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ano de 2014 está acabando. A SET durante este
último ano fez muitas inovações. Mudou muitas
coisas na sua estrutura e concretizou o sonho
de desenvolver a Feira e Congresso de modo independente. O desafio foi superado e para 2015 a aposta é
o crescimento dos eventos da entidade, mas também o
crescimento da entidade como um todo.
Nesse ano participamos ativamente das três principais
exposições mundiais do setor. Na NAB como é tradicional
desenvolvemos de forma exitosa mais uma edição do SET
e Trinta , vimos crescer o pavilhão Brasileiro e contamos
com o estande da SET . No IBC promovemos uma sessão
conjunta com a organização para discutir o futuro do setor na região e estivemos presentes no pavilhão brasileiro; e no Inter BEE mostramos que mesmo longe de casa,
a SET tem poder de convocatória. Tivemos nosso estande
e o presidente foi palestrante. Oportunidade para encontrar e reunir muitos parceiros japoneses.
No que diz respeito ao Brasil, o SET EXPO 2014 e o Congresso SET foram um êxito com recorde de número de
público, êxito que esperamos repetir na edição 2015 com
mais dias de congresso e mais espaço de exposição.
No aspecto interno da SET os Congressos regionais foram
um verdadeiro sucesso atraindo os engenheiros e profissionais do setor das diferentes regiões que desejam se
atualizar e informar sobre as principais tendências tecnológicas e do mercado.

Por outro lado, a Revista da SET durante 2014 desenvolveu uma Solução Integrada de Comunicação (SIC
SET) para interagir com as empresas e profissionais que
atuam neste mercado, propiciando elevada visibilidade
e frequência para esse universo cada vez maior de profissionais altamente qualificados tanto brasileiros como
estrangeiros.
Outra novidade, que nos enche de orgulho é que a partir
desta edição a nossa Revista passa a ter, além do seu formato tradicional em papel, um formato digital, disponível
para visualização em tablets, PCs e celulares.
Quem baixar o aplicativo da Revista no seu dispositivo
móvel terá acesso aos vídeos de eventos e demonstrações,
galerias de fotos dos principais eventos do mercado brasileiro e mundial com foto-reportagens nas principais feiras
internacionais, White Pappers com documentação técnica;
áudios das principais entrevistas realizadas pela equipe da
Revista da SET nos eventos, acesso aos links com informações adicionais das matérias de cada edição, e muito mais.
A ideia da equipe editorial da Revista da SET é de levar informação para as empresas e profissionais do setor
com a maior qualidade possível, aproveitando-se das novas tecnologias e plataformas de comunicação.
Bom ano e boa leitura, tanto na versão impressa como
em nossa versão interativa.

Olímpio Franco
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Notícias

Revista da SET Interativa
Magazine ganha uma versão digital com mais informação, galerias de fotos,
interatividade e muitíssimas novidades

A

partir da edição Novembro/
Dezembro de 2014 a Revista da SET terá, além do
seu formato tradicional em
papel, um formato digital, disponível
para visualização em tablets, PCs e
celulares.
A ideia da SET é maximizar a exposição da comunicação das suas reportagens exclusivas, artigos e crónicas
dos congressos da entidade e feiras e
exposições internacionais como NAB,
IBC, Caper etc. e assim dar aos seus
leitores e anunciantes uma maior visibilidade já que será enviada mensalmente para mais de 25.000 profissio-

nais do mercado que trabalham em
emissoras de TV, produtoras, pós-produtoras, estúdios, operadoras de TV
por Assinatura, consultorias, órgãos
do governo, universidades, emissoras
de rádio, empresas de conteúdo digital, agências de publicidade, software
houses, distribuidores, integradores e
fabricantes de equipamentos.
Entre os principais destaques para
quem baixe o aplicativo da Revista
tanto no App Store para dispositivos
com sistema operativo iOS da Apple,
ou na Google Play para Android, terão acesso a vídeos de eventos e
demonstrações, galerias de fotos dos

principais eventos do mercado brasileiro e mundial com foto-reportagens
nas principais feiras internacionais
como NAB em Las Vegas e IBC em
Amesterdã, entre outras.
Ainda haverá White Pappers com
documentação técnica; áudios das
principais entrevistas realizadas pela
equipe da Revista da SET nos eventos, acesso a links com informações
adicionais das matérias de cada edição, e muito mais.
A ideia da equipe editorial da Revista da SET e levar ao profissional
do setor a maior informação possível
com a qualidade de sempre. n

O ícone indica conteúdo extra no app e na web

Vídeo

WEB

Assista a vídeos
e demonstrações

Acesse o site para
mais informações

Audio

Galeira
de Fotos

Ouça audios
e entrevistas
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Notícias

Desligamentos analógicos serão avisados
com um ano de antecedência
Portaria do Ministério das Comunicações determina número de inserções
e informações que deverão ser repassadas ao telespectador

por Redação*

Tarjas na tela
Também está prevista a utilização
de uma tarja no pé da tela, com texto fixo ou texto em movimento, a
critério das emissoras, com duração
de 30 segundos. Essa tarja deverá
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O

s telespectadores começarão a ser informados pelas
emissoras de TV sobre o
desligamento do sinal analógico em sua região com um ano de
antecedência afirma um comunicado
do Ministério das Comunicações.
As emissoras deverão cumprir o
cronograma de desligamento da TV
analógica e implantação do sinal digital, que começa em 2015, com um
piloto em Rio Verde (GO) – programado para 29 de novembro – e prevê datas específicas para a transição
em cada região e cidade do país. Os
avisos começarão a ser divulgados
na própria tela da TV com um ano
de antecedência pelas geradoras e
retransmissoras.
Cada emissora terá de informar
ao telespectador a data do desligamento e o canal digital em que vai
passar a transmitir sua programação.
Essas informações deverão ser veiculadas em um número mínimo de
inserções diárias na programação
das TVs: começa com três inserções,
em períodos diferentes, e vai até 18
inserções, no último mês antes do
desligamento.
Todas as informações deverão ser
veiculadas na TV aberta, inclusive
nos sinais disponibilizados por meio
da TV fechada. Essa divulgação será
feita por meio de uma logomarca
com o símbolo da televisão analógica, que será exibida no canto superior direito da tela – para facilitar a
identificação de que se trata de um
canal ainda analógico.

conter informações como a data do
desligamento da geradora e as cidades afetadas; indicar o canal digital
em que vai operar a estação; e divulgar site e telefone da central sobre
o desligamento. Esses canais para
esclarecer dúvidas deverão ser criados pela Entidade Administradora da
Digitalização (EAD).
No alto da tela, haverá a contagem
regressiva para o desligamento do
sinal analógico, que será fixa durante
toda a programação nos 60 dias que
antecederem a transição definitiva
para o sinal digital.
A estimativa do Ministério das Comunicações é que o cumprimento
dessas medidas vai garantir o esclarecimento de todos os telespectadores sobre o processo de digitalização
da TV no país. Além dessas obrigações, as emissoras também já vêm
fazendo espontaneamente campanhas sobre a TV digital.

