAB, com as soluções já combinadas e quase 
todas integradas, apesar de ainda se manterem dois 
estandes separados, resultado do compromisso já as-
sumido previamente com a organização da NAB Show 
(os estandes estavam pagos).

Agora a Grass Valley combinava sistemas de pro-
dução em estúdio e broadcast, com software avan-
çado e conectividade IP, mostrando diversas solu-
ções de hardware já integradas e um portfólio de 
serviços coerente. Os sistemas de cabeamento da 
Belden, nomeadamente os interfaces de fibra óptica 
estavam já integrados com as câmeras da Grass Val-
ley, enquanto o sistema iTX já integrado na platafor-
ma Stratus. Se os sistemas não estavam efetivamen-
te funcionando, pelo menos mostravam o caminho a 
seguir. Em preparação para uma televisão que, tal 
como Marco Lopez antecipa, vai responder a um rit-
mo de mudança cada vez maior. “Tal como os mais 
recentes estudos sugerem, em 2019 existirão mais 
de 8000 milhões de assinaturas de serviços de ban-
da larga, e as redes LTE vão alcançar mais de 65% 
da população”. Para responder ao desafio da tele-
visão multiplataforma, linear e On-demand, a Grass 
Valley apresentou não apenas uma nova geração de 
soluções de base IT, Service-Oriented Architectures 
(SOA) e Software-Defined Networks (SDN), como 
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A nova Grass Valley surpreendeu com a nova câmara GV 
4K Ultra com sensores de 2/3” e suporte para objetivas B4 
terá sido a maior surpresa. 



mostrou soluções de produção 4K completas, desde 
as câmeras até às matrizes Nvision, dos switchers 
K-Frame aos multiviewers Kaleido, passando pelas 
soluções de edição Edius.

De realçar o fato da Grass Valley apostar fortemen-
te na sua plataforma GV Stratus DMP (Digital Media 
Platform) e soluções de automação Ignite, recorrendo 
a novas parcerias com a Brightcove (serviços Cloud), 
Elemental (tecnologia de processamento vídeo) e Exci-
teM (VOD e interação com redes sociais) para acelerar 
a implementação deste ambicioso sistema. Por outro 
lado, avançando de forma decidida para as soluções 
baseadas em IP, com sistemas IRG-3401 IP Gateway 
(módulo Densité), integrados com novos multiviewers 
Kaleido-IP X310 e as matrizes IP Nvision 8500.

Nas câmeras a Grass Valley lançou quatro novos 
modelos LDX com capacidade de câmera lenta 3X e 
6X juntamente com sistemas de repetição K2 Dyno Re-
play System melhorados com novos algoritmos avan-
çados, ao mesmo tempo que anunciou para surpresa 
do mercado, uma nova plataforma de câmera 4K Ultra, 
baseada numa nova geração de sensores de 2/3” (3), 
respondendo diretamente às necessidades de pro-
dução de televisão no formato, nomeadamente para 
esportes, com suporte de objetivas de montagem B4. 

Beneficiando das soluções de conectividade de fibra 
da Belden, será seguramente uma opção bem rece-
bida pelos broadcasters que, até aqui, dependiam 
da adaptação feita pela Sony às suas câmeras F5 e 
F55 com sensores mais pensados para cinema e com 
adaptadores que não são nada ergonómicos.

Provavelmente algumas soluções que eram da Mi-
randa e outras da Grass Valley ficarão para trás neste 
processo, mas no global, a nova Grass Valley parece 
sair bastante reforçada. Tudo vai agora depender da 
capacidade de liderança da nova equipa.

Ross: a força do Canadá
Existe um factor em comum a esta história da aqui-

sição da Grass Valley por parte da Belden e a respecti-
va fusão com a Miranda que vale a pena mencionar. Na 
abertura da conferência de imprensa da GV na NAB 2014 
esteve presente Tim Thorsteinson, nomeado no ano pas-
sado como Presidente e CEO da Grass Valley pelos ante-
riores donos da Francisco Partners e que agora cedeu a 
sua posição a Marco Lopez, passando diretamente para o 
Advisory Board da Belden/Grass Valley. Ausente desta ce-
rimónia esteve Strath Goodship, anterior CEO da Miranda 
Technologies desde 2002, principal responsável pelo seu 
crescimento e entrada em bolsa em 2005, orientando des-
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de então a sucessão de aquisições estratégicas (entre as 
quais a da inglesa Omnibus em 2010) e foi orquestral na 
venda da Miranda à Belden, tendo desde então passado 
a ser membro do Advisory Board da Belden em matéria de 
aquisições. Strath Goodship foi quem supervisionou nos 
bastidores a integração da Miranda e da Grass Valley. Em 
comum a Thorsteinson e Goodship está a sua passagem 
anterior pela Leitch, que nos anos noventa foi a maior em-
presa do sector broadcast com origem no Canadá e que, 
tal como recordou Thorsteinson, chegaram a fazer uma 
oferta de aquisição à Miranda, recusada na época.

A Leitch comprou no entanto muitas outras empre-
sas até, por sua vez, ter sido absorvida pela Harris (ac-
tual Imagine Communications) precisamente na época 
de Thorsteinson. A fusão da Miranda com a Grass Val-
ley surge assim como que um culminar de um percurso 
ascendente para estas empresas do Canadá e Estados 
Unidos, dando a entender que não ficará por aqui.

Se olharmos atualmente para o Canadá, verificamos 
que o talento de engenharia e capacidade industrial que 
sempre caracterizou algumas das suas empresas, entre as 
quais a Leitch, continua presente na dinâmica e determina-
ção de empresas como a Evertz e a Ross Video. Ambas com 
duas das presenças mais fortes que vimos na NAB 2014, 
com gamas de produtos extremamente interessantes.

A Ross Video, liderada por David Ross, atual CEO e 
filho do fundador, parece estar imparável e celebrou 
justamente na NAB 2014, o seu 40º aniversário.

Tal como David Ross assinalava num discurso infla-
mado, não existe atualmente no setor empresa mais 
dedicada e focada do que a Ross Video, liderada por 
uma equipe que adora a indústria e determinada a 
oferecer ao mercado exatamente aquilo que ele preci-
sa – a melhor tecnologia ao melhor preço. Na nossa 
opinião, posicionando-se entre aquilo que outrora foi 
uma Leitch e é atualmente uma Evertz, com a visão de 
uma Blackmagic.

David Ross deixou claro que os próximos anos 
pretende crescer ainda mais, inclusivamente através 
de aquisições. Nesta edição da NAB 2014, a empresa 
apresentou um logo renovado (que diz apenas Ross), 
o novo slogan “Production Technology Experts” e 
uma linha expandida de produtos a preços extrema-
mente competitivos.

Aliás, ficámos com a clara sensação de que a he-
rança de David Ross começa apenas agora verdadei-
ramente a se fazer sentir, com uma nova geração de 
soluções que não são apenas económicas, mas com-
binam um design e funções verdadeiramente surpreen-
dentes. Entre elas, o novo switcher de produção Acuity, 
uma plataforma completamente nova que combina o 
design requintado e minimalista de um iPhone com as 
capacidades de um sistema de produção de grande es-
cala, preparado já para UHD 4K (quad link) e capaz de 
acomodar qualquer configuração de entradas/saídas, 
número de M/Es (6 de base), multiviewers etc. A arqui-
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A Ross está imparável e David Ross não só assinalou condignamente os 40 anos da empresa como mostrou novas 
gerações de soluções que mostram uma forte capacidade de inovação e diferenciação. 
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tetura destes switchers é totalmente modular, integra 
uma nova T-bar completamente redesenhada, telas 
tácteis 16:9, com processamento baseado em chips 
FPGA de nova geração, permitindo ampla flexibilidade 
de expansão e evolução.

Juntamente com a antevisão do switcher Acuity, a 
Ross apresentou dezenas de novos produtos, incluindo 
o novo switcher Vision Tritium, novos modelos Carbonite, 
nova versão 6.1 do software de gestão e controle Dash-
Board, múltiplos novos produtos de grafismo da linha 
Xpression, novos sistemas de automação, produção de 
notícias, integração de redes sociais e até novos siste-
mas robotizados para estúdios de televisão na sua linha 
Furio. Aliás, precisamente como resultado das aquisi-
ções da Ross feitas na área da robótica para estúdios de 
TV, David Ross anunciou mais uma aquisição, desta vez a 
da empresa de cenários virtuais e realidade aumentada 
Unreel. Esta empresa de Massachusetts tem sido um dos 
parceiros estratégicos de muitos outros fabricantes, in-
tegradores e broadcasters na área do grafismo para TV e 
cenários virtuais e a integração na Ross dará uma dinâmi-
ca extremamente interessante a este setor do mercado.

Tal como David Ross comentou, esta aquisição tor-
na a Ross na única empresa da indústria a ser capaz 
de oferecer soluções de estúdio virtuais chave-na-
-mão, desde a plataforma aos serviços. “O custo e a 
complexidade fizeram com que os cenários virtuais 
e a realidade aumentada estivessem até aqui confi-
nados essencialmente às grandes cadeias de televi-
são nacionais. Na Ross, entendemos que existia uma 
necessidade de não apenas oferecer soluções deste 
tipo mais económicas a qualquer cliente, como tam-
bém se tornava necessário abrir as portas a uma nova 
oportunidade de receitas: com a publicidade virtual”. 
Ao integrar as soluções de software e serviços da Un-
reel com a linha de soluções gráficas Xpression, sis-
temas robotizados, software de redes sociais Incep-
tion, switchers e keyers UltraChrome, a Ross Video 
tem agora toda a tecnologia para tornar essa visão 
realidade. A área de serviços da Unreel continuará 
existindo de forma independente e foi agora transfor-
mada no departamento UX Design.

Sem ser propriamente uma novidade, talvez uma 
das mais interessantes soluções da Ross é a platafor-
ma de soluções modulares openGear, cuja geração 3.0 
foi lançada precisamente na NAB do ano passado e que 
agora se tornou ainda mais potente e ganhou funcio-
nalidades de controle em rede mais interessantes. O 
ecossistema openGear já inclui mais de 60 parceiros 
tecnológicos e já é sem dúvida uma das maiores histó-
rias de sucesso no mercado broadcast, com milhares 
de instalações, sendo que o software DashBoard (gra-
tuito), proporciona exactamente todo tipo de funções 
de controle aos equipamentos openGear.

Agora, a Ross anunciou uma iniciativa semelhante, 
à volta de unidades de produção móveis, oferecendo 
ao mercado os desenhos detalhados dos veículos OT1 
Ross Mobile Productions que a empresa desenvolveu, 
com posições para 10 operadores e opções de câmeras 
com ligações de fibra e triax.

Soluções IP da Evertz
Igualmente a demonstrar a capacidade de engenha-

ria do Canadá, a Evertz foi outra das mais interessantes 
empresas presentes na NAB 2014, demonstrando uma 
enorme coerência entre as promessas feitas nos anos 
anteriores e aquilo que agora apresentou já concretiza-
do e disponível.

Na nossa opinião, a Evertz foi o fabricante que me-
lhor estaria preparado para fornecer soluções chave-
-na-mão a qualquer estação de televisão que deseje 
construir deste já uma infra-estrutura UHD preparada 
para o futuro.

Sendo uma das empresas que mais cedo se propôs 
implementar uma arquitetura preparada para aprovei-
tar a evolução das redes Ethernet para 10Gbps e agora 
para 40/100Gbps, a Evertz lançou este ano a sua nova 
plataforma de serviços de vídeo e dados 46Tb/s EXE, a 
qual é um dos componentes centrais na sua arquitetu-
ra Software Defined Video Networking (SDVN). O novo 
sistema Evertz EXE é uma plataforma de matriz comple-
ta, com mais de 46 Tb/s de capacidade de comutação 
– são 23Tbytes por segundo em full duplex, com su-
porte para 2304 portos Ethernet 10Gbps ou 192 portos 
Ethernet 100G por chassis!

Em termos de layer físico, a solução SDVN da Evertz 
esta baseada nos dispositivos IP Gateway (IPG), High 
Density Media Gateway (MG) e nos rotedores IPX/EXE 
46 Tb/s 10GbE, associada a uma arquitetura de arma-
zenamento em rede, a qual combina um layer de dados 
Ethernet full-compliant com tráfego optimizado para 
vídeo na mesma rede.

A solução é uma das primeiras implementações de 
vídeo em rede em grande escala que vemos surgir na 
indústria – apesar das inúmeras promessas feitas por 
outras marcas nesse sentido – aproveitando a capaci-
dade e largura de banda extrema da plataforma EXE, 
permitindo verdadeiramente explorar o potencial das 
redes Ethernet 10GbE /100GbE e ligações IP.

Além do mais, a Evertz apresentou igualmente 
dezenas de novos produtos que colocam a marca ca-
nadiana a par com os grandes fabricantes da indús-
tria, nomeadamente propondo uma linha completa 
de soluções 4K UHD a funcionar, desde multiviewers 
a sistemas de produção. Com a vantagem de ser 
um fabricante que demonstra entender igualmente 
as necessidades das infra-estruturas de televisão 
como as pontes que atualmente estas necessitam 
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criar com as redes dos operadores de telecomuni-
cações, a Evertz parece estar concentrada em áreas 
que merecem menos atenção por parte da concor-
rência, sendo que a solução SDVN é a primeira que 
verdadeiramente aponta o caminho da transição 
das operações para IP, desde a implementação local 
com integração garantida de todas as ferramentas 
de controlo MAGNUM e 3080IPX da marca, ao mes-
mo se expandindo à distribuição WAN.

No centro desta estratégia SDVN a Evertz tem já dis-
poníveis as unidades IPG High Density Media Gateway 
e IPX 10GbE Switch Fabric que constituem uma alterna-
tiva viável já hoje a ligações SDI e baseadas em cabo 
coaxial para transporte e encaminhamento de vídeo e 
áudio, incluindo igualmente suporte para distribuição 
em fibra óptica e arquiteturas distribuídas.

Rohde & Schwarz DVS a 4K
Mas encontrámos igualmente outros fabricantes 

com uma visão bastante abrangente e completa da 
evolução das soluções de televisão na necessária mi-
gração para 4K UHD, e em simultâneo, para operações 
baseadas em IP.

E uma das visões mais abrangentes e surpreenden-
tes surge precisamente da alemã Rohde&Schwarz, 
empresa pioneira nas soluções de transmissão por 
radiofrequência que está evoluindo a bom ritmo em 
soluções para redes IPTV e operadores de distribuição 
e que, na sequência da sua aquisição da DVS, se apre-
senta agora com um portfólio integrado de soluções 

igualmente de produção.
Surpreendendo o mercado com uma cadeia de 

transmissão 4K UHD completa, a Rohde & Schwarz ia 
mais longe, ao integrar soluções de pós-produção, in-
gestão, armazenamento, playout, codificação e multi-
plexagem, para além da transmissão.

Conscientes da importância que as suas soluções 
de transmissão de televisão digital têm no merca-
do norte-americano e latino-americano, a Rohde & 
Schwarz apresentou em Las Vegas o caminho com-
pleto para a adopção do padrão de alta resolução 
4K, começando com soluções de produção com-
pletas baseadas na plataforma Clispter que a DVS 
apresentou ao mercado em 2005 como a primeira 
plataforma já pronta para 4K.

Das primeiras aplicações então orientadas para 
cinema digital, a nova Rohde & Schwarz DVS de-
monstra agora uma cadeia de aplicações completas 
para televisão em 4K, começando com as capaci-
dades de ingestão e produção do servidor Venice, 
respondendo já a produção em direto e integrando-
-se com sistemas Avid; seguindo-se o novo grava-
dor em disco Pronto4K-HFR, o mais recente mode-
lo desta linha de soluções; ao mesmo tempo que 
apresentava uma nova solução de armazenamento 
de larga escala capaz de responder às necessida-
des da produção em 4K e já preparado mesmo para 
uma evolução ao 8K.

A nova solução de armazenamento modular 
SpycerBox Cell usa uma nova arquitetura de alta 
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Evertz apresentou a nova plataforma de serviços de vídeo e dados 46Tb/s EXE. 

©
 F

ot
o:

 J
oã

o 
M

a
rt

in
s/

SE
T



Junho 2014  |  Revista da SET   27

A câmera perfeita para você fazer a festa.
HXR-NX3. A câmera multiúso ideal para o seu evento.

• 3 sensores Exmor CMOS    • Alta qualidade de imagem    • Gravação em AVCHD 2.0 (1080 x 60)    • Transferência de arquivo via Wi-Fi

www.sonypro .com.br

Revendas associadas:

P R O N TA  E N T R E G A  •  M A N U A L  E M  P O R T U G U Ê S  •  R $  9 . 9 9 0 , 0 0

A garantia ofi cial Sony Brasil só é garantida para os produtos com número de série com procedência de importação Sony Brasil. Sony é uma marca comercial registrada da Sony Corporation. Todos os 
pesos e as medidas não métricas são aproximados. As imagens visualizadas neste anúncio são simuladas. Fotos, gráfi cos e ilustrações podem não corresponder a uma representação fi el da realidade.

SON_0008_14_junho An RV SET Sony HXR NX3 21x28.indd   1 05/06/14   16:02



28   Revista da SET  |  Junho 2014

NAB 2014 - Análise

densidade (30 drives SSD, SAS ou SATA em 1U) e re-
dundante, capaz de responder a cadências de dados 
muito elevadas, adequadas já para arquivos até 8K 
sem compressão.

Beneficiando da extensa experiência de integra-
ção do sistema de produção Clipster em múltiplos 
clientes de televisão, a Rohde & Schwarz DVS mos-
trava já implementação de suporte dos padrões AS-
02 e IMF a resoluções até 4K, assim como do suporte 
nativo de formatos RAW gerados por câmeras 4K de 
nova geração como as Sony F5/F55, Blackmagic Ci-
nema Camera e Canon C500.

Além do mais, a Rohde & Schwarz demonstrava a 
sua nova solução de cabeça de rede R&S AVHE100 
já com compatibilidade com o novo sistema de com-
pressão HEVC (H.265) para sistemas 4K e aumentan-
do ainda mais a eficiência de redes em HD. Até mes-
mo na sua linha de instrumentos de teste e medida, 
demonstrava uma linha completa de novas soluções 
para auxiliar as empresas a lidar com os sinais de te-
levisão em 4K, ou mesmo para os fabricantes conse-
guirem testar e controlar a qualidade de novos equi-
pamentos de eletrónica de consumo em 4K, desde 
caixas STB a televisores com receptores integrados. 
A implementação de rotinas de teste para sistemas 
HDMI 2.0, já com suporte de sinais até 4K era outra 
das áreas de demonstração dos sistemas de teste 
R&S VTC, VTE e VTS.

Wohler e RadiantGrid
Várias outras empresas mostraram ter percebido as ne-

cessidades de evolução da indústria, e estão apostando a 
soluções inovadoras, por vezes rompendo totalmente com 
as suas raízes, como é o caso da Wohler Technologies.

Depois de a Wholer ter comprado a RadiantGrid em 
2012, a empresa se transformou completamente, ao 
ponto de ter mesmo convertido algumas das tecnologias 
que basicamente fizeram o seu núcleo de negócio em 
módulos de software que agora são “oferecidos” como 
parte das suas soluções IT integradas. Não é que a em-
presa tenha deixado de produzir soluções para proces-
samento em banda base. A Wholer entendeu é que tinha 
que, em simultâneo, oferecer soluções para processos 
de trabalho baseados em arquivos, ao mesmo tempo 
que se prepara para um futuro baseado em redes IP.

Aliás, Kirk Marple que é o chefe de arquitetura de 
software da divisão RadiantGrid da Wohler apresentou 
na NAB 2014 uma interessante sessão denominada 
“Processamento Inteligente Baseado em arquivos: Fer-
ramentas Económicas e Eficientes para Broadcasters”, 
que basicamente resume a atual estratégia da empresa.

Desde a gestão de sinais e monitorização, passan-
do pela gestão de formatos de vídeo e áudio e agora 
integrando a gestão completa de soluções de mídia 
baseados em tecnologias IT e redes IP, a “nova” Woh-
ler combina agora todos esses processos na sua nova 
RadiantGrid Intelligent Media Transformation Platform. 
A nova versão 8.3 desta plataforma acrescenta conver-
são de padrões de cor com base no algoritmo melhora-
do RightHue, processamento de áudio e legendagem, 
tudo numa arquitetura “service-oriented”. Nas capa-
cidades de processamento inclui-se agora a produção 
de formatos para plataformas móveis e OTT, tal como 
MPEG-DASH, HLS e Microsoft Smooth Streaming.