Para a secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica, Patrícia Ávila,
o número de inserções estabelecido
é suficiente, com base em uma simulação realizada pelo ministério. “Com
uma média de cinco inserções diárias
na TV, pelo menos 90% das pessoas
são expostas a essas informações.
E nos últimos três meses, o número
de inserções será o triplo disso. Ou
seja, as mensagens serão suficientes”, avalia a secretária.
A migração do sistema analógico
para o digital começa em 2016 e vai
até 2018. O início será em abril de
2016, no Distrito Federal e municípios da Região do Entorno. No decorrer desse mesmo ano, vai abranger capitais e cidades dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais, Goiás
e Rio de Janeiro. O cronograma será
concluído no fim de 2018. n
* Com MiniCom

Anatel autoriza
617 RTVs em Minas

SET EXPO 2014 cada
vez mais internacional

Ministério das Comunicações autorizou
617 novas retransmissoras de televisão
(RTVs) a começarem a operar no prazo
de um ano em Minas Gerais.
As estações autorizadas deverão entrar em funcionamento no prazo de um ano. Ao todo, o ministério recebeu 1.203 solicitações de canal durante
o mutirão em Minas. Depois de análise técnica,
617 pedidos foram aprovados e 515 foram indeferidos. Com a publicação 95% das solicitações
apresentadas estão finalizadas. Resta apenas a
análise de 71 projetos técnicos que estão com algum tipo de documentação pendente.
Todos esses processos foram apresentados por
65 entidades, sendo que 9 delas foram excluídas
porque não apresentaram documentos em tempo
hábil. As novas autorizações de RTVs vão abranger
469 localidades de Minas Gerais, o que representa
mais da metade do total de municípios do Estado,
que é de 853.
Para a secretária de Serviços de Comunicação Eletrônica do MiniCom, Patrícia Ávila, o resultado foi
muito positivo. “Somente com a força-tarefa de Minas Gerais, aumentamos em 5% o número total de
outorgas existentes em todo o país. Isso é muito.
Havia uma demanda muito grande no ministério
por retransmissoras de TV. E desde 2011 temos feito
um trabalho muito próximo das entidades”, avalia.

Esta edição do SET EXPO mostrou
ao mundo que o evento esta entre
os principais do mundo

O

© Foto: Divulgação

Indeferimentos
Dos pedidos de RTV recebidos, 515 foram indeferidos, por razões diversas: empresas que não
conseguiram se habilitar; solicitação de canais
vagos no plano básico
de canais, da Anatel,
o que não é permitido
pela norma; canais altos
(52 a 69), que serão destinados à banda larga; canais 5 e 6, que poderão
ser utilizados para migração do AM para a faixa de FM; locais onde não
existe mais espectro disponível para novas outorgas como, por exemplo, na capital Belo Horizonte.
A realização de forças-tarefas para regularizar o
sinal das retransmissoras de TV para a população
foi instituída por meio de portaria publicada em setembro do ano passado. Desde então, já ocorreram
mutirões em Minas Gerais, Bahia, Paraná e Nordeste (Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Paraíba). n

O

estande da Phase no SET EXPO 2014 mostrava aos
visitantes da feira as várias marcas distribuídas pela
empresa no Brasil, que para o diretor regional da
Phase, Guilherme Castelo Branco, se associaram
com um foco específico: “mostrar que somos uma empresa
que sempre inova e está sempre em desenvolvimento”.
Com destaque para Evertz, a
grande novidade foi o SDVN (Software Defined Video Network) um
sistema de infraestrutura que funciona totalmente em IP. “O que
todos fazem é pegar a matriz de
vídeo e colocar uma placa de IP.
Nós temos essa visão diferente de
trabalhar com 100% IP, sem precisar de nenhum cabo SDI, nenhum
cabo axial”, explicou Castelo Branco. O sistema, no entanto, é
capaz de fazer conversão de SDI para IP, para o caso de ser
preciso interfacear com produtos que trabalham só em SDI.
Em termos de recursos, essa matriz também oferece um
leque de opções bem completo para o cliente, afirma o executivo. É possível rotear, fazer multiviewer, trabalhar com
playout, sistema de replay e transcode. “Virou IP, nunca mais
vira SDI. Você pode trabalhar com sistema IP e interface de
10 Gb de internet. O roteador do sistema funciona como um
switcher IP otimizado para vídeo que consegue evitar tanto a
latência quanto as perdas de pacote”.
Além disso, Branco garante que as diferenças de uma
matriz convencional não tornam o sistema mais complexo:
“O sistema de controle é fora da caixa e extremamente amigável e nós ofereceremos também, além do equipamento e
do software, instalação personalizada”.
O sistema da Evertz está pronto para a migração para o 4K
e já foi adquirido por algumas emissoras brasileiras, entre
elas, a ESPN Brasil, que já uso duas dessas matrizes, com
2.300 portas de 10 Gb de internet. n
ERRATA:
Por um problema de impressão, na edição 146 da Revista da
SET a reportagem “SET EXPO 2014 cada vez mais internacional” saiu incompleta. O texto que estaria na página 17 foi
acidentalmente cortado. Por isso publicamos acima o texto
completo do resumo que fizemos sobre o estande da Phase.
Houve também um pequeno problema no texto da RFS e TSL.
O texto completo e correto está publicado na versão eletrônica da revista. Acesse:

http://set.org.br/revistadaset/
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IBC 2014

PRIMEIRAS IMPRESSÕES - II PARTE

O futuro das novas
infraestruturas IP
O mundo broadcast está mudando e as estruturas IP estão se
transformando em uma constante nas emissoras de TV.
Cada dia é maior a presença de engenheiros de TI e de plataformas
de software com workflows completos. Por isso, nesta segunda parte
das “Primeiras impressões sobre o IBC 2014”, a reportagem
avança para o futuro do que pode ser a estrutura de engenharia
por João Martins e Fernando Moura, em Amsterdã
das televisões.

Q

uando olhamos o futuro
vemos que, no IBC 2014,
a perspectiva das infraestruturas de vídeo sobre IP
e soluções multi-tela predominaram
nos estandes das empresas que melhor entendem a necessidade de dominar a convergência entre as indús-
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trias de telecomunicações, sistemas
TI e broadcast.
Empresas como a Ericsson que basicamente continuam a reforçar cada
vez mais o seu portfólio de soluções
através de aquisições, nomeadamente num esforço para ganharem
competências na área dos sistemas

de armazenamento e distribuição de
software em cloud. Uns meses após
ter comprado a Red Bee Media, Azuki
Systems e Mediaroom, a Ericsson,
anunciou a aquisição da Fabrix Systems, reforçando a sua capacidade de
oferecer serviços TV Anywhere e aplicações em cloud, incluindo aplicações

O IBC 2014 mostrou que estamos em um momento de transição, um momento
em que a indústria da TV mudará seus procedimentos e formar de fazer. Agora.
Será que a afirmação da Ericsson se cumprirá?

de gravação de conteúdos diretamente para sistemas de armazenamento
em cloud e video-on-demand (VOD).
A visão da Ericsson consiste precisamente em alargar o conceito de redes
IP, deslocalizando as infraestruturas
tradicionais de produção, emissão e
distribuição para soluções em cloud,
onde as estações de televisão se convertem basicamente em produtores e
clientes destes serviços multicanal.
Com a aquisição da empresa israelita
Fabrix Systems, a Ericsson ganha uma
plataforma de computação e armazenamento desenhada para empresas
de mídia que segundo a marca, “oferece uma solução simples, otimizada
para armazenamento de mídia, processamento e distribuição com aplicações cloud DVR e VOD”.
Segundo a Ericsson, as soluções da
Fabrix combinavam já as tecnologias
necessárias de “grid computing”, virtualização e processamento de vídeo
que permitem suportar essas aplicações, permitindo oferecer novos serviços em que as estações de televisão
poderão migrar as suas atuais infraestruturas, tirando partido de plataformas avançadas como as das soluções

14
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A Ericsson avança
para a ideia de televisão
em convergência
com a evolução das redes e
da sociedade conectada que
resulta da disponibilidade
de infraestrutura de banda
larga, serviços em cloud
e mobilidade.

Luiz Menezes,
gerente de Marketing
da Área de Soluções
de Mídia da Ericsson
disse à Revista da SET
que neste mercado
em constante
mudança o Brasil e a
América Latina são
fundamentais na
estratégia global
da multinacional

Ericsson MediaFirst e Ericsson Mediaroom. Uma visão de serviços que
podem ser totalmente geridos numa
arquitetura cloud, oferecendo capacidade de alimentar múltiplas plataformas de distribuição sem riscos.
A Ericsson explica esta visão com
a evolução da atividade de televisão
em convergência com a evolução das
redes e da sociedade conectada que
resulta da disponibilidade de infraestrutura de banda larga, serviços
em cloud e mobilidade. Uma convergência em que, segundo a marca explica, cada vez mais consumidores, acedem aos seus conteúdos
em qualquer tipo de dispositivo e
em qualquer momento, ao mesmo
tempo que os canais de televisão
podem complementar os seus serviços de “broadcast” tradicionais com
distribuição de vídeo eficiente e com
qualidade garantida através dessas
redes – de telecomunicações, leia-se,
mesmo quando os consumidores na
prática navegam livremente na Internet para aceder a serviços.
A Ericsson promoveu no IBC 2014 a
sua visão “Media Vision 2020” que
traduz precisamente essa aposta
numa mudança acelerada para serviços TV Anywhere. (Ver box aparte)
Ram Ben-Yakir, CEO e co-fundador
da Fabrix Systems, explica essa visão ao afirmar que “os operadores
de serviços de televisão, particularmente aqueles que possuem já redes
de distribuição IP, estão acelerando
os investimentos em novas arquite© Foto: Fernando Moura

© Foto: Fernando Moura

IBC 2014

IBC 2014
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disponíveis a nível mundial até esse
ano. Atualmente ainda faltam partes
fundamentais, mas essa é a visão.
A visão da nova Grass Valley
Se a visão da nova Imagine Comunications, como explicamos na
edição anterior, não é muito fácil
de entender e visualizar na globalidade para quem na indústria está a
planejar a migração dos seus atuais
equipamentos e infraestruturas para
um modelo que acompanhe as novas
tendências e necessidades da sua
organização, para os clientes existentes da Miranda e da Grass Valley,
agora as empresas compradas pela
Belden e unificadas sob a designação Grass Valley (desta vez com logomarca de cor Roxa), as coisas são
ainda menos fáceis.
Não se tendo apresentado com o
protagonismo a que tanto a Miranda
como a Grass Valley nos habituaram

no passado – não tendo sequer promovido uma coletiva de imprensa –
uma visita ao estande unificado da
marca se percebia que existia claramente uma evolução das soluções
conhecidas de anos anteriores, enquanto outras haviam desaparecido
por completo.
Sendo ainda a única empresa entre “os grandes” que também produz
câmeras de televisão, uma parte do
estande da Grass Valley era naturalmente ocupada pela área da produção e captação. No resto do espaço
se via um notável esforço de demonstrar a integração das soluções,
o que não é fácil. Ainda no ano passado havíamos elogiado a capacidade que a Miranda havia demonstrado
de integrar, nomeadamente, os sistemas de orientação TI da Omnibus
(que a Miranda comprou) e vimos no
NAB 2014 como todas estas soluções
se apresentavam agora a correr na