O motor de processamento TrueGrid foi melhorado 
nesta versão, sendo capaz de lidar com questões como 
o processamento de formatos anamórficos, suporte 4K 
UHD e resoluções de cor até 16-bit YUV.

Ao mesmo tempo, a Wholer anunciou novas capacida-
des de descodificação MPEG tanto de sistemas ASI como 
streams de redes IP ou ligações 3G/HD-SDI, com visuali-
zação direta em monitor e análise de dados auxiliares, in-
cluindo monitorização de áudio (normas Dolby incluídas).

O maior anúncio da Wholer nesta edição da NAB 2014 
diz respeito ao projeto desenvolvido em colaboração com 
a empresa Cinnafilm, que permite disponibilizar ao merca-
do a solução Tachyon Wormhole para ajuste automatiza-
do de temporização em mais ou menos 10% da duração, 
preservando não apenas a qualidade de vídeo e áudio 
mas também o sincronismo das legendas. O sistema foi 
desenvolvido pela Cinnafilm para um projeto específico, 
com base no plugin de transcodificação Tachyon para a 
plataforma RadiantGrid e agora é disponibilizado ao mer-
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Rohde & Schwarz DVS trouxe a NAB soluções integradas 
para responder às necessidades de evolução das estações 
de televisão para 4K. 
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cado pela Wholer, permitindo, segundo afirmam os res-
ponsáveis, eliminar mais de 500.000 dólares de hardware 
especializado de base SDI. Usando uma plataforma GPUD 
NVIDIA Tesla, a solução de processamento é capaz de pro-
cessar até dois stream HD em tempo real, com um núme-
ro ilimitado de canais de áudio, reajustando os dados de 
legendagem de acordo com os padrões CEA-608 e -708 e 
SMPTE 436M e 360M. Para além de reajuste automático 
de temporização, o sistema faz transcodificação em si-
multâneo e pode fazer análise de Loudness, conversão de 
espaço de cor e marcas de água, tudo ao mesmo tempo.

Redes AVB e Dante
E no que diz respeito à evolução para processos ba-

seados em redes IP, a Wholer foi das poucas empresas 
com anúncios concretos nesta área, com o lançamento 
de uma placa opcional de monitorização áudio em AVB 
para os seus sistemas modulares de monitorização 
de áudio/vídeo AMP2 Series. Combinando funções de 
análise e gestão de qualidade de áudio, níveis, Loud-
ness e metadados; em conjunto com descodificação 
Dolby Digital, Dolby E, e DD+, o sistema Wholer  AMP2-
-E16V permite, através de uma simples actualização de 
software, receber uma opção de monitorização AVB, 
sem alteração das restantes especificações.

Esta implementação AVB da Wholer usa ligações 
Ethernet 100 BaseT, onde cada placa permite monitori-
zar até dois streams de 8 canais cada, ambos sincroni-
zados ao mesmo relógio.

“A norma AVB promete importantes benefícios in-
cluindo estruturas de rede mais simples, com custos 
de implementação reduzidos, gestão unificada e a pos-
sibilidade de evoluir para aplicações de áudio e vídeo 
de nova geração com elevada qualidade de serviço”, 
afirmam os responsáveis da Wohler Technologies. O 
suporte AVB no monitor de áudio/vídeo AMP2-E16V diz 
apenas respeito ao áudio mas é um primeiro passo.

Quando dizíamos no início desta análise que ainda não 
foi desta que vimos o mercado fazer uma verdadeira apos-
ta em soluções de base IP, obviamente que nos estávamos 
a referir ao domínio da televisão (vídeo). No âmbito do áu-
dio, vimos múltiplas empresas anunciando não apenas no 
âmbito das tecnologias Audio Video Bridging (AVB - IEEE 
802.1) como igualmente na área dos protocolos Ravenna 
e Dante. No caso da tecnologia Dante, desenvolvida pela 
Audinate, podemos já falar no padrão de fato da indústria 
em soluções de áudio em rede. Aliás, na NAB 2014 vimos 
a Solid State Logic realizar o maior endorsement que vi-
mos até agora à tecnologia de rede Dante, desta feita para 
aplicações broadcast e gravação. Enquanto até aqui os 
sistemas Dante estavam sendo implementados essencial-
mente em soluções para som ao vivo e instalações fixas, 
agora, ficou claro que até mesmo em soluções broadcast, 
esta tecnologia já se tornou incontornável.

A SSL instalou no seu estande uma rede IP completa-
mente dedicada a operações áudio com base no protoco-
lo Dante para demonstrar os benefícios que estas redes 
podem ter na optimização de custos em operações de 
encaminhamento de sinais para produções para televi-
são. A empresa mostrava mesmo um circuito completo, 
centrado na sua nova linha de interfaces Network I/O, 
lançada nesta edição, com consolas digitais da mar-
ca ligadas a diferentes dispositivos Dante, para ilustrar 
como é possível já criar soluções operacionais com equi-
pamentos de mais de 75 fabricantes diferentes. A nova 
Linha SSL Network I/O consiste num sistema ‘MADI-Brid-
ge,’ com 64 canais bidirecionais de ligações MADI-para-
-rede, com monitorização por headphones no painel 
frontal de qualquer um dos canais. A unidade SSL ‘SDI’ 
faz, por sua vez, a ponte com embebedores e desembe-
bedores de sinais áudio sobre circuitos de vídeo 3G-SDI, 
diretamente com redes Dante e MADI, com oito canais 
e possibilidade de encaminhamento individual de cada 
canal. Finalmente, a unidade SSL ‘Stagebox’, permite ter 
oito canais de entradas e saídas de microfone ou linha 
com os famosos pré-amplificadores SSL SuperAnalogue, 
também com ligações Dante redundantes. A demonstra-
ção incluía ainda quatro consolas SSL (2 x C10, C100 e 
a Live) ligadas em rede com equipamentos da Shure e 
Sound Devices (tudo em Dante), terminando os sinais no 
sistema de monitorização de Loudness LMS-16 que a SSL 
criou em colaboração com a Nugen Audio.

Continuará…
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A Solid State Logic demonstrou uma rede IP completamente 
dedicada a operações áudio com base no protocolo Dante
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Tecnologia brasileira de 
alta qualidade na NAB
Ano após ano a presença das empresas brasileiras na NAB se 
intensifica e vai ganhando espaço. Nesta edição o número de 
empresas chegou a 18. Este ano, além da exposição, um conjunto 
de empresas participaram de uma coletiva de imprensa realizada 
como parte do programa de atividades do evento o que permitiu a 
alguns dos executivos brasileiros mostrar a jornalistas estrangeiros o 
que se faz de melhor no país. Por Fernando Moura em Las Vegas*

O Pavilhão Brasil tem-se destacado nos últimos 
anos pelo número crescente de expositores e 
de visitantes. A 8ª participação no foi diferente. 

Organizada pelo Projeto Setorial Eletroeletrônicos Bra-
sil, em parceria com a APEX-Brasil (Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos) e o Sind-
vel (Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, 
Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica).

Durantes os três dias de exposição, o pavilhão 
Brasil instalado no primeiro andar do Las Vegas 
Convention Center, em Las Vegas teve um número 
importante de visitantes nacionais e internacio-
nais tentando-se informar sobre alguns produtos 
e serviços fornecidos por empresas nacionais com 
tecnologia que se enquadra no padrão ISDB-Tb de 
TV Digital e não só.
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Isso porque os empresários tem claro que países 
como Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, 
Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru, Uruguai e Vene-
zuela, bem como Botswana na África, são mercados-al-
vo importantes para as exportações nacionais do setor 
de radiodifusão, já que adotaram o mesmo padrão de 
TV Digital que o Brasil.

Segundo os organizadores do evento, as empresas 
exibiram equipamentos e a alta tecnologia presente 
no setor brasileiro de radiodifusão com um extenso 
portfólio que inclui: produtos e soluções de software 
para televisão e dispositivos móveis digitais; equi-
pamentos para telemetria e gerenciamento remoto; 
plataformas de transmissão e recepção; projetos e 
integração em equipamentos de broadcast; serviço 
de consultoria técnica de transmissão e operação 
em emissoras de rádio e TV; soluções integradas de 

hardware e software e plataformas completas de en-
tretenimento, entre outros.

Para Daniela Saccardo, gerente do PS Eletroeletrô-
nicos Brasil, “o objetivo é criar uma plataforma abran-
gente que fortaleça a marca dos produtos nacionais, 
reforce a promoção comercial e atraia potenciais clien-
tes. As empresas brasileiras dispõem da melhor e mais 
avançada tecnologia e levarão à feira o que existe de 
mais atual para o segmento de radiodifusão”.

Daniela disse a Revista da SET no fim da coletiva de 
imprensa que estas iniciativas são importantes para 
mostrar que o país “produz alta tecnologia. Para isso 
precisamos que os empresários brasileiros participem 
de fóruns, congressos e encontros de negócios” para 
os clientes internacionais “enxerguem o Brasil como 
um país que produz tecnologia”.

Para ela o setor de radiodifusão é pequeno, mas tem 
grande importância. “Responde por 0,49% do PIB bra-
sileiro e gera 743.900 mil empregos, diretos e indiretos, 
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Daniela Saccardo, do PS Eletroeletrônicos Brasil afirma 
que o mercado internacional ainda oferece um grande 
potencial de negócios para as empresas brasileiras.
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As 18 empresas brasileiras fizeram mais de 80 contatos de negócios com representantes de diversos países.
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ao longo de sua cadeia produtiva, segundo dados da 
FGV. Anualmente a receita bruta do setor gira em torno 
de R$ 25,8 bilhões”.

“A estimativa é que estes números vão continuar em 
ascensão. O mercado internacional ainda oferece um 
grande potencial de negócios para as empresas brasi-
leiras, que possuem soluções diferenciadas e alta tec-
nologia para as mais variadas aplicações no segmen-
to”, finaliza Daniela.

Este ano participaram da NAB: Ativa Soluções, EITV, 
Hitachi Kokusai Linear, Ideal Antenas, Imagenharia, 
Inatel, Opic Telecom, Playlist, Screen Service, Show-
case, Snews, SP Telefilm, Tecsys do Brasil; Teletronix, 
TQTVD, TSDA, Voice Interactions e Wimobilis.

Ótimismo dos expositores
José Carlos Morães, gerente da Opic Telecom, afir-

mou a Revista da SET que o seu estande “teve um cres-
cimento de visitantes com respeito a 2013. Chegamos a 
feira com agendamento de clientes para discutir proje-
tos. Estamos crescendo”.

Para Morães esta edição teve melhores resultados 
porque “los que vieram, vieram para comprar, observar 
e decidir que fazer no futuro nas suas emissoras. Quem 
veio foi para conhecer tecnologias, encontrar novas for-
mas de gerir essas tecnologias.”

Marcelo Zanot, gerente de vendas da ideal Antenas, 
concorda. Para ele esta edição foi muito boa. “Este ano 

vieram os responsáveis de engenharia das emissoras, 
os que decidem e tomam decisões. Talvez o número 
de visitantes brasileiros tenha sido menor, mas o nível 
profissional dos que passaram pelo nosso estande foi 
muito superior que em edições anteriores”

Zanot afirmou que “este é o nosso sétimo ano, a 
primeira vez que veiemos foi em 2006, e posso falar 
com toda certeza que este é o melhor ano da nossa 
história na NAB. Tivemos mais movimento, mais vi-
sitas e mais conversações sobre possíveis projetos. 
Este ano tivemos muitos contatos com pre-venda, 
venda e pós-venda”

Para ele o mais importante é “mostrar ao mun-
do que no Brasil também se inova” e se “gera de-
senvolvimento tecnológico. Para nós a abertura do 
mercado para os países que implementaram o siste-
ma ISDB-Tb de TV Digital é importantíssimo porque 
nos abre mercados pelo mundo. Agora estamos an-
siosos esperando a adopção definitiva de Filipinas 
para ter um novo mercado em Ásia”.

Coletiva de Imprensa de empresas brasileiras na NAB 
David Britto, coordenador do Módulo de Mercado 

do Fórum SBTVD (SET/TQTVD), afirmou em coletiva de 
imprensa realizada no Las Vegas Convention Center 
que no Brasil existem alguns mantras que devem ser 
respeitados no que se refere ao uso da interatividade e 
conteúdo em Segunda Tela. Eles são a manutenção do 
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David Britto, coordenador do Módulo de Mercado do 
Fórum SBTVD (SET/ TQTVD) defende a internacionalização 
das empresas brasileiras. 
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José Carlos Morães, gerente da Opic Telecom afirmou estar 
muito satisfeito pelos contatos e possíveis negócios que 
surgiram nesta edição da NAB 2014.
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modelo de negócios atual; manter a TV aberta relevan-
te para a audiência; realizar upgrade no sistema aberto 
para os padrões (HD-2K, UHD-4K, Super Hi-Vision-8K); 
manter o engajamento da audiência na primeira tela; e 
finalmente, enfrentar a concorrência com as novas mí-
dias focando principalmente na nova geração. 

Segundo Britto, esses mantras direcionam as estra-
tégias para sincronização do sistema broadcast e bro-
adband. Mas, o sistema broadcast no Brasil ainda é o 
meio de maior relevância, desta forma as experiências 
em Segunda Tela e interatividade visam criar novas for-
mas de negócios, mas dentro do modelo de negócios 
tradicional, onde a publicidade é a financiadora do 
sistema de produção e distribuição no sistema aber-
to. Aqui, ainda nos faltam pesquisas específicas que 
comprovem que as atividades de Segunda Tela estão 
efetivamente se revertendo em ganho nos números da 
audiência e, consequentemente, aumento no valor dos 
espaços publicitários

Pela sua parte, João Paulo Querétte, diretor da Ima-
genharia afirmou a Revista da SET que oportunidades 
como estas permitem mostrar ao mercado que o Brasil 
produz tecnologia de avançada e que as soluções bra-
sileiras estão ao “mesmo nível que a de outros países. 
O mais importante, por vezes, é mudar culturalmente 
aos radiodifusores”.

Para Querétte, o importante em estes eventos e 
mostrar ao mundo que “nossos produtos têm poten-
cialidade e são tão bons como os outros. O importante 
é começar a romper as barreiras culturais, mas temos 

como avançar. E para isso, temos de fazer fazendo, 
apresentar nosso conteúdo. Insistir se na primeira vez 
não avança até que algumas pessoas comecem a ver 
que o seu produto é interessante tem potencial. De 
fato, nenhum país que hoje é reconhecido pelos seus 
desenvolvimentos científicos começou sendo, os paí-
ses vão fazendo esse caminho, e nós estamos percor-
rendo esse percurso”.

Para Bruno Prodocino, gerente comercial da EiTV - En-
tretenimento e Interatividade Para TV Digital, estar nova-
mente na NAB é um desafio e participar da coletiva um 
grande incentivo. “O Brasil tem de perder o estigma de 
under-dog, que ele não consegue fazer tecnologia porque 
nós temos muita capacidade para produzir tecnologia de 
ponta e isso está bem provado com os equipamentos que 
as empresas brasileiras trouxeram este ano aqui”.

Segundo Prodicino, a exportação do padrão nipo 
brasileiro é uma “amostra” de que no Brasil se fazem 
bem as coisas. “Penso que em nosso nicho, o latino 
americano e o dos países que implementaram o pa-
drão ISDB-Tb temos mostrado que somos capazes e 
por isso estamos exportando tecnologia”

Finalmente, André Barbosa, Superintendente de Su-
porte da Empresa Brasil de Comunicação apresentou 
o projeto Brasil 4D durante a coletiva de imprensa, e 
afirmou que este se estenderá em um futuro próximo a 
cidade de São Paulo. Ainda disse que o Governo Fede-
ral estuda garantir a instalação de TV Digital com inte-
ratividade em 14 milhões de lares – um em cada cinco 
domicílios do país com a entrega de set-top boxes a las 
famílias que fazem parte de programas sociais como o 
Programa Bolsa Família.

PS Eletroeletrônicos Brasil
É formado por empresas que desenvolvem produ-

tos, soluções e serviços inovadores para os setores de 
telecomunicações, informática, automação industrial, 
segurança, TI, equipamentos industriais e prestação 
de serviços. Com o apoio da APEX-Brasil, Agência Bra-
sileira de Promoção de Exportações e Investimentos, 
o projeto busca ampliar a participação das empresas 
brasileiras do setor de eletroeletrônicos em mercados 
internacionais, sobretudo através do incremento nas 
vendas de itens com maior valor agregado.

A gestão do PS Eletroeletrônicos Brasil está sob a 
responsabilidade do Sindicato das Indústrias de Apa-
relhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da 
Eletrônica (SINDVEL), instituição que congrega cerca 
de 150 empresas da cidade de Santa Rita do Sapucaí, 
Estado de Minas Gerais, região mais conhecida como o 
Vale da Eletrônica.

*Colaborou Prof. Dr. Francisco Machado Filho, docente 
do curso de Jornalismo da UNESP FAAC/Bauru-SP
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João Paulo Querétte, diretor da Imagenharia afirmou 
que estes eventos permitem mostrar aos clientes que os 
produtos brasileiros “possuem tecnologia de ponta, e 
economicamente viáveis”
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Channel 
Opportunity?
Em um mercado em transformação quais são as reais 
oportunidades de negócio para a indústria televisiva no Brasil?

Por Francisco Machado Filho* em Las Vegas

O tema do congresso da NAB 2014 trouxe para o 
debate as oportunidades que o mercado ameri-
cano de televisão poderá vir a ter com a integra-

ção dos sistemas broadcasting e broadband. Televisão 
e internet estão cada vez mais parecendo uma coisa só 
e é preciso se adaptar a esta realidade. Contudo, será 
que as mesmas oportunidades estão presentes nos mer-
cados americanos e brasileiro de televisão? É evidente 
que não. Apesar do modelo de negócio ser o mesmo nos 
dois mercados há diferenças importantes, criando opor-
tunidades diferentes ou prioritárias para cada um deles. 

Nos Estados Unidos, estão sendo criadas as condições 
necessárias para que o conteúdo televisivo seja entregue 
via broadband. A FCC permitiu o acordo entre operadoras 
de internet a negociar contratos com empresas de OTT para 
entrega mais rápida do seu conteúdo, o ATSC 3.0 prevê a TV 
Híbrida, a mobilidade e interatividade, além de fusões en-
tre empresas de telecomunicações e operadoras de cabo. 

Já no mercado brasileiro temos uma realidade diferente. 
Aqui, a televisão aberta se mantém a frente dos outros veí-
culos no investimento publicitário, está presente em quase 
a totalidade dos domicílios, a maior parte de sua progra-
mação é de conteúdo nacional e a migração do conteúdo 
televisivo para a internet ainda é lenta. Contudo, é evidente 
que o mercado brasileiro não pode ser acomodar. As trans-
formações nos mercados internacionais caminham rápido 
em direção ao Brasil em tempos de globalização.

Está claro que este cenário não irá durar por muito tem-
po. Mas, o que fazer? Quais são as oportunidades de ne-
gócios dentro de um modelo que ainda gera a viabilidade 
econômica para as emissoras e lucro? A resposta é comple-
xa, pois está diretamente ligada à gestão das empresas e a 
visão de futuro que as emissoras querem para si mesmas, 
contudo, podemos apontar um caminho que alie o modelo 
de negócio atual às políticas de comunicação traçadas pelo 
governo federal na implantação da TV digital terrestre no 
Brasil. Para trilhar este caminho será preciso um novo posi-
cionamento da indústria televisa no Brasil. O Brasil deve se 
tornar um exportador de conteúdo televisivo. 

Os programas de TV produzidos no Brasil sempre ti-
veram uma boa aceitação no mercado internacional, via 

de regras, as novelas e sérias de ficção. Mas, por outro 
lado sempre importou muitos programas estrangeiros. 
Sejam as telenovelas mexicanas, os “enlatados” ameri-
canos dos anos de 1980 e mais recentemente os games 
e reality shows, a programação das emissoras abertas 
no Brasil sempre contou com uma parcela significativa 
de conteúdo estrangeiro. Agora é a vez do conteúdo na-
cional se tornar um produto de exportação que seja ca-
paz de amortizar a perda de publicidade para a internet. 