© Foto: Fernando Moura

turas de rede com optimização de vídeo para poderem concretizar a sua
visão de TV Anywhere. Através das
instalações que estão acontecendo
em todo o mundo com nossas soluções de armazenamento em cloud e
soluções de computação distribuídas
em rede, temos vindo a oferecer aos
operadores de televisão a capacidade de estes implementarem serviços
DVR em cloud, reduzindo custos e
permitindo oferecer uma experiência
unificada aos consumidores no acesso on-demand aos conteúdos”.
A diferença entre a visão que se
promove numa exposição como o IBC
e aquilo que se passa no continente
americano e outras regiões do mundo, é que na Europa os clientes da
Ericsson e Fabrix passaram a ser as
grandes empresas de telecomunicações como a Telefónica e dezenas de
outros grandes operadores, enquanto na América do Norte e no Brasil,
ainda são diretamente as grandes
redes de televisão que controlam as
suas próprias infraestruturas. Mas na
migração dos serviços de televisão
para redes sobre IP, será inevitável
uma convergência a nível de serviços
também com os operadores de telecomunicações e redes.
A visão “Ericsson Media Vision
2020” que a marca promoveu no IBC
2014 consistia precisamente em mostrar como as tecnologias que a marca
tem vindo a adquirir e a desenvolver
se combinam cada vez mais em serviços que estão já disponíveis em mais
de 180 países, combinando modelos
de redes de distribuição de conteúdos
(CDN), gestão da distribuição, aceleração e armazenamento de proximidade, agora também abrangendo já
distribuição para dispositivos móveis
através de aplicações para redes LTE.
Essa visão abrange mesmo a distribuição de sinais 4K UHDTV e não
é apenas para sinais HD com forte
compressão, ao contrário do que se
poderia pensar. Não é por acaso que
se chama “Media Vision 2020”, porque o mapa desta evolução, segundo
a Ericsson, projeta que todas as peças da equação deste modelo estejam

A Grass Valley apresentou-se no IBC 2014 já com a sua imagem pós-fusão
com a Miranda – como parte da Belden – e mostrava soluções interoperacionais
das duas marcas com destaque para as soluções Stratus em combinação
com matrizes NVISION

LDX XtremeSpeed
com K2 Dyno Replay System

Entregando a ação que os telespectadores querem ver
A LDX XtremeSpeed com o K2 Dyno Replay System da Grass Valley, uma marca Belden,
oferece até 6x de velocidade para replays instantâneos e espetaculares.
www.grassvalley.com/solutions/live-production

Copyright © 2014 Grass Valley. Todos os direitos reservados.
Belden é uma marca registrada da Belden Inc. ou de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e em outras
jurisdições. Grass Valley, LDX e NOME Dyno são marcas comerciais ou marcas registradas da Grass Valley.
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O IBC 2014 mostrou que as estruturas IP e as plataformas de contribuição serão essenciais nos próximos anos
para a indústria. Nesse caminho está a Ericsson, para a
qual o processamento de áudio e vídeo será fundamental nos próximos anos.
A importância do mercado broadcast para a Ericsson aumentou nos últimos tempos com mudanças na sua estratégia de marketing e com força total para este mercado,
assumindo que a América do Sul é fundamental devido a
que neste momento realiza sua migração para o digital.
No IBC 2014, Al Núñez, presidente para Latino-américa do Grupo de Soluções para TV da Ericsson, recebeu a
Revista da SET no estande da marca e conversou sobre
a região, as expectativas da empresa com respeito ao
mercado brasileiro e quais as principais tendências do
mercado no futuro.
Para Nuñez, o foco da empresa na região está no Brasil e
nele, “nos próximos Jogos Olímpicos que se desenvolverão no Rio de Janeiro em 2016. Isso vai fazer que as emissoras e os sistemas que estão sendo criados e as redes que
estão sendo desenvolvidas para cobrir as necessidades
do maior evento esportivo do mundo sejam finalizadas”.
Segundo o executivo da Ericsson, o momento é de
grandes mudanças tecnológicas no “mercado da compressão de vídeo, por isso é tão importante estar atento
e oferecer soluções acordes as necessidades dos clientes. Hoje é muito importante a qualidade do vídeo, mas
não só. Temos de pensar como esse vídeo chega aos usuários e que ferramentas entregámos aos nossos clientes
para que estes possam transportar esse vídeo, que cada
dia tem mais qualidade técnica e com isso maior banda”.
A seguir algumas das principais considerações da entrevista exclusiva de Al Nuñez à Revista da SET realizada
em Amsterdã:
Revista da SET: Qual o principal objetivo da Ericsson
no mercado broadcast visando o futuro?
Al Nuñez: Nos importa muito a integração das emissoras
com as multiplataformas. Hoje é a mudança tecnológica

© Foto: Fernando Moura

Al Núñez,
presidente para
Latino-américa
do Grupo
de Soluções
para TV
da Ericsson
afirma que
o mercado
brasileiro
é fundamental
na estratégia da
multinacional
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Ericsson

“O futuro está na contribuição mediante streaming de vídeo”

Um dos principais focos da Ericsson
são as apostas em tecnologia
de contribuição em 4K

mais importante. A tendência é que isto no futuro se transforme em uma coisa normal nas emissoras. Até há pouco
tempo o foco estava no vídeo nas estruturas móveis, mas
isto já é uma realidade. Hoje a principal tendência e mudarmos para estruturas centradas em conteúdos para essas plataformas.
Revista da SET: Que esta fazendo a Ericsson para
isso?
Al Nuñez: Hoje precisamos continuar investindo em nossos ecossistemas de trabalho onde os conteúdos de vídeo
que são enviados através deles sejam o eixo da plataforma. Na empresa apostamos na investigação e no desenvolvimento de sistemas e plataformas de vídeo porque
acreditamos que o futuro passa pelo streaming de vídeo e
as contribuições que possam ser realizadas por este meio.
Revista da SET: Cada vez se observa maior preponderância nas feiras de soluções de software. Que pensa
sobre essa nova tendência e sobre o futuro do hardware na indústria?
Al Nuñez: Essa é a tendência, uma tendência muito forte
por isso o que importa hoje é ter processadores de vídeo
e áudio que possam ajudar aos broadcasters a trabalhar
nesse novo mundo, um mundo com mais soluções de software que de hardware onde possamos integrar contribuição e distribuição. O que precisamos fazer e desenvolver
melhores encoders e novos softwares para dar maior flexibilidade a indústria. Estamos em um período de transições
rápidas que nos abrem grandes oportunidades de negócios, mas para aproveita-las precisamos estar a altura das
circunstâncias e termos soluções acordes as necessidades
dos nossos clientes.
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A “nova” Grass Valley
fez o esforço de dar um salto
em frente, promovendo
diretamente a migração
das suas soluções
totalmente para IP
e soluções baseadas
em cloud.
de sinais de banda base e SDI para
IP, ao mesmo tempo que integram
funções de processamento, ingesta,
multi-telas, monitorização e emissão
(playout), tudo de forma modular.
Faz todo o sentido e é uma forma de
demonstrar claramente aos
clientes existentes como
evoluir a sua infraestrutura
para um futuro que venha a
ser totalmente dependente
de software e soluções em
cloud, mas fazendo a ligação com o que existe hoje.
Na área da emissão, a
Grass Valley continua investindo na evolução da sua
solução GV Stratus Playout
que, aliás, foi uma das primeiras na indústria a ser
proposta como uma solução
software-as-a-service (SaaS)
e em cloud. Ao mesmo
© Foto: Fernando Moura

nova geração de plataformas hardware e servidores da Grass Valley.
É muita mudança em pouco tempo e
deve ser seguramente um pesadelo
para as equipes comerciais que têm
que explicar a sua oferta aos seus
clientes.
Talvez por isso mesmo, a “nova”
Grass Valley – à semelhança da estratégia seguida pela Imagine Communications – fazia o esforço de dar um
salto em frente, promovendo diretamente a migração das suas soluções
totalmente para IP e soluções baseadas em cloud. No centro destas propostas está, no entanto, hardware
bem pouco “virtual”, tal como a nova
gama de matrizes NVISION 8500
Router IP Gateway que combinam
toda a migração das infraestruturas
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tempo, a nova geração GV Stratus
assenta em módulos “channel-in-a
-box” compactos (1U) que permitem
configurar todo o playout de canal
com grafismo a partir de armazenamento em estado sólido, simples e fiável. A nova solução
GV Stratus Playout garante a
preparação, distribuição, controle e monitorização de todos os
dispositivos de playout a partir de
uma arquitetura em cloud, acessíveis
através de clientes web e permitindo
às organizações enorme agilidade.
A Grass Valley promoveu este conceito para a gestão da complexidade de operações necessariamente
multicanal, desde o nível nacional a
regional. Claro está, também a Grass
Valley reconhece que fazer a transição para estes novos modelos de
operação não é possível sem fortes
parcerias. Neste caso, a companhía
se associou à Aspera, uma empresa
da IBM desde 2013, para a integração das capacidades de gestão na
transferência de arquivos para cloud.
Nomeadamente, o sistema GV Stratus passa a suportar a tecnologia de
transporte FASP da Aspera, que torna possível transferir grandes arquivos de vídeo e grandes quantidades
de arquivos em redes WAN de forma
segura e robusta, ao contrário dos
mecanismos comuns como as transferências FTP.
Por outro lado, a Grass Valley apresentou no IBC 2014 uma série de
novas soluções bastante mais terra-a-terra, tal como a nova versão
de transmissão de sinais de câmera CopperHead 3430AP; uma nova
versão da solução de monitorização
iControl-VM, que permite virtualizar
organizações com múltiplos centros
geograficamente dispersos; e a nova
versão do sistema de edição Edius
7.4, agora com suporte de novos formatos e novas opções Avid DNxHD
e Dolby Digital Pro/Plus (disponíveis
de base na versão Edius Elite), e
com maior integração com os sistemas GV Stratus, nomeadamente na
capacidade de distribuir processos
de codificação de arquivos e acesso
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ou podem ser usadas na migração
para 4K/UHD.
Segundo explicava Mike Cronk, atual vice-presidente sénior de marketing estratégico da Grass Valley, “com
a proliferação de formatos, os broadcasters estão preocupados com o
custo adicional de acrescentarem novos equipamentos que suportem a
distribuição de novos programas em
4K/UHD. A Grass Valley oferece uma
solução eficiente em termos de custos para suportar todos os atuais formatos de produção e que pode ser
configurada para responder amanhã
às necessidades de transição para
4K/UHD “.
No estande da marca se demonstravam novas soluções que respondem
à produção de esporte em 4K/UHD,
uma das áreas que claramente irá estar na linha da
frente desta evolução. Nessas soluAs soluções Grass Valley
ções se incluíam
Karrera com K-Frame
as novas câmee as matrizes NVISION 8500,
sendo soluções 3G/1080p 50/60
ras LDX 4K/UHD,
estão já preparadas para 4K/UHD
baseadas em fora sistemas de armae podem ser complementadas
mato de sensozenamento remotos
com os sistemas
res de 2/3” e que
e distribuídos.
de multiviewer
como tal suportam
O software Edius conKaleido-Modular-X
as objectivas zoom
tinua a ser, para quem
B4 atualmente exisescreve, um dos melhores
tentes, em conjunto com
e mais completos sistemas de
soluções de transmissão de sinal
edição e pós-produção, depois de ter
em fibra, sem os compromissos de
sido o primeiro a mostrar capacidade
complexidade de sistemas desenhade editar material em 4K. No entandos mais para cinema digital e que
to, claramente, as soluções de ediestão sendo utilizados nas transmisção não-lineares já não parecem ter
sões experimentais 4K.
a importância nas decisões dos broaO sistema de câmeras LDX 4K/UHD
dcasters que tiveram anteriormente.
foi pensado especificamente para esTal como já não parece ter a importe e para grandes produções de
portância que anteriormente tiveram
eventos ao vivo, complementando
os switchers de produção, uma área
as novas câmeras com as soluções
onde a Grass Valley sempre foi um
Grass Valley como switchers, matrifabricante de referência. No IBC 2014,
zes, sistemas de edição, monitoria Grass Valley destacava novas confização e repetição que já suportam
gurações Karrera K-Frame orientadas
sinais 4K. Especial importância nespara produção de esporte, combitas soluções representa o sistema
nando sistemas ImageStore e multiK2 Dyno Replay com funções de
telas como novas placas de mistura/
panorâmica e zoom 4K/UHD diretaefeitos triplas a preços competitivos.
mente controladas poir meio de uma
E claro está, a Grass Valley também
aplicação de tela tátil K2 Dyno, em
não se esquecia de explicar como toconjunto com os switchers Kayenne
das estas soluções suportam já 4K
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e Karrera com módulos K-Frame que
sendo soluções 3G/1080p 50/60 suportam já a evolução para 4K/UHD.
As matrizes NVISION 8500 Series
estão já preparadas para 4K/UHD e
podem ser complementadas com o
sistema multi-tela Kaleido-Modular-X,
também com suporte nativo de fontes quad-link 4K/UHD.
Na área de migração de sinais SDI
para IP, a Grass Valley demonstrava
no seu estande uma tecnologia baseada em SDN (Software Defined Networks) de migração para redes IP,
permitindo o controle híbrido de infraestruturas SDI e IP, em simultâneo.
Basicamente, os mesmos painéis de
controle permitem a comutação de
sinais SDI e IP usando a mesma
aplicação SDN, com a vantagem de
garantir o suporte de roteadores TI
e equipamentos de rede 10 GbE de
outros fabricantes. Futuramente, a
Grass Valley espera poder alargar o
suporte desta solução a equipamentos de nova geração com Ethernet de
25, 40 ou 100 Gbps.
Demonstrações 4K
Os visitantes do IBC 2014 podiam
encontrar interessantes demonstrações de como os sinais 4K vão estar
facilmente acessíveis nos lares através das propostas da Aliança HDBaseT – a tecnologia que está sendo
cada vez mais usada para distribuição de sinais A/V e controle remoto
diretamente sobre cabos Cat-5, incluindo alimentação até 100V.
“Pela primeira vez no mundo”, como
era promovida a demonstração da
HDBase-T era possível ver como um
sinal de vídeo 4K captado debaixo
de água por um simples smartphones, era emitido para mais de meio
milhão de espectadores, usando a
tecnologia HDBaseT. A operação envolveu mais de 200 mergulhadores,
instrutores, fotógrafos profissionais e
equipe de produção, para um mergulho de 20 metros no Mar Vermelho,
em Israel, com o objetivo de filmar
os destroços de um navio. O evento foi emitido ao vivo no YouTube,
filmado com duas câmeras HD da Pa-