Um ponto comum a todos os participantes do con-
gresso da NAB 2014 é que de que a TV aberta em pouco 
tempo concentrará sua programação nos programas ao 
vivo. Os programas gravados deverão se deslocar cada 
mais para a internet pelo serviço On demand.

Pesquisas e estudos de comportamentos da audiên-
cia vem apontando esta possibilidade e, se assim se con-
cretizar, a estrutura de produção das emissoras poderá 
se tornar cara demais para ser mantida. A alternativa será 
desmontar essa estrutura e terceirizar a produção. A não 
ser que as emissoras se posicionem para atender outros 
mercados. E um destes mercados esta sendo formado 
sem ações específicas, do ponto de vista da produção 
de conteúdo, para se aproveitar esta nova oportunidade 
de negócio. Este mercado conta hoje com 16 países que 
adotaram o padrão digital brasileiro para a TV aberta. 
Além de outros que já demonstraram interesse.

O grande diferencial deste mercado é o uso do Gin-
ga. A interatividade que até agora não foi utilizada em 
larga escala nem mesmo aqui no Brasil, poderá ser o 
grande diferencial para os produtos audiovisuais produ-
zidos diretamente para estes países. Mas não apenas 
produtos brasileiros exibidos nas emissoras estrangei-
ras, produtos feito sob demanda e que não necessaria-
mente sejam exibidos em território nacional. Como há 
o interesse político na adoção destes países, políticas 
de incentivo à produção e exportação de conteúdo po-
deriam ser editadas baixando os custos de produção. 

Caso as emissoras abertas não se interessem por 
este mercado, é possível que as produtoras indepen-
dentes o façam. A Brazilian TV Producers - (BTVP) - pro-
grama sem fins lucrativos que tem como meta promo-
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ver novas oportunidades de coprodução, desenvolver 
parcerias internacionais e estimular o setor de produ-
ção audiovisual brasileiro nos mercados nacional e 
internacional, nasceu da parceria entre a Associação 
Brasileira de Produtores Independentes de Televisão 
(ABPITV) e a Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Secretaria do 
Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC).

A entidade afirma que “de acordo com dados da Ancine, 
logo depois que a Lei 12.485 entrou em vigor, em setembro 
de 2012, a quantidade de programas nacionais mais do 
que triplicou. Desde esse momento até o 2º semestre de 
2013, houve aumento de 290% no número de Certificados 
de Registro de Títulos para segmento de TV paga”. Desta 
forma, o mercado independente de produção está se for-
talecendo e se profissionalizando. Não irá demorar muito 
para que as produtoras brasileiras também identifiquem o 
promissor mercado formado pelo padrão ISDB-Tb. 

Erick Butron, professor do programa de Pós-gradua-
ção em Comunicação Estratégica da Universidade Andina 
Simón Bolívar na Venezuela e autor do livro “La Televisión 
Digital Terrestre en Bolivia: Retos para la recién llegada” 
também aponta essa potencialidade do Brasil na produ-
ção de conteúdos audiovisuais para a TV digital aberta. A 
Bolívia é um dos países que adotou o sistema brasileiro. 
Por e-mail Butron respondeu ao seguinte questionamento: 
Revista da SET: Com a maior penetração dos canais pagos 
e online a TV aberta mundial tem apresentado uma pro-
gramação de qualidade técnica e estética questionável. 
Muitas emissoras preenchem sua programação aberta 
com programas de compras, reprises, programas locais 
apelativos etc. Já a televisão aberta no Brasil possui uma 
programação aberta de televisão ainda com uma boa qua-
lidade técnica e estética. Você acredita que a indústria de 
televisão aberta no Brasil poderia se tornar uma grande 
produtora de conteúdo para os países que aderiram ao pa-
drão Brasileiro de televisão digital, oferecendo programas 
para as emissoras abertas com qualidade e interatividade?
Erick Butron: O potencial de produção de conteúdos que 
tem o Brasil não pode ser negado. Basta lembrar a aceita-
ção das telenovelas brasileiras em mercados audiovisuais 
de grande concorrência como o dos Estados Unidos e da 

Europa. Asia, entre outros lugares. Em tempos de televisão 
digital aberta (Terrestre), onde já estão definidas as zonas 
continentais para as quatro normas de TV Digital – com um 
continente cativo como africano – o mercado natural para 
a produção brasileira de conteúdos interactivos é o conti-
nente americano que, no geral, tem sido – e ainda é – um 
grande consumidor de conteúdos norte-americanos, euro-
peus e no último tempo asiáticos; adicionalmente se ex-
perimenta a circulação de conteúdos de origem argentino, 
colombiano, chileno, mexicano e peruano quedando rele-
gados os conteúdos venezuelanos – importante em algum 
momento – e muito poucos ou nulos são os conteúdos 
chegados de Equador, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Panamá 
e as Guianas. Isso esta relacionado ao mercado de conteú-
dos audiovisuais onde o Brasil tem uma clara vantagem”.

Além do mercado criado pela adoção do padrão brasi-
leiro de TV Digital, há o mercado natural dos países mem-
bros da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portugue-
sa, formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Portanto, o Brasil tem plenas condições de se tornar 
um centro de produção audiovisual para o mercado 
internacional, maior do que o atual, pois possui pro-
fissionais altamente capacitados, infraestrturua física 
adequada e tecnológica competitiva. É uma questão 
de gestão e de vontade política, que infelizmente nem 
sempre caminham juntas.

*Prof. Dr. Francisco Machado Filho é docente do curso 
de Jornalismo da UNESP FAAC/Bauru-SP

Países que adotaram o ISDB-Tb

1- Argentina 9 - Honduras

2 - Bolívia 10 - Japão

3 - Botswana 11 - Paraguai

4 - Brasil 12 - Peru

5 - Chile 13 – Uruguai

6 - Costa Rica 14 - Venezuela

7 - Equador 15 - Suriname

8 - Guatemala 16 - Filipinas

Fonte: http://www.dtv.org.br

BRASIL

BOLIVIA

PERU

EQUADOR

COLÔMBIA

MÉXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

JAMAICA

BELIZE
HONDURAS REPÚBLICA

DOMINICANA

NICARÁGUA

COSTA RICA

ADOTOU O PADRÃO ISDB-T
ADOTOU O PADRÃO DVB-T
ADOTOU O PADRÃO ATSC
AINDA NÃO DEFINIRAM O PADRÃO

VENEZUELA

ARGENTINA URUGUAI

CH
IL

E

PARAGUAI



42   Revista da SET  |  Junho 2014

Análise – NAB 2014

A Indústria Broadcast 
precisa de um 
momento para refletir
Switch-off da TV analógica. Leilão de espectro. Julgamento 
do caso Aereo. Disseminação das tecnologias Ultra HD. Novas 
mídias. Em um momento um tanto quanto turbulento e 
marcado por intenso dinamismo, os radiodifusores precisam de 
muita tranquilidade, estrutura e visão de futuro para entender 
e se adequar a cada uma dessas novidades.

Por Ioma Carvalho e Gustavo Quintella*

Até pouco tempo atrás, a TV aberta reinava no 
País. Com audiências altíssimas e penetração 
em quase a totalidade do Brasil, a soberania da 

TV aberta somente foi “ameaçada” pelo surgimento, na 
década de 1990, da TV paga. Vale lembrar que, nessa 
época, a maioria das famílias brasileiras desconhecia 
completamente a existência de outra forma de assistir 
ao seu programa favorito na televisão. 

Apesar da novidade proporcionada pela possibi-
lidade de assistir uma programação diversa, sem co-
merciais, várias famílias passaram a assinar a TV paga 
principalmente com o intuito de receber com melhor 
nitidez as imagens da sua programação favorita dispo-
nibilizada na TV aberta, ou seja, essa “ameaça” não se 
concretizou e a TV aberta continuou dominante.

Hoje, muita coisa mudou e o reinado absoluto da 
TV aberta não existe mais. A penetração da TV fecha-
da cresce anualmente em números muito expressivos 
(veja gráfico) e o ritmo vertiginoso dos avanços tecno-
lógicos obriga os radiodifusores de todas as partes do 
mundo a se desdobrarem para aprender a lidar com no-
vidades múltiplas e simultâneas, além de investir mi-
lhões a fim de manter a sua audiência nos patamares 
conquistados ao longo de décadas de trabalho. Como 
se não bastasse, por serem detentoras de uma conces-
são governamental, as emissoras ainda precisam cum-
prir legislações rígidas que em muito diferem dos mer-
cados menos regulamentados de TV paga e internet.

Em 2 de dezembro de 2007, o Brasil implantou a 
TV Digital em São Paulo. Em uma festa memorável, as 
principais emissoras do País inauguraram uma nova 

tecnologia que beneficiaria a maioria da população. Foi 
o início de uma nova era para a TV no Brasil. Com a alta 
definição e com uma nova geração de áudio, os brasi-
leiros passaram a desfrutar de um prazer a mais ao as-
sistirem seus programas favoritos. Milhões foram inves-
tidos em equipamentos e pesquisas e o resultado final 
é indiscutível. De lá para cá, as emissoras continuam 
investindo muito na troca de seus transmissores para 
que, a cada dia, mais cidades possam ter acesso a essa 
nova forma de assistir aos seus programas de televisão. 

A largada para a corrida na direção do switch-off foi 
dada pelo governo com a intenção de que o sinal analógi-
co fosse desligado em 2016, mas muito precisava ser feito 
e investido para que a população não ficasse desampa-
rada. Hoje, sabemos que, apesar de todo esse esforço, 
o desligamento do sinal analógico não acontecerá em 
2016, mas será realizado paulatinamente, em etapas ain-
da pendentes de definição pelo governo. Apesar disso, as 
emissoras continuam investindo e trabalhando a fim de 
garantir que aqueles municípios que ainda não têm seu 
transmissor digital também possam ter acesso a essa 
nova tecnologia com a maior brevidade.

Em meio a esse processo de substituição de trans-
missores, e tendo em vista que existe uma limitação de 
espectro, o governo resolveu realocar alguns canais e 
leiloar a faixa que ficaria vaga. As empresas de telecomu-
nicação precisam dessa mesma faixa de espectro para 
oferecer os serviços de internet móvel 4G/LTE, mas as 
emissoras também disputam esse espaço cada vez mais 
limitado e valioso. E é justamente nessa realocação de 
faixas do espectro que identificamos uma ameaça real à 
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sobrevivência do sinal da TV aberta no país: a interferên-
cia entre os sinais 4G/LTE e os de TV Digital. 

Em fevereiro deste ano, foram revelados os resulta-
dos de testes realizados ao longo de sete meses pelo 
Laboratório de TV Digital da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, os quais indicam que a interferência cau-
sada pelos sinais 4G/LTE “significará interrupção na 
recepção da programação, imagens congeladas ou tela 
negra”. Não é sequer necessário que sejam explicados 
os enormes prejuízos que decorreriam dessa situação 
para os radiodifusores, não só em termos monetários, 
mas também se considerarmos os danos irreparáveis 
que seriam causados à imagem e à confiabilidade de 
que são dotados os serviços de radiodifusão. E é impor-
tante lembrar que, além das emissoras, os próprios con-
sumidores incorreriam em prejuízos caso, após investir 
parte de seu orçamento familiar em um televisor de úl-
tima geração, se encontrassem na inaceitável situação 
de não conseguir receber os sinais digitais da TV aberta 
em razão de interferências causadas pelo 4G/LTE.

Para solucionar esse quadro alarmante, o estudo con-
cluiu que serão necessárias, através de uma revisão das 
especificações exigidas pela ANATEL para os serviços 
4G/LTE, a adoção de medidas mitigatórias como altera-
ções das antenas, além de instalação de filtros tanto nos 
televisores como nos transmissores LTE. O edital para a 
licitação da faixa de 700 MHz já foi publicado, mas ain-
da não existe nenhuma definição sobre o que será feito 
com relação à interferência apontada nos estudos. 

Além da progressiva penetração da TV paga, das regras 
do governo para a manutenção da concessão às emisso-
ras de TV aberta e do necessário investimento de altos 
valores para a troca de equipamentos, os radiodifusores 
ainda precisam se preocupar com a grande novidade que 
foi lançada nos, Estados Unidos, pela empresa Aereo. 

O negócio dessa start-up consiste em, primeiro, ins-
talar milhares de micro antenas em algum local com 
boa recepção de sinais de TV aberta em uma grande 
cidade e, depois, “alugar” cada uma das micro antenas 
para um de seus assinantes, os quais poderão decidir 
o canal aberto que irão assistir, ao vivo, via internet, ou 
o programa que irão gravar no servidor em nuvem da 
Aereo, para assistir posteriormente no dispositivo que 
desejarem. Por esse serviço, o assinante paga US$ 8 
por mês ou US$ 1 por 24 horas de programação.

Enquanto as emissoras americanas não consegui-
ram na justiça uma liminar que, de pronto, inviabilizas-
se a atuação no mínimo discutível da Aereo, a start-up 
já expandiu seus serviços para 11 cidades nos Estados 
Unidos, segundo dados de abril de 2014. No dia 22 do 
mesmo mês, o caso foi apresentado à Suprema Corte nor-
te-americana, que deverá publicar, no segundo semestre 
deste ano, sua decisão sobre a legalidade da exploração 
econômica dos sinais de TV aberta não autorizada pelas 
emissoras, detentoras dos direitos autorais sobre sua va-
liosa programação disponibilizada over-the-air.

Outro ponto que vem agitando a indústria da televisão 
aberta e está presente em todos os congressos e feiras 
do mercado é o crescimento e a viabilização econômica 
das tecnologias Ultra HD. Enquanto os maiores esforços 
do mercado nacional se dirigem a consolidar a TV digital 
(e, em consequência, a tecnologia HD) no território brasi-
leiro, a indústria internacional se movimenta no sentido 
de demonstrar que as tecnologias Ultra HD já chegaram 
para ficar, com cada vez mais modelos de câmeras e te-
levisores 4K sendo oferecidos a preços mais acessíveis. 

No entanto, com tantas mudanças tecnológicas 
em tão pouco tempo, o consumidor ainda não definiu 
onde investirá seu dinheiro. Estimativas recentes pu-
blicadas pela Strategy Analytics, empresa especiali-
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zada na análise dos mercados de tecnologia, indicam 
que a penetração de televisores Ultra HD no mercado 
consumidor norte-americano não deverá alcançar nem 
10% até 2017. Já na América Latina, esse patamar deve-
rá ser atingido até 2020 (veja gráfico acima).

Mesmo que os radiodifusores brasileiros já buscas-
sem implementar as tecnologias Ultra HD, a própria 
limitação que estamos experimentando atualmente 
na alocação das faixas do espectro inviabilizaria as 
emissoras de TV aberta de realizarem a transmissão de 
conteúdo Ultra HD over-the-air. Em outras palavras, no 
momento atual, trilhar um caminho na direção da im-
plantação de tecnologias Ultra HD demandaria, invaria-
velmente, passos muito maiores que nossas próprias 
pernas. Porém, essa grande distância a que nos en-
contramos de uma realidade Ultra HD não impede que 
realizemos testes de captação e transmissão com equi-
pamentos de última geração visando avaliar a nova 
tecnologia. Algumas emissoras, por exemplo, já vêm 
realizando tais testes ao longo dos últimos dois anos.

Apesar de estarmos ainda muito distantes do Ultra 
HD, os atuais modelos HD/Full HD, com preços razoáveis 
e suas telas enormes e finíssimas, fizeram com que a TV 
voltasse a ser parte essencial da sala de todos os brasi-
leiros, mesmo disputando atenção e espaço com com-
putadores e outras telas e dispositivos que vêm dando 
aos consumidores uma gama de opções de entreteni-
mento além do tradicional modelo de TV linear aberta. 

Na verdade, como temos percebido em feiras e con-
gressos internacionais, todo o mercado que envolve a 
indústria da televisão já compreendeu como as novas 
mídias, novos dispositivos e segundas telas têm um 
imenso potencial para atrair a atenção do consumidor 
de volta para o conteúdo veiculado na televisão aber-
ta. O maior exemplo dessa tendência é a utilização do 

Twitter por seus usuários como uma ferramenta para 
comentar e buscar comentários sobre a programação 
da TV aberta, passando assim a acompanhar não so-
mente os programas veiculados, mas também a reper-
cussão em tempo real que eles causam no público, ou 
seja, mesmo com todas as novidades oferecidas, a TV 
aberta ainda tem um papel vital na casa dos brasileiros.

O Twitter é apenas um das centenas de casos de 
convergência entre a tradicional TV aberta e as novas 
mídias, em um momento em que as novidades e os 
avanços são tantos e acontecem em tamanha velo-
cidade que os responsáveis pela TV aberta se veem 
atordoados pelas velozes mudanças e tentam absorver 
e apreender, praticamente sem tempo hábil, o signi-
ficado e as implicações das mesmas no seu negócio. 
Assim, os radiodifusores não podem mais esperar as 
mudanças e tentar se adequar a elas. Considerando a 
importância dessa mídia na nossa cultura, é essencial 
que a TV aberta continue a acompanhar as tendências 
mundiais. Devem colocar-se, a todo momento, em mo-
vimento, a todo tempo, em metamorfose. A TV deve se 
reinventar a todo instante. Sempre.

Penetração por região de TVs Ultra HD nos domicílios
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Mídia Social
A última NAB deixou claro a importância do Metadata, que a 
televisão passará por uma mudança importante indo para o 
Re-Pack, 4k e 8k; que o mundo caminha para a implantação 
de um sistema de rádio híbrido, e que a indústria broascast 
precisa olhar para novos negocios a través de novos modelos.

Por Ronald Barbosa

Sem dúvida alguma a NAB 2014 teve uma mar-
ca registrada chamada “Social Media”. O que é 
isso do ponto de vista norte-americano? A mídia 

social significa o compartilhamento por comunidades 
virtuais e redes que utilizam a Internet como forma de 
expressar sua criação, obter informação, trocar ideias, 
marcar encontros e ter o seu tempo despendido nessa 
forma de comunicação.

A radiodifusão não perde tempo e entende a mensa-
gem que está na nova geração. Por isso o tema foi inclu-
ído em todas as discussões. O mais importante nessa 
discussão é que o conteúdo da radiodifusão precisa ser 
inserido na mídia social como instrumento de diálogo e 
ferramenta de trabalho para essa comunidade virtual.

Isso é um desafio, pois a mídia social tende a buscar 
ferramentas que permitam utilizar sua própria criativi-
dade, sua própria forma de se comunicar.

Mas quem tem conteúdo é a radiodifusão. Se o ra-
diodifusor entender que o ‘metadata’ seria a forma de 
gerar conteúdo interativo no rádio e na televisão e isso 
serviria como modelo para a rede virtual estaria plena-
mente identificado e incluído na mídia social.

Como fazer isso? Precisamos primeiro identificar e 
classificar a mídia social. Internacionalmente, classifi-
cam-na da seguinte forma:

1. Projetos colaborativos
2. Blogs e microblogs (por exemplo: Twitter)
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3. Sítios de redes sociais de notícias (por exemplo: 
Digg e Leakerned)

4. Conteúdo comunitário (por exemplo: YouTube) 
5. Sítios de redes sociais (por exemplo: Facebook)
6. Jogos mundiais virtuais (por exemplo: World of Warcraft)
7. Mundo social virtual (por exemplo: Second Life)

Por que o Metadata é um importante instrumento de 
interação que virá a ser a interface de participação da 
radiodifusão nessa comunidade virtual?

Em princípio, através do Metadata pode-se criar um 
contrato de aquiescência ou conformidade, com isso 
uma distribuição de Digital Right Management (DRM) 
pode ser empregada em todas as instâncias. Outra fa-
cilidade é a possibilidade de inserção local de informa-
ção, serviço ou programa, ajudando na forma própria 
de se comunicar. Permite um controle maior na receita, 
nos lucros etc. Oportunidade de novos negócios.

Que tipos de Metadata são possíveis empregar?
O primeiro deles é relativo ao DPI (Dots por Polegada) 

relativo ao controle, nível fixo e variações que são possí-
veis nos pixels que serão explorados em telas de televi-
são ou em impressão por papel. O segundo deles é relati-
vo a Identificadores de Conteúdo, onde a emissora pode 
ter controle de todo o seu conteúdo colocado na web. 

O terceiro deles é relativo a Restrições de Entrega 
de Conteúdo, isso cria proteção para distribuição de-
senfreada ou para cópias abusivas ou ainda para reci-
pientes que não são permitidos receber a informação. 
O quarto é relativo a Dados Privados que serão dispo-
nibilizados na Internet.

A partir daí, pela sua flexibilidade, pode-se inserir 
a Metadata com a tecnologia disponível em qualquer 
parte da web. A sua validação será pontual e solicita-
da em todos os níveis que se deseja. Ela estará pronta 
para passar por distribuidores de toda a forma, intera-
ção entre consumidores e o que parece ser o mais im-
portante que é gerar publicidade personalizada.

Televisão Re-Pack, 4K, 8K
Não há dúvidas que a televisão tem pela frente gran-

des transformações em seus requisitos de espectro, nas 
resoluções de transmissão e outros parâmetros que tanto 
os Estados Unidos quanto a Europa estão discutindo, pro-
curando adaptar-se à situação de competitividade.

Preocupante mesmo é a questão de segurança e in-
terfaceamento entre serviços e tecnologias, pois se no 
futuro os conteúdos deverão estar disponíveis em toda 
mídia e as tecnologias de produção, distribuição e arma-
zenamento precisam padronizar formatos ou buscar for-
matos que sejam convenientes em todas as etapas. Por 
outro lado, os serviços que compartilham o mesmo es-
pectro não podem ser fontes de interferências mútuas. 

3840 x 2160 ou 7680 x 4320, o que é melhor? Sabe-
mos que qualquer um deles é muito melhor que HDTV 
(1920 x 1080), o problema é implantar ou mal começar 
a implantar ter que rever sob pena de lançar no merca-
do tecnologia que se apresenta quase obsoleta.

Porém, se não passar por essas etapas como saber 
o que é melhor? Como corrigir os erros? Como caminhar 
em direção à mídia social? Essas questões não preci-
sam apresentar respostas imediatas, mas precisam ser 
debatidas exaustivamente.

Revitalização do Rádio AM
Surpreendeu-nos a continuada discussão sobre a re-

vitalização do Rádio AM na NAB/2014. Os americanos 
procuram dar ênfase a possíveis soluções que mante-
nham o Rádio AM com todas as suas funcionalidades. 
Desde o ano passado, quando foi lançada a campanha 
em prol do Rádio AM, alguns pontos foram levantados:

•	 Radiodifusores americanos e a FCC discutem alter-
nativas para o Rádio AM.

•	 Como no Brasil, os problemas do AM são os mesmos 
em qualquer lugar.

•	 Levantamento das questões insolúveis.
•	 Soluções técnicas e tecnológicas.
•	 FCC levanta a bandeira a favor das Rádios AM’s. 

Um ano depois, os primeiros trabalhos começam a 
surgir no campo da engenharia. Um dos trabalhos cita-
dos foi sobre estudos da proximidade de torres de outros 
serviços a torres de Rádio AM e a distorção que causa 
em seu diagrama de radiação, afetando sua cobertura.

Outro estudo fala do compartilhamento de sítios de 
transmissão AM, compreendendo também o uso com-
partilhado da infraestrutura de torres. A FCC continua 
se empenhando para que regras que dificultam o Rádio 
AM sejam substituídas, por outras que promovam ou 
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facilitem a convivência do Rádio AM com outras mídias. 
Um último estudo foi apresentado pela Nautel que fala 
dos desafios da transmissão e as soluções para o Rá-
dio AM com transmissão totalmente digital.

Rádio Digital
Poucas apresentações sobre rádio digital foram fei-

tas durante a NAB/2014, particularmente no domingo, 
durante todo o dia tivemos apresentações sobre avan-
ços da tecnologia, medidas de campo com o AM todo 
digital e uma apresentação sobre análise da situação 
do DAB/DAB+ na Alemanha.

Rádio Híbrido
O rádio híbrido nada mais é do que a possibilidade 

de combinação de serviços de radiodifusão sonora e 
serviços de radiocomunicação ou telecomunicação ou 
mesmo ainda integração de produtos disponíveis ao 
usuário final, permitindo que ele transite entre a Inter-
net, programação de uma emissora no ar e mídias dife-
rentes simultaneamente.

Oportunidades de Novos Negócios
O que são ‘Oportunidades de Novos Negócios’. A 

mobilidade é outro principal instrumento da mídia so-
cial. Assim, a mídia social tende a ser móvel. Isso com-
pleta o universo de entendimento para trabalho.

A mídia social móvel representa a combinação dos 
dispositivos móveis e da mídia social. Segundo Andre-
as Kaplan ela se divide em quatro aplicações: sensível 
a localização e ao tempo; sensível ao tempo; sensível 
à localização; e não sensível ao tempo e a localização.

A NAB criou a NAB Labs que funciona como um labo-
ratório para projetos e pesquisas que visam dar apoio 
e divulgação de novos projetos que intensifiquem o 
trabalho comum entre mídia tradicional e mídia social.

Por exemplo, a empresa coreana ETRI (Electronics 
and Telecommunications Research Institute) desenvol-
veu a chamada tecnologia do aviso inteligente base-
ado no reconhecimento do público que assiste e sua 
inferência, quer seja diretamente pela radiodifusão 

terrestre ou pela Internet (Fixa ou Móvel) é possível re-
conhecer o público que está assistindo e também a sua 
idade e sexo. Com isso, uma publicidade mais objetiva, 
dirigida, pode ser feita naquele momento para esse pú-
blico. É um primeiro passo para a publicidade dirigida.

Outro importante trabalho da coreana ETRI é o que 
podemos chamar de ‘Tecnologia Ampliada para a Ra-
diodifusão’ isso será para a próxima geração de Smart 
TV. Isso será muito importante para o radiodifusor.

Por exemplo, a convergência ideal da realidade am-
pliada permite ao telespectador selecionar o fornece-
dor (provedor) do conteúdo comercial de interesse. Na 
demonstração ele coloca um boneco muito conhecido 
da população coreana e através de sensores e metadas 
é possível fazer com o boneco fale conosco descreven-
do a cena que aparece na tela. Isso como caráter edu-
cativo é muito bom para crianças. Para adultos seria 
como se tivéssemos diversos aplicativos sobre o pro-
grama na tela, mas todos de alguma forma vinculados 
ao programa. Isso permitiria ao telespectador buscar 
informações adicionais sobre patrocinadores, produ-
tos e endereços. Essa verdadeiramente é uma proposta 
de oportunidade de novos negócios bem como é um 
novo modelo de negócio, pois além da satisfação de 
interagir com o usuário da tela (ou telespectador) o 
mantém ocupado na interatividade e dependendo dos 
aplicativos na própria educação do público. 

Modelos de negócios
Já está definida, a Internet está inclusa. Um modelo 

de negócio é quanto à área de cobertura das emisso-
ras, que permite um ‘handover’ com a área de cobertu-
ra da operadora de Telecom wireless ou móvel.

Nesse caso o serviço de radiodifusão móvel pode 
transitar entre a área de cobertura da rede de comunica-
ção wireless (wifi, 3G e LTE) e a área de cobertura da es-
tação de radiodifusão. Uma complementando a outra.

Por último, como modelo de negócio, um Sistema de 
Radiodifusão de Alerta de Emergência que tanto pode 
dar informações de carro roubado ou criança perdida, 
ou ainda tráfego impedido, como pode também infor-
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mar sobre situações críticas de infraestruturas, dando 
informações sobre como proceder em calamidades pú-
blicas, isso pode ser um trabalho feito em parceria com 
os governos municipal, estadual e federal.

Esse serviço utiliza espaço entre canais de televisão 
digital, cerca de 620 kHz, entre canais adjacentes, que 
tanto pode ser feito no ATSC quanto no ISDBT.

Com essa largura de faixa é possível inserir em períodos 
não emergenciais informações de trânsito, geradas por 
emissoras de rádio, para pessoas que utilizam dispositivos 
móveis ou que estão se preparando para viajar ou mesmo 
sair de casa para um passeio ou ir a um supermercado. 

Para as emissoras de rádio que tem interação ao vivo 
com o público, pode ser gerado uma forma dessa intera-
ção ser ao vivo, enquanto o locutor narra o programa e o 
público interage por telefone, por SMS, Whatsapp etc.

Se for emissora da mesma rede de rádio, essa forma 
pode ter um código nacional que permita o reconheci-
mento em qualquer parte do País.

Na verdade, para que a radiodifusão esteja prepara 
para lidar com todos esses desafios é necessário que 
sua infraestrutura seja atualizada para o grande tráfe-
go de dados que ameaçam transitar por seus estúdios, 
redes e sistemas.

Nos Estados Unidos foi declarada a morte do SDI 
(Serial Digital Interface) de áudio e vídeo, utilizado 
para transmissão de vídeo, que tem capacidade para 
transmissão de até 1,5 Gbits/s. Para os futuros requisi-
tos das emissoras a Fibra Óptica tende a ser a substi-
tuta natural, onde possivelmente numa primeira etapa 
emissoras que queira acompanhar a mídia tradicional 
juntamente com a mídia social devem despender cerca 
entre 40 Gbits/s a 100 Gbits/s.

Outro ponto importante é a leveza de disponibilizar 
o Rádio e a Televisão na Nuvem. A Televisão segundo 
livro lançado ano passado na própria NAB não revolu-
cionou, com a tecnologia digital, a maneira de se ver 
televisão. Por exemplo, a tecnologia do Touch Screen 
ainda não chegou às famílias, nas residências, apenas 
nos Iphones e Tablets isso está disponível. 

A Nuvem representa uma revolução na forma de ge-
renciar uma rede, arquivar dados da própria emissora 
que podem ser acessados de diferentes locais e permi-
tir que se tenha conteúdo a que a nova geração possa 
ter acesso sem necessidade da exibição pela emissora.

O livro de, Frank A. Aycock e Adam Powers, ‘Televi-
sion In The Cloud’ não é um livro, como ele mesmo diz, 
de um engenheiro de televisão envolvido com cloud 
computing, mas um livro para quem descobre o prazer 
de ver seu meio de comunicação ampliar sua audiência 
com acessos e performances que constituirão uma re-
volução na forma de ver e apresentar televisão.

O livro apresenta de início uma descrição do com-
pleto entendimento do que é o cloud, quais os tipos 

de cloud existem, quais são os benefícios do cloud e 
modelos de serviços do cloud.

Primeiro, o que queremos é ter uma programação de 
cloud que conduza a nova audiência para a mídia tradi-
cional. Será que é isso que queremos?

Segundo, caso tenhamos essa pretensão precisare-
mos dar condições para aqueles que querem progra-
mas que se assistam de bermudas e chinelos e progra-
mas que se assistam nos ônibus e metrôs.

Não queremos esgotar o assunto, queremos discutir 
o assunto como fez a NAB. É necessário que as emisso-
ras se preparem para o grande volume de transferência 
de dados, que pela tecnologia, já podem ser acessados 
por dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

No momento de transição nos Estados Unidos em 
que a re-embalagem da TV digital devido a Banda Larga 
4G, com tecnologia LTE e a forte campanha para mudan-
ça na transmissão em 4k (ATSC 3.0) traz uma expectativa 
aos radiodifusores e às redes de televisão para estarem 
na mobilidade, na Internet e na Nuvem. Contudo, parece 
que o salto será ir direto para o 8k. Quem quer implantar 
4k? Veja alguns dos anexos e das possibilidades.

No caso Rádio muitas foram as expectativas geradas 
pela revitalização do rádio AM e pelo chamado rádio 
híbrido. Na verdade a empresa Ibiquity sabe que a In-
ternet será um instrumento que permitirá ao rádio ter 
serviços de acesso, tanto on-line quanto on-time.

Essa foi uma expressão muito usada durante a NAB, 
um ponto em destaque seria o crescimento do público 
que escuta rádio via Internet, esse número tem cresci-
do e um gráfico foi apresentado durante palestras.

Pode se ver que o total anual de 244 milhões de 
ouvintes por horário, de 6 da manhã até meia-noite 
de segunda a domingo ainda escutam rádio da forma 
tradicional, mas o número anual dos que ouvem pela 
Internet aumentou para 94 milhões de ouvintes por se-
mana ouvida e no mesmo horário.

O certo que o slide mostrado a seguir demonstra o 
crescimento e o investimento nas medições de audiên-
cia de rádio via Internet.

O conceito de rádio híbrido começa a tomar o tempo 
dos radiodifusores, pois significa uma mesclagem de 
informações complementares à musica, ao diálogo via 
rádio, à compra de produtos que só serão feitos via Inter-
net através do que se tem chamado de ‘Tagstation’. Isso 
comporá o visual do display dos receptores de rádio.

Ronald Siqueira Barbosa 
Consultor de Tecnologia 
da Associação Brasileira 
de Radiodifusores - ABRA, 
e Prof. de Sistemas de 
Comunicação no IESB
Contato:ronald@abra.inf.br
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Novas resoluções 
e os desafios em 
conectividade
Como já era previsto, este ano predominaram na NAB 
soluções para resoluções 4K e propostas de cabeamento

Por José Antônio S. Garcia - EBC/SET

A nova onda aguardada de imagens 4K na verda-
de foi um tsunami. São imagens que fascinam, 
não só pela resolução, quatro vezes maior que o 

HDTV, mas também pela melhor reprodução das cores. 
Enquanto o HDTV atinge 36% da capacidade da percep-
ção humana, o 4K atinge os 76%.

Vimos lançamentos de produtos de vários fabri-
cantes, para qualquer orçamento. São câmeras, edi-
tores, switchers, servidores, gráficos, displays, enco-
ders, e interfaces.

Maior Desafio: cabeamento para produções ao  vivo
Apesar da oferta de equipamentos profissionais com  

tecnologia  4K e de alguns deles estarem disponíveis 
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por quase dois anos, o padrão de cabeação e distribui-
ção para estes sistemas ainda não está estabelecido. 
As taxas de um sinal 4K/4:2:2/10bit/60p exigem o uso 
de 4 cabos 3G SDI nas interconexões. Assim, após a 
decomposição da imagem em quatro quadrantes, cada 
cabo trafega ¼ da imagem em 3 GBPS até o destino, 
onde novamente a imagem é recomposta. Isto significa 
um número de cabos enorme, maior peso e complexi-
dade para o processamento das imagens.

Felizmente estão surgindo alternativas para o cabe-
amento com cabo único, conhecido como ‘single link’, 
tratando o sinal como uma só imagem. 

Conexão HDMI 2.0 
Já nos acostumamos a encontrar a interface HDMI no 

mundo dos  equipamentos profissionais. Como exemplo 
temos as ligação da câmera  até o gravador ou ao mo-
nitor. A ligação para aquele monitor do diretor de cena 
ou para o cliente, que precisam  acompanhar a captação 
sem ficar olhando o visor da câmera por sobre os ombros 
do cinegrafista. São distâncias curtas em que a conexão 
HDMI, com seus 19 pinos, fazem bom trabalho. Em sua 
versão 2.0 a interface HDMI provê suporte para o 4K/60P.

Conexão SDI ‘Single Link’
Para ligações com um só cabo e maiores distâncias, os 

fabricantes começam a entrega de chips desenvolvidos 
para a interface 12G UHD-SDI, que utiliza cabos coaxiais.

A melhoria nestes chips, permitem que as distân-
cias de cabos, recomendadas pelo SMPTE nos anos 
1990, possam ser reavaliadas e aumentadas. A refe-
rência de -20dB em ½ clock, foi estabelecida como 
razoavelmente segura nos anos 90, com a tecnologia 
dos chips disponíveis àquela época.

No entanto, 20 anos de melhorias nos projetos dos 
chips, permitem que se altere este cálculo. A tecnologia 
atual é capaz de tolerar maiores atenuações dos sinais 
digitais que trafegam pelos cabos. Com este argumento, 
uma proposta de alteração no cálculo de distância, está 
sendo submetida aos grupos de trabalho do SMPTE.

Durante o congresso realizado no marco da NAB, Ste-
ve Lampen, gerente de tecnologia da Belden, uma das 
maiores fornecedoras de soluções de conectividade, 
disse acreditar que uma nova referência teórica, de -40 
dB em ½ clock, seja uma referência apropriada e segu-
ra  para os dias atuais. E no mundo real, os fabricantes 
consideram que com novas melhorias na qualidade e 
consistência dos cabos, podem ir ainda mais adiante. 

Com os fornecedores de cabos coaxiais trabalhando 
duro para atingir as taxas de 12GBPS e com estes cabos 
podendo suportar estas altas frequencias, a boa notícia 
é que ainda vão continuar a existir em tempos de 4K. 
São cabos robustos e permitem uma conexão simples.

Conexão Ethernet
Estão surgindo interfaces que permitem o tráfego das 

imagens por cabo único do tipo 12G Ethernet. São muitas 
as vantagens desta conexão do tipo IP: redução do núme-
ro de cabos BNC; fácil instalação; roteamento IP de uso 
geral; escalabilidade; flexibilidade, com formato agnósti-
co para suportar futuros formatos; manutenção e moni-
toração remota, ou outros serviços adicionados na rede.

Embora alguns fabricantes ainda estejam utilizando 
técnicas e protocolos privados, o transporte destes si-
nais digitais de vídeo 4K em redes de dados  padroni-
zadas não está distante.

A Sony propõe um protocolo IP para sistemas de pro-
dução, onde trafegam controles, áudio, vídeo, metada-
dos e arquivos.

Dentro deste conceito seria possível criar aplicações 
com transmissão em tempo real de áudio e vídeo sobre IP, 
não apenas dentro dos  estúdios, mas utilizando uma WAN 
para conectar a um local remoto onde acontece o evento.

Steve Lampen acredita que “a solução real deverá 
ser a Ethernet AVB (Audio-Video Bridging), que é o ví-
deo em redes de alta velocidade. Redes de 40GbaseT 
estão para chegar, provavelmente em cobre e  fibra. 
Depois serão redes de 100GbaseT, em fibra somente. 
Quando? Um ano ou dois para 40GbaseT, provavelmen-
te cinco anos para 100GbaseT.”

O AVB é baseado em novos padrões de ethernet IEEE. 
É aberto e interoperável, assim qualquer fabricante pode 
adotar. Entre outras vantagens, AVB apresenta baixa la-
tência de transmissão, imprescindível para produção ao 
‘vivo’. AVB também irá rodar em Cat 6 para 12 G.

Enquanto as padronizações não chegam,  a comu-
nidade de produção, que não pode esperar para usar 
estas novas ferramentas, seguem com a indagação: 
“Como todos estes equipamentos em 4K serão cabe-
ados e conectados?”. Tudo indica que a resposta será: 
“Os cabeamentos e conexões terão soluções híbridas”.

Referências: 
•	 http://www.blog.beldensolutions.com/talking-about-

-cable-technologies/#more-1674
•	 http://www.blog.beldensolutions.com/all-you-need-

-to-know-about-4k-ultra-hd/
•	 https://pro.sony.com/bbsc/ssr/show-highend/resour-

ce.solutions.bbsccms-assets-show-highend-F55.shtml
•	 http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2_0/index.aspx
•	 Notas de apresentações no Congresso

José Antônio S. Garcia
Membro da SET e gerente de Engenharia 
da EBC em São Paulo
Contato: engjosegarcia@gmail.com
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SET Sudoeste 2014
Oferecemos nesta reportagem um resumo do acontecido no 
primeiro encontro regional de 2014 organizado pela SET em 
Vitoria (ES). Nele foram abordados temas tão diversos como 
migração de AM para FM, roteamento IP, novas tecnologias 
de transmissão de conteúdos, broadband, entre muitos outros 
temas de interesse para os broadcasters da região. Por Redação*

Realizados anualmente em diferentes cidades 
do País, os Regionais SET são uma oportunida-
de para os profissionais que estão fora do eixo 

Rio-São Paulo entrarem em contato com o que há de 
novidade em termos de debate tecnológico. Ao todo, 
são cinco eventos (um em cada região do país), que 
trazem um ciclo de palestras, demonstrações e expo-
sição de produtos.