© Foto: João Martins

Demonstração
do sistema
de referência
para serviços
por cabo,
no estande
da Intel,
da mais recente
tecnologia
DOCSIS 3.0
Full-Spectrum
Capture
da MaxLinear
para distribuição
de pacotes
de 32 canais
numa cadência
de dados
até 1.6 Gbps

nasonic e um smartphone equipado
com uma câmera 4K. Para distribuir o
sinal 4K ao vivo até à superfície, foi
usado um emissor HDBaseT ligado
a um receptor num navio através de
um simples cabo de rede, de onde
era originada a transmissão em strea-

ming para o YouTube. Mais do que
demonstrar as virtudes da tecnologia
HDBaseT – na nossa opinião bem
claras – esta apresentação original
demonstra também como todo mundo vai começar a se habituar a ver
imagens 4K, muito antes de existirem

canais de televisão nessa resolução
(até mesmo do fundo do mar...).
No IBC 2014, também, tornou-se
claro como as redes móveis (celulares) estão evoluindo rapidamente
para novas arquiteturas 4G/LTE e
para além disso, permitindo começar
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O LED foi-se afirmando nos últimos anos. Hoje já não
é uma promessa na indústria, mas sim uma tendência.
No último IBC a Revista da SET conversou com o diretor
Senior de Produto da Christie, Nicholas Fazio quem defende que o futuro está em iluminação LED, tanto para
estúdios como para externas.
La multinacional lançou em Amsterdã um novo produto ao seu portfólio, la linha Christie Velvet, novos painéis
de LED de alta resolução para interiores que segundo
Fazio são ideias para estúdios de TV.
Estes painéis trabalham com frequências de atualização de 1200HZ e brilho de 1000nits a partir de um desenho frontal de 3mmm ou 4mm permitindo grandes
ângulos de visão (até 160º) com “negros mais obscuros
e uma excepcional fidelidade cromática de alto rendimento”, afirma Fazio.
A seguir os principais trechos da entrevista realizada
no estande da marca no IBC 2014 com o executivo da
Christie:
Revista da SET: Por quê uma empresa como Christie
decidiu entrar no mercado dos LED e com este formato?
Nicholas Fazio: Há tempo que a empresa estava planejando introduzir o formato de alta resolução para a projeção LED e por isso entramos, mas de todas formas não
é só agora que chegamos a este mercado, já tínhamos
produtos nesta área como o Entero LED – primeiro sistema
de display LED de retroprojeção do mundo em Ultra Alta
Definição – e os MicroTiles que são um produto muito importante.
Os produtos Velvet foram concebidos como instalação
permanente de interiores por isso oferecemos quatro opções diferentes de alta resolução, como distâncias que vão
dos 1.875 pixels até os 4 milímetros permitindo uma ótima
visão do objeto.
Revista da SET: Hoje
muitas empresas oferecem produtos deste género. Por quê a
Christie decidiu entrar
neste mercado?
Nicholas Fazio: Porque no caso de displays
de alta resolução instalados em condições
de iluminação para
ambientes os clientes
insistem no uso de LED,
e este era um elemento
que faltava no nosso
portfólio de produtos.
© Foto: Fernando Moura

Christie

O LED já é uma realidade na indústria broadcast
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Nicholas Fazio afirma que o Velvet é um painel irrecusável
para o cliente. “Só não quer quem não o vê funcionar”,
afirma

Revista da SET: Nesse sentido, qual seria o vosso diferencial?
Nicholas Fazio: O maior é a taxa de pixels e a distância
entre eles que é muito estreita, chegando a menos de 4 milímetros. Ainda porque com o processador Spyder, introduzido no equipamento ele fica muito bem complementado,
já que além de encher o display, proporciona um alto nível
de brilho pelos díodos instalados, e não temos o zumbido
característico que parecia inevitável nos displays de LED, e
finalmente, o sistema funciona com um nível de calor baixinho o que o diferencia dos outros qua aquecem muito
facilmente.
Revista da SET: Por quê escolheram o IBC para este
lançamento?
Nicholas Fazio: Porque é um produto que se adapta a
este mercado. O sistema não possui ventilador o que elimina o ruido de estúdio e o
leque de temperaturas
de cor pode varias dos
2700K até os 9300K o
que no broadcast estaria em um rango de pelo
menos 3500K. Ainda
porque este display não
tem efeitos de pixelado
e tem um angulo de visão fora do eixo de 160º;
A Christie lançou os painéis
e ainda permite manter
Velvet no IBC 2014 como
uma relação de contrassolução de iluminação LED
te elevada de 3000:1,
para estúdios de TV
com um brilho de 1.000
nits (cd/m2).