Nesta reportagem descreveremos o acontecido no 
primeiro desse ciclo em 2014, realizado nos dias 24 
e 25 de Abril, em Vitória, Espirito Santo. Foram 18 pai-
néis abordando os mais diferenciados temas, desde 
transmissão por rede IP, os conflitos entre broadcast 
e broadband e também um pouco de futurologia do 
mercado brasileiro de televisão.

O primeiro SET Regional foi realizado no auditório 
da TV Gazeta em Vitória-ES, e iniciou seus trabalhos 
com uma palestra ministrada pelo presidente da as-
sociação Olímpio Franco. Durante seu painel, Franco 
trouxe um resumo das atividades que a SET tem re-
alizado nos últimos 12 meses e também abordou os 
trabalhos e as polêmicas da questão dos 700 MHz.

“Estamos caminhando e esperando que estas mu-
danças que temos feito tragam um caminho cada vez 
melhor para nossos associados”, começou o presi-
dente. Na primeira etapa de sua apresentação, Franco 
apresentou todos os eventos, produtos editoriais e 
grupos de trabalho que a SET tem gerido.

obsolescência e tecnologia
Para quem participa de seguidos eventos relaciona-

dos ao mercado broadcast, uma coisa já ficou bem cla-
ra: o modelo de negócio da televisão está mudando. E 
se não está, deveria estar, pois as mensagens sobre a 
transformação no padrão de comportamento de como 
as pessoas consomem mídia já é bastante urgente.

Focando-se nas tendências que devem tomar 
conta da mídia digital para os próximos anos, o 
SET Regional Sudeste apresentou duas palestras 
em sua primeira parte que trouxeram questiona-
mento para os presentes. A primeira foi de Daniela 
Souza, da AD Digital, que abordou novas formas de 
distribuir e monetizar conteúdo seguida por José 
Raimundo Cristovam, da Unisat que trouxe uma es-
pécie de provocação cognitiva em seus slides.

“Precisamos entender que não somos mais uma 
indústria que trabalha na transmissão, mas sim, 
na produção e entrega de conteúdo e entreteni-
mento”, começou Daniela Souza. De acordo com a 
palestrante, o foco para entender esta mudança é 
capacitação do profissional. “O potencial humano 
precisa estar pronto para operar estas novas tec-
nologias, e assim tomar controle delas”, explicou.

Em seguida, foi apresentado uma série de estudos 
e números que ilustram a importância que o consumo 
de mídia por meios não tradicionais tem tomado. “Em 
60 segundos de internet, mais de 600 novos vídeos 
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são postados no Youtube, mais de 700 mil pesquisas 
são feitas no Google. O consumo de mídia também se-
gue estes números, é um montante grande que já não 
temos mais controle”, contou Daniela.

De acordo com a palestrante, um dos principais 
desafios do broadcaster hoje é que não há como 
competir com a indústria Telecom. “Só em venda 
de dispositivos móveis, 2013 representou um fatu-
ramento de US$ 750 bilhões para o mercado Tele-
com. Enquanto isso o faturamento publicitário da 
Televisão em nível mundial no mesmo período foi 
de US$ 358 bilhões. Sabendo que só o envio de 
SMS rende US$ 100 bilhões para as Teles, nosso 
mercado inteiro é só três vezes maior que somente 
um pequeno segmento deles”, contou.

Outro dado que justifica a ideia da palestrante 
é o crescente de audiência. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela Ericson, em 2019 o vídeo 
na internet deve superar a audiência da TV. “Se le-
varmos em conta este crescente de audiência e de 
dispositivos, o que gera ainda mais demanda por 
mídia, fica claro que o futuro do nosso negócio é a 
expertise de produzir e entregar conteúdo em múl-
tiplas plataformas”, concluiu.

Um alento
José Raimundo Cristovam subiu ao palco do auditó-

rio da rede gazeta para fazer uma espécie de chamado. 
O especialista iniciou sua palestra com uma espécie 
de atualização do que tem acontecido no mercado 
broadband, quase que para chamar a atenção dos pre-
sentes para o crescimento e importância do segmento.

Em seguida começou com cenários das atualida-
des sob diferentes pontos de vista, começando com 
as empresas de telecomunicações. “As Teles também 
estão preocupadas com o leilão 4G, pois vêem o go-
verno disposto a fazer de tudo para faturar, deixando 
todo o ônus para eles”, explicou.

De acordo com Cristovam, este tipo de percalço, 
somado aos problemas já comuns do setor, como por 
exemplo a rápida obsolescência de sua rede de infra-
estrutura, está prestes a gerar um problema de fluxo 
de caixa. “Só de mitigação, as Teles estimam que vão 
precisar gastar R$ 6 bilhões. Somando ao custo dos 
leilões, são R$ 15 bilhões dos quais muitos não esta-
vam orçamentados”, contou.

Contrabalançando o pleito, o palestrante trouxe 
os números relativos ao serviço de acesso à internet 
móvel. “Só no mês de fevereiro de 2014, tivemos 
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Omnia 9
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Controle de áudio por IP
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110,19 milhões de acessos de banda larga móvel 
no Brasil. Se cada mensalidade desta custasse R$ 
10,00, fazendo as contas, já dá pra visualizar o ta-
manho do faturamento destas empresas”, explicou.

Em seguida Cristovam abordou o ponto de vista 
da TV Aberta e sua evolução. “Este ano a TV Aberta 
no Brasil comemora 50 anos. Destes 7 são de TV Di-
gital. Ou seja, estamos lutando para implantar uma 
tecnologia de 7 anos atrás. Em termos de evolução 
tecnológica, onde se troca de computador a cada 3 
anos, isso é antigo, é velho”, provocou.

O palestrante seguiu fazendo uma série de ques-
tionamentos sobre a tecnologia que temos na trans-
missão e no que poderíamos ter. “Quando vamos 
ter Full HD na TV aberta? E áudio 5.1 AAC? E intera-
tividade? E integração broadcast-broadband (IBB)?” 
afirmou Cristovam, e concluiu: “Os consumidores já 
estão se preparando para receber sinal em UHDTV, 
e se a TV aberta não for capaz de fornecer, ele vai 
assinar um serviço que o faça”.

transmissão híbrida
Prosseguindo com a temática da tendência de inte-

gração entre a TV tradicional e novas mídias, Aguinaldo 
Boquimpani tomou a palavra para dar as perspectivas 
de um especialista no assunto. Com ampla história pro-
fissional no mundo do TI para broadcast, o palestrante 
usou o tempo de seu painel para falar de IBB (Integra-

ção Broadcast-Broadband), ou seja, como integrar con-
teúdo de TV Linear, On-Demand e Segunda Tela.

Boquimpani começou trazendo as já conhecidas 
estatísticas de uso da internet sobre a televisão, só 
que desta vez focado no crescimento da audiência 
com o advento dos dispositivos móveis. “Os Smart 
Devices demoliram as barreiras entre a população e 
novas tecnologias. Usar o computador por definição 
era algo complicado. Com os novos dispositivos, não 
existe mais esta complicação”, explicou.

Em seguida Boquimpani partiu para o grande 
destaque de sua palestra: a evolução do padrão 
IBB. “Trata-se de sistemas de distribuição de con-
teúdo que use tanto a radiodifusão, como a banda 
larga. Estamos trabalhando junto com o ITU e já te-
mos quatro recomendações para o estabelecimen-
to do padrão de trabalho”, contou.

Apesar do clima futurista, foi apresentado dois 
exemplos que mostram que IBB não é algo que es-
teja somente no papel. O primeiro trata-se do case 
realizado pela Emissora Pública Japonesa, NHK que 
usa uma aplicação batizada de HybridCast. “Trata-
-se de um sistema baseado em aplicações HTML 5 
que permite uma série de serviços e interativida-
des com a programação, mesmo ao vivo, por meio 
de um tablet”, explicou Boquimpani.

O HybridCast já está funcional no Japão e permi-
te que um espectador que tenha uma TV e um Tablet 
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 O diretor da SET José Cláudio Barbedo subiu ao palco para abordar o tema da atual situação e futuro do rádio convencional. 
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conectados na mesma rede Wi-Fi possa interagir total-
mente com o conteúdo. Isto é, conteúdo enriquecido, 
interatividade, solicitação de conteúdo On-demand e 
qualquer outro tipo de aprimoramento disponibilizado. 

Neste modelo, o broadcaster pode atuar tanto 
como broadcast e provedor de serviço, como pode ter 
um parceiro para enriquecer o conteúdo dele para a 
aplicação HybridCast. “Vendo tudo isso, parece aque-
le tipo de coisa de Japonês, que vai demorar décadas 
para chegar no Brasil… bom não é verdade”, conti-
nuou Boquimpani conforme apresentou o Ginga IBB.

O Ginga IBB é uma versão do Middleware brasilei-
ro com uma camada extra de aplicações. Funciona de 
forma mais leve do que o HTML 5 e já está completa-
mente funcional. “A TV e a banda larga hoje já estão 
unidas. O que falta é entendermos estas tecnologias e 
como tirar proveito delas”, concluiu.

como montar uma infraestrutura ip
Iniciando o segundo dia de palestras do SET Regio-

nal Sudeste, Fredy Litowsky da Harmonic trouxe uma rica 
apresentação sobre a transformação da infraestrutura 
das emissoras para operar no mundo TI. “Não estou aqui 
para apresentar uma forma de reinventar a roda, mas 
sim entender como trabalhar com estas novas ferramen-
tas que vêm chegando ao nosso mercado”, começou.

Como têm sido bastante evidente, até por conta 
do crescimento exponencial dos formatos de vídeo, a 

migração das infraestruturas das emissoras para IP é 
uma tendência cada vez mais real. De acordo com o 
palestrante, nos Estados Unidos, 44% das emissoras 
já têm estas estruturas instaladas. “Acredita-se que 
as conectividades baseadas em SDI devem durar no 
máximo mais três anos, então não estamos aqui fa-
lando de ficção científica”, explicou.

Em uma infraestrutura IP, há uma troca de paradig-
ma de como a emissora funciona. Ao invés de ter equi-
pamentos Hardware dedicados para cada uma das 
funções básicas do broadcast (ingest, playout etc), se 
monta uma estrutura de servidores com grande capaci-
dade de processamento e cada uma das funções roda 
por meio de softwares dentro dos mesmos hardwares.

Este tipo de operação traz uma série de vantagens 
para o fluxo de trabalho. “Na estrutura TI, o custo total 
é bastante melhorado; a mesma infraestrutura pode 
atender múltiplos serviços; o escalonamento não 
depende de um aprimoramento disruptivo; temos 
uniformidade em hardware e gerenciamento; permite 
evoluir toda a capacidade com uma simples troca de 
Blade, e muitas outras”, explicou Litowsky.

Apesar destas vantagens, é preciso passar por uma 
série de alterações na forma como o negócio funciona 
para contar com estas estruturas. A principal mudan-
ça, por obviedade, é a maior dependência dos profis-
sionais de TI. Outra mudança é o surgimento de um 
novo sistema e a adaptação financeira a um modelo 
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André Cintra discorreu sobre seu trabalho para a Abert relativo à migração das rádios AM para o espectro FM.
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de negócios que funciona com investimentos e mar-
gens diferentes (não significam piores).

canalização e Migração FM
A manhã do segundo dia do SET Regional Sudeste 

foi mais uma vez momento de debate político. Con-
tando com a presença de André Cintra, consultor da 
SET, e a palestra remota (via web) de João Paulo An-
drade, do MiniCom, foram abordados assuntos re-
lativos aos trabalhos re-canalização e migração das 
rádios AM para FM.

O primeiro a falar foi João Paulo. Participando do 
Regional via Skype, o membro do ministério relatou 
rapidamente um pouco do trabalho de re-canalização. 
“Analisamos principalmente o caso das regiões me-
tropolitanas e das Regiões em Desenvolvimento. O 
problema será que algumas emissoras com direito a 
cobrir regiões metropolitanas terão que fazer altera-
ções em suas outorgas para aumentar sua potência 
ou mover-se para dentro das capitais”, explicou.

De acordo com André Cintra, esta é uma situação 
que dever ser comum logo após a realocação dos ca-
nais. “Vamos ter de colocar todos os canais de 14 a 61, 
de forma que pode acontecer de uma emissora classe 
super-especial estar localizada ao lado de uma com 
um transmissor de 10 Watts. Ou seja, ela vai ter de au-
mentar a potência para continuar emitindo”, explicou.

Para fazer esta alteração, o governo decidiu que 

será necessário enviar um projeto, constando estudo 
de viabilidade. Com estes projetos entregues, será 
possível à Anatel e MiniCom realizarem as alterações 
dentro das outorgas das emissoras.

o caso das rádios
Continuando com sua apresentação, Cintra dis-

correu sobre seu trabalho para a Abert relativo à mi-
gração das rádios AM para o espectro FM. “Tenho-me 
focado neste estudo e levantamento de distribuição 
das rádios. Nesta pesquisa, vimos que 80% de todas 
as rádios brasileiras solicitaram a migração para FM”.

Em seguida, Cintra mostrou um software criado por 
ele, baseado em banco de dados, que mostra dife-
rentes dados das possibilidades de migração. “Desta 
forma, consigo elencar os casos de acordo com suas 
dificuldades de redistribuição na FM”, explicou.

Desta forma, o palestrante dividiu os estados bra-
sileiros em cinco categorias, começando por aqueles 
que não devem ter problemas para atender o decreto 
da migração. “Pará, Alagoas, Paraíba e Espírito Santo 
têm canais com potências menores, o que deve facili-
tar no caso do decreto federal”, explicou.

A próxima categoria foi a dos estados que talvez 
tenham problemas, que é composta por Bahia, Cea-
rá, Pernambuco, e Santa Catarina. Prosseguindo, vêm 
aqueles que provavelmente não tenham solução que 
são Distrito Federal, Goiânia, Minas Gerais e Paraná. 
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Fredy Litowsky da Harmonic apresentou a transformação da infraestrutura das emissoras para operar no mundo TI.
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Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul terão problemas 
bem sérios. “Agora São Paulo Hours Concours. As re-
giões de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão 
Preto e Capital têm situações dificílimas”, concluiu.

o rádio mais vivo do que nunca
Para fechar os trabalhos do SET Regional Sudeste, 

o diretor da SET José Cláudio Barbedo subiu ao pal-
co para abordar o tema da atual situação e futuro do 
rádio convencional. Em uma palestra bastante bem 
humorada, “formiga”, como é conhecido, abordou os 
temas da rádio digital, migração AM e o futuro do rá-
dio digital, por streaming e híbrido.

“Estamos vivendo uma era onde a juventude não 
ouve rádio convencional. Falando de Estados Unidos, 
hoje o consumo de música têm sido feito por Strea-
ming”, começou Barbedo. À seguir, o especialista 
apresentou os serviços mais populares de rádio por 
streaming no país, como Pandora, Spotfy e iRadio, da 
Apple. “O problema é que isso não é rádio, é um toca 
discos na Cloud. Não tem notícias, não tem serviços, 
não é rádio”, provocou.

Em seguida, o palestrante mostrou o (mal) funcio-
namento dos serviços de rádio por streaming. Devido 
a precariedade das bandas largas móveis no país, fica 
quase impossível conseguir sintonizar uma rádio via 
internet em um smartphone, por exemplo.

Somando-se à esta dificuldade, o palestrante trou-

xe dados que revelam que a maioria das associações 
de broadcasters ao redor do mundo, tem usado força 
política para fazer fabricantes de dispositivos embar-
carem chipsets de FM em seus aparelhos. “O motivo 
disso é as desvantagens do rádio por streaming: o 
consumo abusivo de banda e bateria”.

Finalmente Barbedo apresentou uma novidade em 
termos de interatividade chamada NextRadio. “Trata-
-se de um serviço de aplicativo que sintoniza rádio 
via FM e permite exibir conteúdo enriquecido e trazer 
todo tipo de interatividade por meio do pacote de da-
dos do smartphone”, explicou.

Informações sobre a música que está tocando, in-
teração com promoções, com anunciantes e integra-
ção com outros Apps, como Google Maps, podem ser 
possíveis dentro do NextRadio. “Hoje 81% dos smar-
tphones que possuem chipset FM já usam NextRadio 
nos EUA”, afirmou. Além das vantagens óbvias, re-
ceber rádio por RF faz a bateria do celular três vezes 
mais sem delay e sem bufffer.

“Estamos de frente de algo que é uma solução 
maravilhosa para interatividade do rádio” e concluiu 
“Não gosto do termo ‘Radio Híbrido’ para definir o ser-
viço, prefiro chamá-lo de ‘Primeira Tela do Rádio’”

* Parte deste material foi previamente publicado no 
Blog da Revista da SET (www.revistadaset.com), como 

parte da cobertura do evento em tempo real
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José Raimundo Cristovam, da Unisat mostrou aos participantes a actualidade do mercado broadband.
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Dielectric aumenta 
a sua presença 
no Brasil
A empresa norte-americana assinou um parceria estratégica 
com IF Telecom no Brasil para reforçar sua presença no país 
e aproveitar a conjuntura que tem pela frente o Switch-off 
analógico e a migração da rádio AM para FM. A Revista da 
SET entrevistou em exclusivo dois altos quadros da Dielectric 
e visitou a fábrica da empresa brasileira em Valinhos, 
interior de São Paulo. Por Fernando Moura

A assinatura da parceria estratégica ratificada 
por ambas empresas inclui o canal de distri-
buição de vendas e co-comercialização do 

mais recente produto da linha de antenas da Dielec-
tric, a Powerlite que poderá vir a ser utilizada pelas 
emissoras brasileiras.

Keith Pelletier, CEO da Dieletric disse, em entrevis-
ta à Revista da SET realizada na sede da SET em São 

Paulo, que a parceria com a IF Telecom habilita a Die-
letric a participar da conversão digital brasileira em 
curso e gerará muitas mais-valias as duas empresas, 
“estamos entusiasmados com o posicionamento e o 
foco em engenharia do negócio da IF Telecom. Nossa 
expectativa é que o mercado brasileiro rapidamente 
veja os benefícios da parceria estratégica”, afirma.

   Com esta parceria, a IF Telecom começou a pro-
duzir antenas Powerlite na sua fábrica de Valinhos, 
interior de São Paulo. Segundo José Roberto Elias, ge-
rente comercial da empresa brasileira, “as primeiras 
antenas nacionalizadas foram as do tipo TUA - Painel 
UHF Banda Larga, de alta performance, aplicáveis 
tanto a “Gap-fillers” quanto à interiorização de TV Di-
gital. Seus custos altamente competitivos, aliados à 
eficiência e garantia de um produto desenvolvido por 
empresas com décadas de experiência em sistemas 
irradiantes, traz um diferencial importante e neces-
sário a essa etapa em que se encontram as implanta-
ções das redes de TV Digital”. 

A parceria é muito importante para a jovem em-
presa brasileira, já que Dielectric LLC, uma empresa 
pertencente ao Grupo Sinclair Broadcast, Inc. si-
tuada em Raymond, Estado de Maine nos Estados 
Unidos é uma empresa de referencia no merca-
do Broadcast desde 1942. Para Andre Skalina, vi-
ce-presidente da área de Tecnologia da Dielectric, a 
oportunidade de ingressar ao mercado brasileiro é 
muito “boa. Há tempos que queríamos entrar, mas 
precisávamos ter um parceiro estratégico e com 
uma boa carteira de clientes. Estamos em um mo-
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De ezq. à dir.: Jose Elias (IF Telecom), Andre Skalina e Keith 
Pelletier (Dieletric) e Iltom Favaro Junior (IF Telecom), na 
sede da SET em São Paulo.  
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mento muito promissor no mercado de antenas no 
país com a transição para o Digital e a migração da 
rádio AM para FM pelo que temos condições exce-
lentes para crescer no mercado brasileiro”.

Skalina abordou uma serie de temas com a  Re-
vista da SET, de todos, o mais destacado é o da Ultra 
Alta Definição. Para o executivo o 4K é uma realida-
de para a produção, o “problema é a transmissão, o 
espectro necessário para envia-lo. A TV por natureza 
é broadcast, e para emitir um sinal 4K via espectro 
precisamos um largo de banda enorme, que hoje 
não está disponível”.