Delivering the Moment

Imagine o que pode
acontecer para
o seu negócio…
com os benefícios
da tecnologia.
O novo modelo de gestão, distribuição e monetização
de conteúdo de vídeo já está aqui.
A empresa líder em broadcast conecta a baseband
com o IP e a nuvem, oferecendo às empresas de mídia
um caminho evolutivo que alinha os investimentos
atuais com a rede do futuro.

Saiba mais.
imaginecommunications.com
© 2014 Imagine Communications
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A Intel promovia também no IBC 2014 demonstrações de soluções 5 Gigabit com base no padrão DOSCSIS 3.1

a pensar em aplicações que, de uma
forma ou de outra, vão seguramente
rivalizar ou complementar as redes
de televisão existentes.
Por exemplo, a Netgear promovia
no IBC 2014 o seu primeiro sistema
de agregação LTE Category 6 com suporte 4G LTE Advanced, oferecendo
uma solução ideal para profissionais
que se deslocam para zonas onde
não existem serviços de banda larga dedicados. Agregando múltiplos
acessos dos operadores existentes,
estas soluções da Netgear permitem
obter um serviço com uma largura de
banda até 40 MHz, disponibilizados
em pontos de acesso Wi-Fi 802.11ac
de dupla banda (2.4GHz e 5GHz),
criando assim hotspot móveis que
suportam até 15 dispositivos em si-
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O mundo se habituará
a ver imagens em 4K,
muito antes de existirem
canais de televisão nessa
resolução.
multâneo. Obviamente que, no IBC
2014, a Netgear promovia o potencial destes sistemas – todos comercialmente disponíveis este ano – em
aplicações para contribuição de redes de televisão, dispondo de uma
completa gama de antenas externas
que permitem criar facilmente uma
cobertura de boa qualidade numa
zona onde decorre um evento.

Na área da transmissão 4K, uma das
principais demonstrações foi promovida pela SES Astra em colaboração
com a Samsung, para transmissão 4K
UHD ao vivo de um sinal codificado
em HEVC usando as especificações
DVB UHD Fase 1.
A iniciativa foi promovida pela SES
em conjunto com a Nagra Kudelski
que forneceu os módulos de recepção CAM SmarDTV CI Plus que permitiam que os sinais 4K fossem recebidos diretamente em televisores
da Samsung, sem necessidade de
uma STB externa. Esta foi a primeira
demonstração de um sinal Ultra HD
de 3840x2160 pixels codificado em
HEVC com encriptação a ser decodificado diretamente num televisor compatível, mostrando que a implemen-
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A SES promoveu demonstrações de recepção de sinais 4K UHD codificados
em HEVC e emitidos via satélite para televisores Samsung equipados
com módulos de recepção Nagra Kudelski CAM SmarDTV CI Plus,
sem necessidade de uma STB externa
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tação de canais Ultra HD via satélite
está pronta.
Com vista a implementações futuras, mas bem mais interessante, a
demonstração de serviços HEVC promovida pelo consórcio DVB no seu
estande, mostrava a combinação da
segunda geração de normas DVB
com o novo sistema de compressão
HEVC, de forma a suportar transmissões 4K sobre satélite (DVB-S2X) e
rede terrestre (DVB-T2).
A demonstração do serviços via
satélite DVB-S2X – cuja especificação foi agora aprovada – permitia
ver como era possível suportar até
4 canais 4K UHD codificados em
HEVC num único canal de 36MHz a
uma cadência de 100 Mbit/s. A demonstração com o padrão terrestre
DVB-T2 permitia ver até 7 canais HD
codificados em HEVC num único canal de 8MHz a 64 QAM e com uma
cadência de 26.56 Mbit/s. O sistema mostrava ainda robustas capacidades de recepção no interior de
edifícios com antenas pequenas,
assim como recepção móvel. Esta
demonstração, tornava claro como
a Europa fará a migração dos seus
canais atuais que ainda emitem em
SD para HD, permitindo otimizar as
capacidades existentes das redes
terrestres em DVB-T, convertendo-as
para DVB-T2 e conseguindo assim
duplicar a capacidade existente.
Esse, por exemplo, é o plano já existente na Alemanha.
Além disso, o consórcio DVB ratificou recentemente a especificação
DVB-UHDTV Fase 1 que inclui um
perfil HEVC para serviços DVB, permitindo suportar a transmissão de
sinais 1080p HDTV até 60 imagens
por segundo ou sinais 4K, com resolução 10 bit. Entre a vasta gama
de opções definidas no perfil HEVC
Main 10, no nível 5.1 estão especificadas resoluções até 2160p (resolução horizontal), enquanto o nível 4.1
especifica o suporte de resoluções
até 1080p. A especificação DVB-UHDTV Fase 1 tem igualmente em conta
a possibilidade de vir a existir uma
UHDTV Fase 2 com maior número de
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As soluções na “nuvem” foram o grande destaque do IBC 2014. Em todos os corredores da exposição realizada em Amsterdã
se viam soluções de cloud público ou privado

frames por segundo (HFR), de uma
forma compatível com a Fase 1.
Além do mais, o consórcio DVB definiu uma série de especificações para
identificação de conteúdos e sincronização de serviços para “segundas
telas” (“Companion Screens”, na
terminologia DVB), aprovando-se a
utilização do Perfil MPEG-DASH para
transporte de serviços DVB sobre redes IP.
Esta especificação define a distribuição de conteúdos através de
streaming adaptativo HTTP, sendo
que o padrão MPEG-DASH abrange
uma série de aplicações e opções
com codecs de vídeo e áudio que
são compatíveis com as normas e
serviços DVB, sistemas de encriptação MPEG e legendas baseadas em
XML.
Estas novas especificações definidas pelo consórcio DVB seguiram
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agora para o Instituto internacional
ETSI para publicação.
Vários fabricantes apresentaram já
no IBC 2014 equipamentos de codificação e recepção preparados para os
novos padrões DVB-S2X e DVB-CID,
tal como a Harmonic que expandiu a
sua gama de codificadores de contribuição Ellipse 3000 para operações
DSNG com suporte do novo padrão
de identificação DVB Carrier ID (DVBCID) que permite reduzir a interferência entre sinais de satélite e a nova
especificação DVB-S2X que duplica a
capacidade de transmissão via satélite em relação ao sistema existente
DVB-S2, qualquer que seja a banda
utilizada.
Não faltaram ainda múltiplas demonstrações de transmissão de sinais 4K por todo o IBC 2014, destacando-se ainda as apresentações da
DivX em serviços OTT, aproveitando