Keith Pelletier concorda e acrescenta, “a transmis-
são dessa tecnologia poderia ser um novo mercado 
para nós que produzimos antenas, mas ainda falta 
muito para isso ser possível. Isso não é só no Brasil, 
nos Estados Unidos é igual, até que o governo não or-
ganize o espectro será impossível emitir em 4K”.

Assim, para Skalina “o 4K deve ser utilizado nos próxi-
mos anos para distribuição residencial via satélite. Antes 
de qualquer coisa precisa ser testado, aprovado e tem de 
se definir uma norma de transmissão. Uma vez realizada 
esta parte, nós indústria iremos produzir equipamentos 
e infraestrutura de transmissão para emitir esta nova tec-
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Andre Skalina, vice-presidente da área de Tecnologia da 
Dielectric espera que o Switch-off da TV analógica dinamize 
o mercado brasileiro.
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nologia. Até esse momento o 4K ficará reservado ao saté-
lite ou as transmissões via cabo ou de IPTV”.

A visão local
  Segundo Elias, para a segunda metade de 2014, 

“está prevista a produção de painéis elípticos do mo-
delo TUM. Essa família de antenas trazida pela mul-
tinacional americana vem a complementar o portfó-
lio de produtos já conhecidos pela alta qualidade e 
preços incomparavelmente atrativos que a IF Telecom 
produz há anos no Brasil”.

Ele afirma que a apresentação de estes painéis 
será realizada na SET EXPO 2014, onde a IF Telecom 
e a Dielectric LLC. mostrarão aos visitantes maiores 
detalhes sobre esse produto TUA, além do Painel UHF 
Banda Larga elíptico TUM.

 Para Iltom Favaro Junior, diretor da IF Telecom esta 
é uma excelente oportunidade porque é a forma de in-
ternacionalizar a empresa e com ela a marca. “Ambas 
as companhias são especialistas em engenharia, pro-
duzem produtos de qualidade e tem um claro enten-
dimento do mercado. Essas forças irão disponibilizar 
ao mercado brasileiro os pontos fundamentais para o 
sucesso das fases que ainda estão por vir da conver-
são digital”, afirma.

A fábrica
A Revista da SET esteve em Valinhos, interior do 

Estado de São Paulo, na fábrica da IF Telecom. Nela, 
são produzidas antenas de alta qualidade, sistemas 
e componentes de radiodifusão para Broadcast de 

TV e FM. A empresa expandiu recentemente suas 
instalações para “estar preparada para as próximas 
fases de digitalização de sinais de TV no Brasil, bem 
como para atender à demanda do mercado e FM”, 
explicou Iltom Favaro.

Na entrevista aos executivos da Dielectric, estes 
afirmaram a Revista da SET que realizaram uma vi-
sita as instalações da IF Telecom com o objetivo de 
ajustar os processos de manufatura e afinamento 
entre equipes, visando uma otimização conjunta de 
esforços e que tudo está pronto para o inicio do pro-
cesso produtivo.

A fábrica conta hoje com três dependências e está 
sendo construída uma quarta “tem crescido nos últi-
mos tempos, e ainda crescerá mais para produzir no-
vos produtos, como os da Dielectric que começaremos 
a produzir em breve”, afirma Favaro: “Começamos as 
operações 4 anos atrás e possuímos desde a nossa 
composição, profissionais altamente experientes e 
qualificados, tanto em engenharia, quanto em produ-
ção, trazendo a melhor relação custo/benefício aos 
nossos produtos, sempre voltados às tendências do 
mercado e em constante evolução em todas as solu-
ções que oferta”, diz o empresário.

Favaro Junior, pensa que a trajetória da empresa fez 
que avance e hoje possa estar em um patamar maior 
estando “presente nas mais importantes empresas de 
Broadcast no Brasil”.

Um dos novos produtos que estão sendo produzi-
dos na IF Telecom são as Chaves Coaxiais IFCH contro-
ladas por painel de comando com micro-controladores 
que possibilitam facilidades operacionais como: visual 
simples e de fácil operação; proteção dos equipamen-
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Para Keith Pelletier, CEO da Dieletric, a parceria com IF 
Telecom chega no momento certo.
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tos ligados à Chave em caso de surtos e interrupções 
momentâneas de energia, evitando manobras de cha-
veamento indesejáveis; operação remota/local ou wi-
reless, com comunicação IP, USB, RS232/485; software 
para instalação em qualquer ambiente, possibilitando 
a operação remota, entre outras funcionalidades.

Segundo Elias, as “chaves podem ser configuradas 
para os seguintes padrões de conexão: EIA 7/8”, 1 
5/8” e 3 1/8” e possibilitam acionamento manual em 
caso de falta de energia, garantindo maior segurança, 
além de todas as contra-medidas que o sistema já in-
corpora em sua concepção”.
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Análise – EraTransmídia

As expansões  
transmidiáticas de 
Saramandaia
Implantada nas telenovelas em 2006, a transmídia 
ainda é um desafio para os autores brasileiros

D
esde os anos 2000, a narrativa transmídia vem 
sendo, de fato, aplicada em diversas verten-
tes do entretenimento norte-americano, tais 
como cinema, games e TV. Porém, a televisão 

tem sido o grande campo de experimentação e aplica-
ção das múltiplas camadas narrativas. O fenômeno foi 
inaugurado na série Heroes, fundamentado em Lost e 
atualmente já integra várias tramas de canais abertos e 
pagos. A popularização da transmídia nos seriados não 
se deve ao acaso, a estrutura e modelo de distribuição 
do gênero propiciam a expansão das histórias. 

Enquanto nos Estados Unidos o fenômeno já é de-
lineado há algum tempo, no Brasil o recurso tem sido 
aplicado de forma gradativa nas telenovelas da Rede 
Globo. Reconhecida mundialmente por suas produ-
ções, a emissora vem expandindo suas atrações desde 
2006. A primeira ação desenvolvida foi para a teleno-
vela Páginas da Vida, de Manoel Carlos. A emissora 

criou seções no site oficial da trama que ofereciam ao 
público o acesso a cenas comentadas, envio de vídeo e 
conteúdos complementares.

Em 2009 o canal começou de fato a criar ações mais 
elaboradas e coerentes ao ecossistema transmidiá-
tico. As produções Caminho das Índias e Viver a Vida 
tiveram seus arcos narrativos aprofundados e comple-
mentados. A partir daí várias produções da Rede Globo 
tiveram seções voltadas para a propagação e retroali-
mentação do enredo de suas telenovelas. Como, por 
exemplo, Passione, Insensato Coração, Morde e Asso-
pra e o remake de Ti Ti Ti . A adaptação Maria Adelaide 
Amaral também usou a transmídia para aprofundar e 
estender os seus principais plots.

Porém, foi na trama das 19 horas, Cheias de Charme, 
que o fenômeno cumpriu integralmente o seu papel de 
oferecer ao espectador uma camada inédita do univer-
so ficcional com o clipe “Vida de Empreguete”.

Por Daiana Sigiliano
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Saramandaia e suas 
múltiplas narrativas 

De autoria de Ricardo Linhares 
o remake de Saramandaia tinha 
como principal arco narrativo a dis-
puta de duas facções: os tradicio-
nalistas, encabeçados pelo ex-pre-
feito Zico Rosado (José Mayer) e os 
mudancistas, liderados por João 
Gibão (Sérgio Guizé), Pedro (André 
Bankoff), Zélia (Leandra Leal) e Tia-
go (Pedro Tergolina).

Ao contrário das demais ações 
transmidiáticas desenvolvidas pela 
Rede Globo, o enredo de Saraman-
daia se expandiu em distintas lin-
guagens e foi além da simbiose en-
tre a TV e a Internet. Para a trama 
de Ricardo Linhares foram criadas 
quatro novas camadas narrativas: 
os blogs “Saramandaia Já” e “Diá-
rio de Bole-Bole”, o e-book “O livro 
de Saramandaia”, o “Dicionário de 
Saramandaia” e a websérie “Sara-
mandices do Corpo Humano”. Ape-

(21) 2493.0125
phase@phase.com.br
www.phase.com.br

PHASE Engenharia, há trinta anos oferecendo com exclusividade produtos de primeira 
linha e tecnologia de ponta para as mais variadas aplicações em Broadcasting e 
Telecomunicações. Phase Engenharia. Experiência em inovação. 

SOLUÇÕES INTEGRADAS
EM SD, HDTV E 3G/3D.

Multiviewers
Servidores de vídeo

MAM & Workflow Tools
Controles mestre, logos e branding
Geradores de sincronismo e teste
Matrizes roteadoras
Conversores e distribuidores
Processadores e sincronizadores
Terminais para fibra óptica
Roteadores em banda L
Sistemas de gerência SNMP
Closed Caption e Time Code

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

an_phase_evertz_210x140mm.pdf   1   21/11/11   20:06



78   Revista da SET  |  Junho 2014

Análise – EraTransmídia

sar de todas integrarem o site oficial da produção, cada 
plataforma apresentava uma complementaridade úni-
ca ao universo ficcional. 

Seguindo a linha de transmidiação presente em vá-
rias atrações da emissora, a telenovela ganhou dois 
blogs: o “Saramandaia Já” e o “Diário de Bole-Bole”. 
Além de ampliarem o mundo imaginário criado pelo au-
tor, os diários virtuais possibilitavam que o público se 
sentisse mais próximo dos personagens e compartilhas-
se a mesma realidade. Os posts do “Saramandaia Já” 
cumpriram a função de retroalimentar, complementar e 
propagar a trama. Já no blog “Diário de Bole-Bole”, as 
publicações tinham o objetivo dar consonância, apro-
fundamento e complementariedade à narrativa matriz. 

No e-book “O livro de Saramandaia” o público teve a 
oportunidade de conhecer a versão literária da teleno-
vela. Ao longo de 13 páginas, o livro contava a história 
de Saramandaia e de seus principais moradores. E no 
suporte transmidiático “Dicionário de Saramandaia”, 
era possível compreender o significado das palavras e 
expressões usadas pelos habitantes da cidade.

Webséries
Por fim, a última transmidiação de Saramadaia foi a 

websérie “Saramandices do Corpo Humano”. O recurso, 
muito comum nas séries norte-americanas, expandia a 
narrativa matriz através de sub-tramas focadas em per-
sonagens e plots secundários. Composta por quatro epi-
sódios de dois minutos, a atração foi protagonizada por 
Dr. Rochinha (José Augusto Branco) e tinha o objetivo de 
explicar as peculiaridades de alguns personagens. 

Por exemplo, no “Ícaro de Saramandaia”, o médi-
co destrincha as anomalias por trás das asas de João 
Gibão (Sergio Guizé). Segundo ele, em meados da 
Segunda Guerra Mundial apareceu na cidade um gru-
po de médicos estrangeiros destinados a criar uma 
super raça de homens alados. Entre as cobaias da 

experiência estava o avô de João, que foi vítima de 
uma alteração genética que unia o DNA humano com 
o DNA de uma ave. A avó de Gibão também participou 
do projeto e deu a luz a um bebê com asas. O médico 
afirma que ao contrário das crendices do povo de Sa-
ramandaia, o transgene é determinado por um alelo 
recessivo. Ou seja, apenas os homens da família car-
regam a alteração genética. 

Em todos os episódios Dr. Rocinha usa a ciência 
para explicar os casos. O passado dos habitantes e a 
história da cidade também são usados para fundamen-
tar as teorias do personagem, o recurso ajuda no de-
senvolvimento da transmidiação. 

A websérie é a aplicação nítida da transmídia, o es-
pectador que se interessasse pelos mistérios por trás dos 
personagens da telenovela iria buscar pelos episódios. 
Ao iniciar esta busca por respostas, o espectador assu-
me o papel de “caçador” e sai preenchendo as lacunas 
deixadas pelo autor. Assim, os sujeitos midiáticos que 
assistirem à produção terão uma percepção sobre o en-
redo diferente daqueles que só acompanharam pela TV.

No ecossistema da cultura da convergência o parti-
cipante é inundado por informações e tem a sua aten-
ção fragmentada. Por isso, as empresas tem se empe-
nhado cada vez mais em criar uma nova relação com o 
seu público. Na contemporaneidade é preciso que as 
histórias se expandam em distintas plataformas e se-
jam um convite à imersão. A narrativa de Saramandaia 
precisou expandir em várias camadas para conquistar 
a atenção do público e despertar o seu engajamento.

A produção de telenovelas transmidiáticas ainda é 
um desafio, ao contrário das séries de TV, o formato 
apresenta obstáculos que precisam ser adaptados ao 
cenário da convergência para a eficácia das ações. Ao 
expandir a trama para outras plataformas, os autores 
e colaboradores enfrentam dois problemas: o perfil do 
público e a estrutura organizacional. 

Entretanto no Brasil temos uma relação única entre a 
TV e o espectador. Principalmente com as telenovelas, 
que pautam os assuntos do dia seguinte, as discussões 
na hora do cafezinho e indicam os novos parâmetros da 
sociedade. O espectador brasileiro se configura dian-
te de outro cenário midiático, por isso a transmídia no 
Brasil inaugura e rompe limites na participação e na ex-
periência do sujeito midiático com o produto televisivo.

Daiana Sigiliano 
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multiplataforma na UFJF. 
Contato:  
daianasigiliano@gmail.com



www.aja.com

B e c a u s e  i t  m a t t e r s ®.

B e c a u s e  i t  m a t t e r s ®.

B e c a u s e  i t  m a t t e r s ®.

B e c a u s e  i t  m a t t e r s ®.

Saiba mais em www.aja.com

Espetacular rate frame

O conversor AJA FS1-X é a próxima evolução de conversão e sincronização de frames. Baseando-se na potencia  
de tecnologia de ponta dos conversores  AJA. FS1-X é a solucao para alinhamento de vídeo incompatíveis  

e gerenciamentos dos crescentes números de canais e formatacao de áudio.

Diminuição das disparidades

Avanco Internacional

Tecnologia de instalacao e fabricacao 
com opcao (FRC), FS1-X  cria conversões  

de alta qualidade  entre diferentes 
famílias de taxas virtuais de frames  
com suporte ilimitado aos padrões 

internacionais.

Grande flexibilidade de Áudio

FS1-X suporta tanto entrada e saida de fibra 
e 64-channel MADI coaxial. Tendo um audio 

matrix interno  224x224 “permitindo total 
direcionamento do MADI a todo o áudio 

proveniente vindo do SDI, fibra, AES e fontes 
analógicas com uma capacidade incrível 

de processamento de áudio em um único 
equipamento.

Automação

FS1-X é projetado para  integracao facil e 
ideal com sua infra-estrutura existente de 
ponta. Possui uma grande variedade de 

funções, tais como congelar uma entrada 
ou alternar entre presets podendo ser 

disparados por GPI’s.  Um servidor web 
integrado permitindo a configuração e 

controle total via LAN a partir de qualquer 
navegador da web em qualquer plataforma.

05-08-14_FP_SETBrazil_FS1-X_June_PT_BR.indd   1 5/8/14   2:26 PM



80   Revista da SET  |  Junho 2014

Artigo

Rede Terrestre IP/MPLS para 
transporte de vídeo ao vivo
A adoção da solução de redes MPLS pelas emissoras de TV é um 
processo natural na convergência da comunicação para uma 
única plataforma de tecnologia IP

L
á se vão mais de 10 anos que a BT (British Tele-
com UK) começava em seu centro de pesquisa em 
Adastral Park os primeiros passos no desenho de 
uma rede de transporte terrestre com tecnologia 

IP/MPLS para transporte de vídeo ao vivo (SD/HD). Uma 
revolução para aquela época em que não havia tecno-
logia no mercado que permitisse o encapsulamento do 
sinal de vídeo em redes IP e que apresentasse a caracte-
rística de distribuição do tipo ponto multi-ponto. 

Figura 1 – Centro de Pesquisa BT em Adastral Park

A BT, com décadas de experiência na área de multi-
mídia, estava ciente das necessidades e dos rigorosos 
parâmetros de transporte de vídeo exigidos pelas em-
presas. Ao mesmo tempo, sabia que as redes de trans-
porte convergiriam para o uso da tecnologia IP. E com 
essa visão, a BT realizou em seu laboratório os primei-
ros testes de uma tecnologia que nos anos seguintes 
já se concretizaria como serviço de transporte de vídeo 
dentro do Reino Unido (UK Media Network).

Inicialmente, vários centros geradores de conteúdo de 
mídia – como estádios de futebol (Manchester United, 
Manchester City), arenas de shows (O2) etc. – foram in-
terligados à rede. Conceitos de Unidades Móveis de Fibra 
(DFNGS) foram criados para cobertura ao vivo dos even-
tos. E, tudo gerenciado por um centro de monitoração e 
controle localizado no coração de Londres – a BT Tower.

Assim nascia a rede de vídeo GMN (Global Media 
Network) que mais tarde ganharia novos horizontes e 
se expandiria para fronteiras além do Reino Unido, che-

gando recentemente até a América Latina, com um seu 
novo PoP no Rio de Janeiro. 

Redes IP/MPLS para transporte de vídeo
Tradicionalmente nas redes de pacotes IP, se um 

pacote de dados é perdido na transmissão ou tem um 
delay significativo, ele pode ser reenviado. Esse mode-
lo de comunicação, em princípio, não atende as neces-
sidades de envio unidirecional (sem retransmissão) em 
tempo real exigido na transmissão de vídeo digital com 
qualidade de broadcast. Entretanto, a evolução das re-
des de pacotes e o surgimento de soluções com tecno-
logia MPLS (Multi Protocol Label Switching) no início da 
década de 1990 trouxeram novas possibilidades para 
que essa tecnologia também pudesse vir a ser adotada 
pelas emissoras de TV no envio do seu conteúdo multi-
mídia por meio desse tipo de plataforma. 

De uma forma bem simples podemos definir as re-
des MPLS como redes de transmissão de dados IP em 
que se adicionam aos pacotes de transmissão cabeça-
lhos de informação descrevendo o nível e a qualidade 
de serviço associados a eles, as rotas de transmissão 
etc., permitindo assim aos designers controlar e sepa-
rar os serviços que trafegam pela rede. 

No topo de tudo isso temos o MPLS-TE (Traffic En-
gineering), que possibilita estabelecer túneis virtuais 
através da rede, alocando banda dedicada – o que é 
fundamental para aplicações de transmissão de vídeo 
em tempo real e com altíssima disponibilidade.

Figura 2 – Rede IP/MPLS com priorização de trafego de video

Necessidades dos Broadcasters
Para desenhar uma rede de transporte de vídeo ao 

vivo para um mercado tão exigente como o de radiodi-

Por Marcos Antonio Mandarano
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fusão, é preciso atender a requisitos bastante especí-
ficos. Esse é um mercado sedento de aplicações que 
consomem enorme quantidade de banda com trans-
missões HD (1.5Gbps sem compressão) e SD (270Mbps 
sem compressão). Mesmo quando o sinal de vídeo é 
comprimido, as taxas de transmissão não são insigni-
ficantes (8-50Mbps). Além disso, em muitos casos fa-
lamos na transmissão de vários sinais multiplexados. 

Fornecer serviço de transmissão de vídeo ao vivo 
para esse mercado é ter capacidade de alocação dinâ-
mica de vídeo em alta capacidade, seja para eventos 
ou para transmissões permanentes. O serviço também 
deve estar disponível 24x7 sem interrupção ou delay na 
transmissão que afete sua qualidade. Alta disponibili-
dade e gerência remota de configuração são requisitos 
também essenciais. Faz-se ainda necessário um ser-
viço com características de transmissão unidirecional 
e ponto multi-ponto. A BT no desenho da sua solução 
entendeu todos esses aspectos e desenvolveu um mo-
delo que atende a todos esses requisitos.

Como a BT desenhou sua rede de 
transporte de vídeo ao vivo

A rede foi desenhada tendo bem claro que, para qual-
quer que fosse a emissora de TV a utilizar nossos servi-
ços, eles necessitariam de mecanismos sofisticados de 
controle e priorização de diferentes tipos de tráfego de 
dados na rede. A rede foi desenhada com várias classes 
de serviços e baixa latência (ASI para ASI <=60ms), bem 
menor que as encontradas nas transmissões típicas de 
satélite (250ms), baixíssimo Jitter e perda de pacotes no 
nível exigido por estes tipos de aplicações. Isso ressalta 
a preocupação e conhecimento por parte dos engenhei-
ros e pesquisadores no desenho de uma solução que 
nativamente não foi feita para transmitir aplicações crí-
ticas de transmissão de vídeo ao vivo.

Da rede nacional no Reino Unido para a rede global
O que começou como uma rede nacional de trans-

porte de vídeo terrestre IP/MPLS logo se expandiu para 
outros países. A rede global da BT conta atualmente 
com mais de 40 pontos de presença espalhados pelo 
mundo. Estão localizados na Ásia/Pacífico (Bollywood), 
Europa, África, Estados Unidos, e também no Brasil: o 
mais novo ponto de presença foi recentemente instala-
do na cidade do Rio de Janeiro. 

Durante os Jogos Olímpicos de Londres em 2012 
essa rede foi utilizada na transmissão dos sinais entre 
os locais onde se realizaram as competições e o IBC. 
Durante todo o evento foram oferecidos feeds de vídeo 
ao vivo com compressão MPEG e JPEG-2000. A interco-
nexão da rede com a BT Tower, um dos quatro media 
switches mais importantes do mundo, e também com a 
Telehouse e a Telecity além do Teleporto da BT em Ma-

dley, deram aos Media Rights versatilidade e opções de 
transmissão de seus feeds de vídeo. 

BT Tower
O coração da rede de mídia da BT está em Londres, na 

BT Tower, que é um dos quatro grandes centros de distri-
buição de mídia em todo o mundo e também o maior e 
mais complexo centro automatizado de distribuição de 
vídeo na Europa, capaz de receber sinais em diferentes 
padrões digitais e analógicos e convertê-los para outros 
formatos, destinados a qualquer ponto do globo. Dia-
riamente trafegam pela BT Tower mais de 16 mil horas 

BT Tower (Centro de Monitoraçao de Video)
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de vídeo, e o sistema de gerenciamento de conteúdo 
Mediahive, centralizado na torre, tem capacidade para 
armazenar 3,6 petabytes, o que equivale a cerca de 500 
mil horas de vídeo ou um bilhão de faixas musicais.

BT e as transmissões 4K – DNA de pioneirismo
Como comentamos anteriormente, o desenvolvimento 

de novas soluções tecnológicas é algo que está no DNA da 
BT. Em agosto de 2013, durante o IBC (International Broad-
cast Congress) realizado em Amsterdam, a BT – juntamen-
te com Intelsat, Sony, Newtec e Ericsson – implementou a 
primeira transmissão ao vivo 4k. O conteúdo gerado no 
Reino Unido (uma partida de rugby) foi transmitido pela 
rede GMN até o teleporto da Intelsat na Alemanha, e de lá 
transmitido via satélite (100Mbps – DVB-S2) diretamente 
para o estande da Intelsat e Ericsson em Amsterdam. Re-
centemente, configuração semelhante foi implementada 
para demonstração durante a feira NAB (National Associa-
tion of Broadcasters) 2014 em Las Vegas.

GMN no Brasil
O ponto de presença da GMN no Rio de Janeiro é um 

processo natural de expansão da rede para a América 
Latina. Um passo que visa atender a necessidades das 
emissoras de TV na região. Entendendo que elas tanto 
produzem localmente como trazem conteúdos multimí-
dia do exterior, esse PoP também está interconectado ao 
serviço Intelsat One, que permite às emissoras o envio de 
seus conteúdos por meio da rede GMN para os Teleportos 
da Intelsat interligados, sendo daí distribuídos regional-
mente via satélite para os seus locais de destino. 

A adoção da solução de redes MPLS pelas emisso-
ras de TV é um processo natural na convergência da 
comunicação para uma única plataforma de tecnologia 
IP. Redes MPLS têm menor custo operacional, de confi-
guração e de manutenção. Simplificam o dia-a-dia das 
emissoras, permitindo que se concentrem na produção 
de conteúdo audiovisual, que é o foco do seu negócio. 
Além disso, a flexibilidade na contribuição e distribui-
ção dos conteúdos multimídia é um fator decisivo para 
sua rápida adoção por broadcasters em todo o mundo.
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Pela harmonia do 4G 
com a Televisão Digital

N
ão são novos os debates em torno do geren-
ciamento do espectro de radiofrequências e 
seus impactos sobre os serviços que nele tra-
fegam, mas é inegável que nos últimos anos 

a relevância de tais discussões tem aumentado, não só 
pelo surgimento de uma gama cada vez maior de ser-
viços que fazem uso do espectro, mas especialmente 
pela correlata necessidade de um seu aproveitamento 
cada vez mais racional e otimizado.

E, recentemente, tem gerado repercussão poucas 
vezes vista, a ponto de não ficar restrita às páginas 
das revistas e dos websites especializados e galgar 
espaço em outros meios, a destinação da chamada 
faixa dos 700 MHz, que engloba as frequências que 
vão de 698 a 806 MHz e que é atualmente utilizada 
pela televisão analógica, mais especificamente pelos 
canais de 52 a 69 em UHF.

Apesar de, no Brasil, ter ganho corpo apenas no ano 
passado, a destinação da referida faixa tem suscitado aca-
lorados debates desde, ao menos, 2007, quando do incre-
mento do interesse sobre a banda larga móvel no mundo.

Tanto que, na Conferência Mundial de Radiocomu-
nicações realizada naquele ano (CMR 2007) na cidade 
suíça de Genebra, a faixa de frequências em questão 
foi identificada para ser utilizada, na Região 2 (Améri-
cas), por serviços do padrão IMT (International Mobile 
Teleccomunications).

Embora, à época, o Brasil tenha-se oposto a tal de-
signação, com a proximidade do desligamento da te-
levisão analógica (previsto para começar em 2015), o 
Poder Executivo começou a concretamente avaliar a 
possibilidade de leiloar tais frequências, culminando 
com a edição da Portaria nº 14, de 6 de fevereiro de 
2013, do Ministério das Comunicações, pela qual foi 
estabelecido diretrizes para aceleração da implanta-
ção do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 
– SBTVD-T e, ao mesmo tempo, para ampliação da dis-
ponibilidade de espectro de radiofrequência para aten-
dimento dos objetivos do Programa Nacional de Banda 
Larga – PNBL.

Na referida Portaria, restou ainda consignado que a 
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel deve-

Por Rodolfo Machado Moura
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ria iniciar os procedimentos administrativos para veri-
ficação da viabilidade da atribuição, destinação e dis-
tribuição da faixa de 698 a 806 MHz para atendimento 
dos objetivos do PNBL que, como se sabe, é uma inicia-
tiva do Poder Executivo que tem o principal propósito 
massificar o acesso à internet em banda larga no país, 
sendo que a faixa dos 700 MHz é bastante propícia, 
por características de propagação, para a expansão 
da Quarta Geração (4G) da telefonia móvel utilizando 
a tecnologia LTE – acrónimo de  Long Term Evolution – 
que permite velocidades bastante significativas.

Entretanto, o ato ministerial também determinou 
que, dentre as premissas que a Agência deveria ob-
servar, estaria a de garantir a proteção do serviço de 
radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de 
televisão contra eventuais interferências geradas pelo 
uso da faixa pelo 4G, assim como assegurar a manu-
tenção da cobertura atual dos serviços de radiodifusão 
de sons e imagens e ancilares.

Em sequência, o Conselho Diretor da Anatel apro-
vou, em 11 de novembro de 2013, a Resolução nº 625, 
efetivamente destinando a chamada faixa dos 700 MHz 
para a banda larga móvel 4G. 

Porém, em conformidade com as diretrizes estabe-
lecidas pelo Poder Executivo, a destinação da faixa aos 
serviços de TV e de RTV foi mantida em caráter primário 
(até data a ser fixada pela própria Anatel), assim como 
determinado que o processo de redistribuição e realo-
cação dos canais de radiodifusão na faixa dos 700 MHz 
deve ser realizado de forma a assegurar a continuidade 
da prestação do serviço, incluindo a garantia de não 
interferência e a preservação de suas respectivas áreas 
de cobertura, bem como a necessidade das operadoras 
de telecomunicações de arcar com os custos de redis-
tribuição desses canais.

Desde então, os testes que já vinham sendo reali-
zados foram intensificados e os resultados publica-
mente debatidos.

Enquanto representantes do Poder Executivo têm 
afirmado que todas as precauções para garantir a con-
vivência entre o sinal do serviço de radiodifusão de 
sons e imagens e a internet móvel de Quarta Geração 
(4G) têm sido adotadas, muitas vozes abalizadas vêm 
afirmando que a análise dos resultados dos testes até 
aqui divulgados não permitem assegurar a convivência 
harmônica entre os serviços.

E a preocupação é legítima, pois se a desocupa-
ção da faixa dos 700 MHz e a posterior implantação 
do 4G nela não for realizada com estrita observân-
cia dos cuidados determinados pelo próprio Poder 
Executivo, a população poderá sofrer com um servi-
ço de banda larga de baixa qualidade e, ao mesmo 
tempo, ficar privada de assistir aos seus canais pre-
diletos de televisão.

Isso porque, mesmo com a realocação dos 4.580 
canais analógicos de televisão que atualmente operam 
nas frequências de 698 a 806 MHz, esta faixa é adjacen-
te à de 470 a 698 MHz, que continua destinada no Bra-
sil ao serviço de radiodifusão de sons e imagens, sendo 
bastante plausível, até mesmo para leigos, a possibili-
dade de interferências prejudiciais, que no caso da te-
levisão digital significa, basicamente, a interrupção na 
recepção da programação, congelamento de imagens 
ou mesmo o aparecimento de uma simples tela negra.

Se em todos os países que regulamentaram a ope-
ração do serviço móvel celular em faixa adjacente à da 
televisão a temática das interferências ficou no centro 
das discussões, a situação brasileira é ainda mais pe-
culiar, pois pesquisa recente revelou que nada menos 
do que 25% dos domicílios da região metropolitana de 
São Paulo só possuem antena interna, cuja recepção é 
a mais sujeita a interferências, devendo ser ressaltado 
que um dos motivos que levou o SBTVD a utilizar a mo-
dulação COFDM foi exatamente o fato dela ser robusta 
o suficiente para permitir, na maioria dos casos, a re-
cepção utilizando apenas a antena interna.

Assim, diante da problemática e estando tanto os 
radiodifusores quanto os representantes das operado-
ras de telefonia móvel preocupados com os riscos de 
interferência entre os serviços, é de bom alvitre que os 
imprescindíveis testes não tenham seus prazos condi-
cionados a uma determinação meramente política de 
realização do leilão da faixa dos 700 MHz, vez que es-
tão envolvidos não só alguns bilhões de reais, mas o 
bem estar de milhões de brasileiros.

Pois, não custa relembrar, as residências brasileiras 
possuem mais de 100 milhões de televisores que sin-
tonizam toda a extensão da faixa de UHF, além de que 
outros consideráveis milhões de aparelhos de telefonia 
já foram vendidos e não viriam a receber quaisquer fil-
tros mitigadores de possíveis interferências.

Portanto, é preciso priorizar a realização de análi-
ses ainda mais consistentes, cabendo também apri-
morar os parâmetros técnicos para assegurar a con-
vivência dos serviços neste bem tão valioso quanto 
finito que é o espectro de radiofrequências, devendo 
ser adotados critérios que assegure, de forma plena, 
a harmonia na prestação de serviços tão essenciais à 
população brasileira.

Rodolfo Machado Moura
Pós-graduado em Direito
Processual Civil pelo IBDP
e Sócio de Moura e Ribeiro
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Abstract
The term UHDTV derives from the dimension of its video of 

which horizontal and vertical resolution are two-fold or four-
-fold of those of HDTV. Therefore, UHDTV is classified into 4K-
-UHDTV(3840x2160) and 8KUHDTV( 7680x4320) according to 
screen resolution. UHDTV delivers the sense of presence with 
ultra high definition video, immensely wide field of view, and 
multichannel audio. Furthermore, UHDTV can also support 
the frame rate of 120fps, wider color gamut, color-depth of 12 
bits, and 22.2-channel audio to represent the sense of reali-
ty to the utmost faithfulness. Due to the fact that UHDTV has 
huge amounts of data, it is commonly misunderstood that 
the 6MHz band-width of terrestrial broadcast can’t meet the 
requirements of UHDTV. In Korea, KBS carried out terrestrial 
4K-UHDTV experimental broadcasting from October 9, 2012 to 
December 31, 2012. The most prominent feature of this expe-
riment is that it is the first UHDTV broadcasting via a terrestrial 
TV channel. To overcome many technological limitations, we 
exploited cutting-edge technologies like HEVC(High Efficiency 
Video Coding) codec and DVB-T2 transmission and reception 
system. HEVC is the next-generation compression method 
being standardized by JCT-VC. In this paper, we’ll explain the 
details of KBS’ 4K-UHDTV experimental broadcasting. The ex-
planation will be given in a step by step manner according to 
the order of 4K-UHDTV content acquisition, 4K-UHDTV content 
compression with HEVC codec, DVBT2 transmission and re-
ception, HEVC real-time decoder of this trial broadcasting.

INTRODUCTION
In Korea, on December 31, 2012, the termination of ana-

log terrestrial broadcasting was succeeded by complete 
changeover to digital terrestrial broadcasting, HDTV. HDTV is 
no longer a new technology to the general public because its 
10 years of presence has made it too ordinary for our viewers 
to feel any newness. Moreover, TV viewers are starting to re-
quest for a post-HDTV broadcasting service and many ma-
rket participants are responding to the request rapidly.

Now, UHDTV, together with 3DTV, is one of the highly 
anticipated ruler in the post-HDTV era. UHDTV refers to 
the television having four times or sixteen times as many 
pixels, 3840x2160 or 7680x4320, as that of HDTV[1].

Unlike 3DTV which gives realism by binocular disparity, 
UHDTV covers a large part of viewers’ field of view and the re-
sultant wide viewing angle presents the sense of presence. 
For the faithful rendition of reality, UHDTV technology goes 
beyond the simple multiplication of the screen size. In other 
words, everything is better in UHDTV. For example, frame 

rate of 120Hz and progressive scan contribute to depicting 
clear images of fast moving objects, 12 bits of color-depth 
vivifies the subjects, and 22.2ch audio puts you in the mi-
ddle of the site’s sound field[1]. The sum of all these is vast 
video/audio data and new technologies to deal with it must 
be developed and standardized.

The research about UHDTV was first conceived by 
NHK(Japan Broadcasting Corp) in the name of SHV(Super 
Hi-Vision) in 1995 targeting the post-HDTV broadcasting 
system. After years and years of research about UHDTV, sig-
nificant progress of UHDTV systems, for example, camera, 
display, transmission, video coding, etc, have been made 
enabling 8K UHDTV production and intercontinental IP 
transmission of 2012 London Olympics by NHK and BBC.

FIG 1 KBS’ TERRESTRIAL 4K-UHD EXPERIMENTAL BROADCASTING

In Korea, KBS conducted the world’s first terrestrial 
4K-UHDTV experimental broadcast from October 9, 2012 to 
December 31, 2012 employing DVB-T2 and HEVC technology. 
The outline of the experimental broadcast is depicted in FIG 1. 

In the following sections, details of KBS’ test broadcast 
will be explained in a categorized manner. The first is about 
UHDTV video format, the second is about acquiring, editing, 
post-processing of UHDTV contents, the third is about HEVC 
encoding of UHDTV contents and the generation of its TS 
stream, the fourth is about DVB-T2 transmission system, 
and the last is about the receiver and HEVC decoder.

UHDTV VIDEO FORMAT
UHDTV video and audio signal formats are partially stan-

dardized and some parts of them still remain undecided. 
Therefore, opportunities are still open for everyone. As 
said, UHDTV video format includes 4K (3,840×2,160) and 
8K (7,680×4,320) resolution. Related standards are ITU-R 
BT.2020(UHDTV parameters), BT.1201-1(video resolution), 
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BT.1361(colorimetry), SMPTE 2036-1(video signal), and SMP-
TE 2036-2(audio signal). TABLE 1 is the summary of UHDTV 
video standards(the selected parameters in this experimen-
tal broadcast are written in red.) and TABLE 2 is the UHDTV 
video data amount according to varying parameters[6].

As seen in the tables, the UHDTV standard includes va-
rious bits per pixel, chroma sampling, and scanning  me-
thods. Therefore, the amount of data needed can be varied 
from fourfold to 16-fold of HDTV depending on parameter 
compositions. FIG 2 compares the size of the display devi-
ces having the same pixel size according to their resolutions.

Due to the limitations imposed by the gap between the ide-
alistic UHDTV specification and the current level of possible 
UHDTV implementation, we chose to adopt 4K, 30p, YUV 4:2:0, 
8bits(color-depth), HEVC encoded video and stereo audio to 
put UHDTV contents within 6MHz bandwidth of current terres-
trial digital broadcasting. The use of YUV 4:2:0 and color-depth 
of 8bits is due to the limitation imposed by HEVC main profile.

MAKING UHDTV CONTENTS
For this experimental broadcasting¸UHDTV content 

was an essential prerequisite. Therefore, the first step 
was to prepare 4K-UHDTV content.

FIG 3 KBS’ 4K CONTENT PRODUCTION PROCESS

TABLE 3 KBS’ 4K CONTENT PRODUCTION PROCESS IN DETAIL

Step Particulars

Acquisition
Camera : RED EPIC

Video Format : 5120x2700, 23.976p
Compression : RED RAW

Editing
Tool : Adobe Premiere CS6

Output : Apple Prores 422 (HQ) 3840x2160, 
29.97p

Color 
Correction

Tool : Pablo
Input : Apple ProRes 422 (HQ),

3840x2160, 29.97p
Output : Apple Quicktime Animation Codec,

3840x2160, 29.97p

Encoding

Tool : Apple Compressor
Input : Apple Quicktime Animation Codec,

3840x2160, 29.97p
Output : Apple ProRes 422 (HQ),

3840x2160, 29.97p

Post 
Processing

Image Enhancement
Input : Apple ProRes 422 (HQ),

3840x2160, 29.97p
Output : BMP 3840x2160

Encoding HEVC
Input : YUV 4:2:0 8bits

The process of making 4K-UHDTV content includes 
video acquisition, recording, editing, post-processing, 
and encoding of 4K videos. In case of the 4K-video acqui-
sition, there are not many 4K cameras for broadcast pur-
poses but several kinds of digital cinema cameras like 

HD

4K UHD

8K UHD

FIG 2 RESOLUTION AND SCREEN SIZE

TABLE 1 UHDTV VIDEO STANDARD

UHDTV
HDTV

4K 8K
Pixels 3840x2160 7680x4320 1920x1080

Frame Rate 24p, 25p, 30p,
50p, 60p, 120p 60i

Pixel Depth 10, 12bits 8, 10bits
Sampling 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 4:2:0

Aspect Ratio 16:9 16:9
Audio 

Channels 10.1~22.2ch Stereo, 5.1ch

Field of View 55 ° 100 ° 30 °

Viewing 
Distance

1.5H 0.75H 3H
H : the height of the screen

TABLE 2 UHDTV VIDEO DATA AMOUNT

Frame 
Rate

Chroma Sampling & 
Color Depth

Data Amount 
(Gbps)

HD 30 Y/CbCr 4:2:2 10bits 1.16

4K

30

Y/CbCr 4:2:2 10bits 
Y/CbCr 4:2:2 12bits 
RGB 4:4:4 10bits 
RGB 4:4:4 12bits 

4.63
5.56
6.95
8.34

60

Y/CbCr 4:2:2 10bits 
Y/CbCr 4:2:2 12bits 
RGB 4:4:4 10bits 
RGB 4:4:4 12bits 

9.27
11.12
13.90
16.69

8K 60

Y/CbCr 4:2:2 10bits 
Y/CbCr 4:2:2 12bits 
RGB 4:4:4 10bits 
RGB 4:4:4 12bits 

37.08
44.49
55.62
66.74
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RED, Sony F series, etc are available in the market. These 
4K digital cinema cameras are now used widely in TV dra-
ma production in Korea by the benefit of their excellent 
color, shallow depth of field, convenience of high speed 
shooting. KBS owns several 4K digital cinema cameras 
and shot several spectacular action dramas with them. 
Though these dramas were converted to and aired in HD, 
the original 4K files remained untouched and we chose 
to fill some part of our test broadcast channel with them.

But there were two big shortcomings of 4K digital cine-
ma cameras when they were applied to broadcast content 
production workflow. First, there was no 4K content crea-
tion process built up in KBS. Second, digital cinema came-
ras simply stored images without any processing whereas 
most TV cameras had inside image processing units. This 
makes it necessary to apply post-processing to videos 
from digital cinema cameras.

After studying these problems, we found appropriate 
countermeasures and established a probationary 4K content 
creation process in FIG 3 and its details are listed in TABLE 3.

HEVC COMPRESSION OF A 4K VIDEO AND CREATING A 
MPEG-2 TS(TRANSPORT STREAM)

To deliver 4K content to the destination via a terrestrial 
channel within a 6MHz bandwidth, HEVC compression tech-
nology having more than 4 times higher compression ratio 
than MPEG-2 is essential[3][4]. HEVC is now under the stan-
dardization process led by JCT-VC. JCT-VC is the abbreviation 
of ‘Joint Collaborative Team on Video Coding’ and it was esta-
blished by MPEG of ISO/IEC and VCEG of ITU-T in 2010 aiming 
at developing a next generation codec having more than twi-
ce the performance of H.264/AVC. The standardization pro-
cess of HEVC is scheduled to be completed in 2013 and it is 
considered to be the strongest contender for UHDTV codec.

TABLE 4 ENCODER DETAILS

Video Codec HEVC (HM 6.0)

Input Video

Size : 4K(3840x2160)
Sampling : YUV 4:2:0

Color Depth : 8bits
Frame Rate : 30fps

Encoder 
Setting

Main Profile
Maximum CU size : 64x64

Intra Period : 32
GOP Size : 8

Rate Control

Not Available
*Manually adjusted negotiating picture 

quality and bit rate.
Quantization parameters used

: 28, 30, 32, 34, ……
Bit Rate 30Mbps

KBS is participating in a government-run R&D project 

for developing a real-time HEVC encoder and decoder in 
concurrence with ETRI (Electronics and Telecommunica-
tions Research Institute) and Kai media Co., Ltd. and has 
applied the resultant decoder to the world’s first terres-
trial UHDTV experimental broadcast.

As seen in TABLE 3, the final outcome of the UHD con-
tent creation process is DPX images and AC3 audio files. To 
make a MPEG-2 TS file suitable for experimental broadcast, 
we first split the entire image sequences into 5 minute sli-
ces, converted the images into an YUV 4:2:0 30p file, enco-
ded them using HM(HEVC Model) 6.0 standard S/W enco-
der with the parameters shown in TABLE 4 and multiplexed 
the encoded video with the AC3 audio file. TABLE 5 compa-
res the amount of data needed to deliver 4K UHD contents.

TABLE 5 CODECS AND 4K-UHD DATA VOLUME

Compression 
Methods 4:4:4 4:2:2 4:2:0

MPEG-2 260 Mbps 195 Mbps 130 Mbps
H.264 130 Mbps 98 Mbps 65 Mbps
HEVC 65 Mbps 49 Mbps 32.5 Mbps

(FRAME RATE: 60P, PIXEL DEPTH: 10BITS, DATA RATE: 4K = HD X 10)

4K-UHDTV TRANSMISSION AND RECEPTION

TABLE 6 COMPARISON BETWEEN DVB-T AND DVB-T2

DVB-T DVB-T2
Error 

Correction 
Code

Convolutional 
Coding & Solomon 

Code
LDPC & BCH

Coding Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Interleaving Bit/Frequency Bit/Cell/Time/Frequency

Modulation QPSK, 16QAM, 
64QAM 

QPSK, 16QAM, 
64QAM, 256QAM

Guard 
Interval 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 1/128, 1/32, 1/16, 

19/256, 1/8, 19/128, 1/4
FFT Size 2K, 8K 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Scattered 

Pilots 8% of total 1%, 2%, 4%, 8% of total

Continual 
Pilots 2.6% of total 0.35% of total

The transmission system employed is DVB-T2, the Eu-
ropean digital terrestrial transmission system. DVB-T2, 
when compared with DVB-T, has significantly improved 
transmission capacity and efficiency. TABLE 6 compares 
DVB-T2 with DVB-T[5].

KBS was granted Ch.66(center frequency: 785Mhz, output 
power: 100W) by KCC(Korea Communications Commission) 
for terrestrial 4K-UHD experimental broadcast and the signal 
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was aired from Mt. Gwanak’s KBS transmitting station. The 
signal from Mt. Gwanak’s transmitting station was received 
by an antenna on the top of one of KBS’ buildings. The re-
ceived signal was demodulated and recovered to MPEG-2 TS 
stream to be fed into 4K-UHD real-time decoding system.

4K-UHDTV DECODER

FIG 4 REAL-TIME HEVC SOFTWARE DECODER

The 4K-UHD real-time decoding system was the outcome 
of the collaboration of KBS, ETRI, Kai Media Co., Ltd. under 
the government-run R&D project commissioned by KCC. The 
decoding system is equipped with a software type HEVC de-
coder capable of decoding 4K 30p video in realtime and ou-
tputs the decoded video through one HDMI 1.4 or 4 DVIs. The 
basis of this HEVC decoder is HM 6.0 but we recomposed it 
with lots of fast algorithms and parallelized processing. For 
the next terrestrial 4K-UHD test broadcast, we have a plan to 
upgrade this decoding system to support 60p 4K video.

CONCLUSION
UHDTV and 3DTV seem to be the most prominent axes 

of the post-HDTV era. They are the same in aiming for de-
livering the sense of presence and the sense of realness 
but different in their approaches to achieve the goal.

As everyone knows, 3DTV relies on binocular disparity 
to render 3D. In this case, perfect alignment of left and 
right eye images is essential. But there is no easy and ex-
cellent solution for this perfect alignment. Therefore, sig-
nificant technological advancements must happen first 
and it seems that it would take some time. On the other 
hand, UHDTV seems to be a simple problem compared to 
3DTV, though not easy. Furthermore, content production 
cost is estimated to be less than that of 3DTV while provi-
ding a significant degree of the sense of realism.

This relatively low technological difficulty of UHDTV 
made the broadcast industry of Korea move promptly to-
ward it. Now, 4K displays are rushing to the market in se-
arch for a new source of revenue and KBS, as the public 
broadcaster responsible for establishing the foundation 

of the future broadcasting for the good of national and 
public wealth, has a strong willingness to carry forward 
terrestrial UHDTV broadcasting experiments in a bid for 
the invigoration of UHDTV broadcasting.

To clarify this willingness, KBS is working on another 4K-
-UHDTV(60p) experimental broadcast this year. After the 
completion of this experiment, KBS will ceaselessly devote its 
best effort to fulfill the aspiration of starting 4KUHDTV broad-
cast in 2018 and 8K-UHDTV experimental broadcast from the 
beginning of the Pyungchang 2018 Winter Olympic Games.
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Abstract
HbbTV (hybrid broadcast broadband TV) is an open-

ly standardized technology platform for OTT services on 
ConnectedTVs and SmartTVs, respectively. HbbTV brings 
the broadcast and the broadband world seamlessly to-
gether. Published by ETSI in summer 2010 it was quickly 
adopted by European markets. Broadcasters can signi-
ficantly benefit from the technology as it allows them to 
create a holistic service experience with the broadcast 
service as the anchor, while providing also on-demand 
and individually useable service elements via broad-
band. The benefits HbbTV provides also to manufactu-
rers, service providers (network operators) and other 
content providers like App developers contributes cer-
tainly to the success of HbbTV. The technology platform 
receives growing interest worldwide. With the kick-off of 
the development process for a v2 version, HbbTV aims to 
address the needs of rapidly evolving markets.

BACKGROUND
The idea of connecting a TV set to a communication 

network is everything but new. With the upcoming data 
terminals in the 80th the concept of connecting a TV set 
to the data network appeared to enable individual ser-
vices for the viewers. The market implementation failed.

It can be seen as an example that several elements 
must fit together to bring technical concepts to live in the 
market. In the context of “interactive TV” there is the high 
resolution and large flat screen. It can display graphics 
and UI with high quality, readable from the distant sit-
ting in a sofa. There is also the experience of consumers 
with on-demand services both via service providers but 
also on the PC. And there is a rapidly growing availability 
and bandwidth of broadband connections to the homes.

At that point TV sets appeared with connection to 
the Internet, so called “connected TVs”, bringing In-
ternet services, known and used by consumers to the 
TV screen. Although there is a large range of applica-
tions media centric services are at the heart. Since 
then the market has rapidly evolved making “Smart-
TVs” a dominant type of TV sets.

DESIGN PARADIGM OF HBBTV
Already in the late 90th organizations around the 

world started standardization processes for “interac-
tive TV”. With some local exceptions the market im-

pact of these standards on TV-sets was limited. So 
the questions frequently pops up: why do we need a 
standard? Is there a benefit? As a basic principle, a 
standard must address immediate market needs and 
provide benefits to all market players of the eco-sys-
tem covered by the standard.

This was the driving paradigm behind the HbbTV ini-
tiative created out of 2 national initiatives in France and 
Germany in 2009. The core aim is to seamlessly bring the 
broadcast environment and the internet environment to-
gether for the TV. For that HbbTV specifies an openly stan-
dardized business-model neutral technology platform. 
Only minimum requirements are specified. This has va-
rious effects. It speeds up the creation of the specifica-
tion and simplifies implementations. At the same time it 
leaves room for market participants, in particular manu-
facturers to differentiate. Quite important, it is applicable 
to all kinds of broadcast and broadband networks.

From a broadcast perspective, there are some im-
portant elements included. So, there is the possibili-
ty to use the technology also within a broadcast only 
reception environment. A broadband link is not man-
datory. Also, the broadcast channel can serve as the 
anchor to complementary service elements. Utilizing 
an integrated application management the system 
maintains the integrity of broadcast services. Also, 
only the terminal behavior is specified.

It is very important to note that HbbTV is an openly 
standardized business-neutral technology platform 
(Fig 1). It does not specify an entire ecosystem but 
leaves room for market participants to leverage it for 
its particular business.

Internet
(distribution)

Broadcast
(distribution)

Seamlessly tying
two worlds

together

Internet
Services
(Portals /
TV Apps)

Broadcast
Services

FIG 1: HBBTV SEAMLESSLY COMBINES BROADAST AND BROADBAND

HbbTV – Status and Prospects
Klaus Illgner - Institut für Rundfunktechnik

Munich, Germany
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TECHNICAL SOLUTION
Which technical elements are needed? HbbTV started 

its development from key mature and stable pieces of 
technology. Where necessary, elements from other work 
were mixed in. In order to limit complexity and as not 
all features of other solutions are relevant for the design 
objectives, HbbTV choose to profile other technical ele-
ments as needed.

On the broadcast side a key ingredient is the signaling 
of additional applications in the broadcast stream. DVB 
had long time ago already specified a mechanism called 
“application information table”. A small adaption, des-
cribed in a DVB blue book was sufficient to make it work 
for HbbTV. Another key element is the data carousel in 
the broadcast link. DVB had specified the DSM-CC me-
chanism which is used also by HbbTV. This enables to 
provide supplementary data also via broadcast. Finally, 
the application life cycle manager is essential to, for ins-
tance, ensure the service integrity. This mechanism was 
already known, e.g. from the GEM (MHP) specification.

On the Internet side the core is the browser specifica-
tion based on CE-HTML. However, a lot of additional ele-
ments are needed for an “Internet Environment” on a TV 
set. As HbbTV has its roots also in the “Open IPTV-Forum” 
(OIPF), the “declarative application environment (DAE)” 
of OIPF became the technical basis which provides the 
interaction between TV and HTML. For instance a player 
integration and control for the TV signal is essential – be-
sides a specification of the supported media formats. 
Additional elements coming from this environment into 
HbbTV are the support for java scripting and hooks for 
content and service protection. However, HbbTV does 
not specify a particular CA / DRM system.

Since the initial specification additional market re-
quirements came up. So an improved version of the 
specification was developed. The most important is 
the support of MPEGDASH. By this HbbTV today sup-
ports not only adaptive streaming but also an advan-
ced DRM integration.

MARKET SITUATION
In summer 2010 ETSI published the HbbTV specifica-

tion as TS 102 796 v1.1.1. In parallel some markets star-
ted the adoption of the new standard, namely France 
and Germany. Today, a large number of European coun-
tries have HbbTV in operation or conduct trials and have 
announced the launch of services (Fig.2).

Most services today are provided by broadcasters. 
Broadcasters have early on identified the potential 
of the new specification for their services. In Germany 
more than 90% of the broadcast market1 operates Hbb-
TV applications. Interestingly not only the big channels 
have adopted it but also numerous small, local and ni-
che channels make use of it to guide consumers to their 

additional online offerings. The key argument is that this 
specification allows broadcasters to maintain control of 
their entire service offering. The broadcast channel re-
mains the anchor of the service and by the application 
signaling (today instantiated by the “red button”), the 
consumers can be guided seamlessly in the ondemand 
Internet-oriented services like catchup-TV, VoD, etc. The-
re is no need to place these offerings on portals of 1 In 
terms of market share. manufacturers and negotiate the 
placement, license conditions, and adapt it for the speci-
fic technology of manufacturer portals. Practically all ma-
nufacturers support HbbTV in their SmartTVs, quite a few 
in their entire range of TVs. HbbTV has become a common 
feature of SmartTVs. But also a growing number of STBs 
are supporting HbbTV, not only in the premium segment 
but also in the main stream high volume segments. Esti-
mates claim about 5-6 Mio HbbTV-compatible devices in 
the German market by end of 2012. Around 60% of them 
are connected. The usage rate shows a rapid growth with 
same broadcasters publish figures beyond 1 Mio users 
just for their own services.

other solutionsin regular operation announced / trials no information  
 FIG 2: MARKET IMPLEMENTATION OF HBBTV IN EUROPE

While large manufacturers have their own software 
technology for the TVsets and STBs, some smaller manu-
facturers leverage HbbTV also to build their entire device 
portals. HbbTV is also the basis of service provider por-
tals, like HD+ SmartTV of SES ASTRA and Eutelsat Kabe-
lkiosk (portal for cable networks).

Quite encouraging for the HbbTV initiative is the 
interest it receives outside Europe. In particular in 
the Asian region several countries have a thorough 
look at it and prepare for trial. Also ATSC 2.0 shares a 
lot of similarities with HbbTV. In November 2012 ETSI 
published with TS 102 796 v1.2.1 a new HbbTV spe-
cification, with support of MPEG-Dash and enhanced 
DRM support being the key extensions of the original 
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specification. As these technical elements were deve-
loped due to high market demand and clear benefits 
operational services are expected soon.

APPLICATIONS
Broadcast services are much more than just an AV 

stream. Broadcast services create a holistic user expe-
rience. For that broadcast services combine broadcast 
elements and broadband service elements.

The “red button” concept became common as notifi-
cation to consumers that new services are available.

Note, that this button is essentially a WEB-page provi-
ding fully flexibility to the broadcaster in design, position 
and size. It may even vary over time. Once the consumer 
presses the button, the market participants converged 
on a behavior, where a new “WEB-Site” brings up a bro-
adcast service owned portal page with all the additional 
services from that particular broadcast channel.

FIG 4: A BROADCAST SERVICE CONTROLLED PORTAL PAGE 
ALLOWS EASY NAVIGATION TO APPLICATIONS PROVIDED BY 
THAT PARTICULAR BROADCAST CHANNEL

The navigation by left and right cursor keys is very 
straightforward and can even be simplified by means of 
the color keys guiding consumer directly to some selec-
ted applications.

As the underlying technology is a browser, suppor-
ted by java scripting and a player control, a plethora of 

services can be realized. The broadcasters have star-
ted to experiment with these opportunities. There are 
services which let the consumer select from various 
live video sources, which could be WEB-cams as well 
as additional live video streams from sport events. 
Also a portal has been realized to provide access to 
very small local broadcast station, which would nor-
mally hardly be found in an EPG with hundreds of sta-
tions. As several of these small stations even do not 
have 24/7 broadcasting, it enables a 24/7 access via 
seamless redirecting from the portal to either broad-
cast link or the internet stream.

Commercial broadcasters experiment with enhan-
ced advertising. Video text is very popular in Germany. 
Using HbbTV for new video text services allows to make 
ads in the video text clickable. There are also shopping 
channels utilizing HbbTV to present detailed information 
about advertised products upon user request and even-
tually offering to purchase the products (Fig.5).

FIG 5: HBBTV-BASED PRODUCT INFORMATION OF A SHOPPING 
CHANNEL

First applications have already been developed which 
integrate social communities like facebook and twitter in 
parallel to the program.

In particular public service broadcasters have the 
obligation to create and provide barrier-free services for 
handicapped people. It includes improved readability of 
WEB-pages, closed captions, signer etc. Based on Hbb-
TV such services can easily be realized. Even more im-
portant, every viewer can individually choose make use 
of it without the need for simultaneous broadcast of nor-
mal and barrier-free services.

FIG 6: INDIVIDUALLY CONFIGURABLE WEB-PAGES TO IMPROVE 
READABILITY DEPENDING ON PERSONAL ABILITIES

FIG 3: RED BUTTON SIGNALING THE AVAILABILITY OF ADDITIONAL 
PROGRAM RELATED INFORMATION TO THE CONSUMER
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A topic with very high attention is the discussion 
around the 2nd screen. Studies confirm high usage rate 
of smartphones tablets and alike in parallel to the TV 
screen. From a content providers perspective the key 
interest is to leverage the 2nd screen for improving the 
service experience. So, it must be integrated into the ser-
vice experience. Based on a standard HbbTV compliant 
device (TV set or STB) and a normal tablet or smartphone 
without a specific application installed a technical solu-
tion was developed where the broadcaster can address 
each device with individual program related content. As 
a prerequisite the consumer needs to pair the devices, 
which is done by means of QR-codes.

As a result, one could watch TV show while additional 
information is presented on the 2nd screen. One can also 
select VoD-content on the 2nd screen while the video is 
played on the main screen. A particular characteristic of 
such kind of solution is that it runs on every standard 
HbbTV device without modifications or manually down-
loading additional applications.

FIG 7: INDIVIDUALLY CONFIGURABLE WEB-PAGES TO IMPROVE 
READABILITY DEPENDING ON PERSONAL ABILITIES

Concluding, “One plus one is much more than two” 
could be the headline describing the potential of HbbTV 
for application developers.

When speaking of applications the range of applica-
tions independent of broadcasters has to be mentioned 
as well. First of all, there exist applications from content 
providers other than broadcasters. These, so called “un-
bound applications” are primarily media centric. As alre-
ady mentioned, HbbTV is also suitable to build portals. 
There exist solutions from several service providers for 
different kinds of networks covering cable, satellite, and 

digital terrestrial.

FIG 8: EXAMPLE OF A SERVICE PROVIDER PORTAL BASED ON 
HBBTV WHAT IS NEXT?

The development of HbbTV does not stop. The de-
velopment speed in the Internet is high and to keep 
HbbTV as technology-platform attractive and compe-
titive in a converging market it must evolve as well. 
The challenge however, is, that HbbTV is at the inter-
section of two entirely  different worlds. The broad-
cast domain tends to move on a slower pace than the 
Internet world. Consumers are (so far) less frequently 
updating their TV-set than their mobile phone. The In-
ternet, however, develops at a rather fast track. So, 
besides the technical issues the market situation has 
to carefully taken into account. How to deal with a 
large legacy base of consumers not willing / able to 
replace devices in a short period of time?

From a technical perspective “hot spots” are certainly 
support of HTML5 and support of 2nd screens – among 
others. The process of identifying issues to be included 
in a new standard has started.

SUMMARY
After many, many years seeing various developments 

for the convergence of broadcast and the Internet it see-
ms that now is the time where it eventually happens. Ma-
nufacturers have developed their individual solutions for 
SmartTVs. The HbbTV specification, with the first version 
published by ETSI in summer 2010, brings the broadcast 
and the broadband (“Internet”) worlds seamlessly toge-
ther. It is an openly standardized and business-neutral 
technology platform. HbbTV was adopted in a short pe-
riod of time in the various European markets.

The range of applications is barely exploited yet, as 
the combination of service elements from both the bro-
adcast and the broadband worlds unleash a tremendous 
potential. HbbTV is determined to continue to address 
this potential benefiting the entire ecosystem.
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