as tecnologias adquiridas à MainConcept e que incluem já suporte HEVC
a 10-bit. As demonstrações de produtos da DivX incluíam a solução DivX
OmniView para broadcasters, operadores Pay TV e OTT, nomeadamente
com suporte de múltiplos serviços de
streaming simultâneos, serviços VOD
e suporte 4K, combinando suporte
MPEG-DASH e reprodução/recepção
em dispositivos iOS, Android, Mac,
PC e televisores integrados.
A solução DivX 4K Content Delivery
é outra das alternativas que a empresa promovia, permitindo que os
fabricantes de televisores possam integrar a recepção direta de sinais 4K
Ultra HD nos seus modelos. Esta solução foi já licenciada pela Toshiba e
outros fabricantes de plataformas de
desenvolvimento. Isso significa que
no próximo CES 2015 em Las Vegas,
vamos ver uma série de novos tele-

system integration

INTEGRANDO O FUTURO !
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Mobiliário Técnico totalmente personalizados para sua emissora de Rádio e TV

SW-05

Linha TV

SW-09

NOVA LINHA
DE FERRO

Nova Linha MO-01

SW-05

ENL-01

Móvel Técnico para monitoração
totalmente modularar em ferro disponível em 3
tamanhos:
Módulo de 1800mm para 2 pessoas
Módulo de 1200mm para 1 pessoa
Módulo curvo para integração

MJ-04

ENL-03

ENL-02

MA-01

MTO-06

MTO-04

Linha Rádio

MTR-01

MTR-04

MTR-03

MTR-09

MTR-11

MTR-10

ML-10

MTR-05

ML-04

PR-01

PT-5.1

Somos integradores :
Av Plínio de Castro Prado n°1000, box 22, JD
Macedo
BROADCAST

CIOTEC

Soluciones Tecnológicas

Ribeirão Preto - SP
vendas@opictelecom.com.br
www.opictelecom.com.br
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No estande da Quantel se repetiam as apresentações onde se mostrava o trabalho realizado pela empresa durante a última
Copa do Mundo Brasil 2014 no centro de produção 4K da FIFA onde a Quantel criou Highlights e promoções especiais
das transmissões produzidas com tecnologia 4K 60P que a Sony distribuiu em tudo o mundo para promover
as suas transmissões experimentais

visores que integram já a capacidade
de descodificar e receber diretamente serviços OTT a 4K.
Mas não faltaram sequer alternativas de múltiplos codificadores HEVC
por parte de novas empresas, a demonstrar a enorme dinâmica que as
aplicações 4K e sistemas de transmissão mais eficientes estão tendo
no mercado. Por exemplo, a empresa indiana Ittiam Systems anunciou
a disponibilidade imediata do seu
novo codificador e decodificador
H.265/HEVC de terceira geração, já
com suporte 422 a 12-bit e que, em
conjunto com o SDK da empresa está
na base de toda uma nova geração
de dispositivos prestes a surgir no
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mercado. Segundo a Ittiam, este
novo codec suportará aplicações
H.265 para UHD visualmente sem
perdas, tanto para aplicações de pós
-produção, como soluções de transmissão eficientes combinadas com
tecnologia de codificação VBR de
dupla passagem diretamente sobre
plataformas baseadas na arquitetura Intel Haswell e com sistemas de
aceleração GPU eficientes, potencializando o surgimento de equipamentos de televisão com suporte 4K UHD
a preços económicos.
Por outro lado, empresas como a
SoftAtHome anunciaram a disponibilidade de novas soluções para receptores HEVC/4K em set-top boxes já

com suporte até 60 fps, em plataformas de baixo custo, o que, segundo
a empresa, permitirá que os sistemas
de recepção 4K UHD se generalizem
rapidamente no mercado.
O IBC irá regressar a Amesterdão no
próximo ano, de 10 a 14 de setembro
(exposição de 11 a 15 de setembro).
Antes disso irá decorrer o IBC Content Everywhere em Dubai, de 20 a
22 de janeiro de 2015 e uma edição
na América do Sul.
Nas próximas edições continuaremos a explorar outras vertentes da
tecnologia apresentada nesta exposição, nomeadamente em termos de soluções de captação e pós-produção. n
www.ibc.org

Novidades do IBC

Primeira aplicação de
intercom baseada em rede
TANGO TNG-200
Nos orgulhamos de apresentar o primeiro sistema de intercom baseado em rede com suporte aos padrões AES67 e
AVB. Sendo uma plataforma excepcionalmente ﬂexível, o sistema Tango não só se adapta às necessidades especíﬁcas do
usuário como também suporta os padrões atuais e futuros
para aplicações em broadcast, teatro e produção ao vivo.

www.riedel.net
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IBC e SET reúnem
broadcasters
latino-americanos
em Amsterdã
Mais de uma centena de broadcasters brasileiros e latino-americanos
participaram de uma sessão que abordou o futuro do setor, as novas
tecnologias 4K e 8K e a tendência da indústria para soluções
por Fernando Moura, em Amsterdã
baseadas em estruturas IP.

A

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET)
realizou em associação com
o International Broadcasting
Convention (IBC) a sessão “What
was hot at IBC2014”, na tarde do
passado 15 de setembro, em Amsterdã, Holanda.

34

REVISTA DA SET | Dez/Jan 2015

O evento moderado por Peter Owen,
presidente do IBC Council, e co-presidida por Nelson Faria Jr (SET) tentou
desvendar quais são os principais desafios dos broadcasters latino-americanos e quais as mudanças tecnológicas que estes precisam desenvolver
para acompanhar os tempos.

Na abertura do evento, Olímpio
José Franco, presidente da SET, disse
aos presentes que cada dia se torna
mais importante estar ao corrente do
que há de novo na industria e isso,
tem de ser olhado sob o ponto de
vista da América Latina. Para ele é
necessário discutir “os assuntos de

© Foto: Fernando Moura
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Peter Owen, IBC Council, acredita que o mercado latino-americano vive um
momento importantíssimo com a migração para o digital e por isso é essencial
que a indústria acompanhe seu desenvolvimento fornecendo produtos e soluções
acordes as suas necessidades

© Foto: Fernando Moura

impacto mundial no setor, como as
questões relacionadas ao espectro
de radiofrequência, o desenvolvimento dos formatos 4K e 8K para a
TV e a utilização de tecnologias de
vídeo sobre IP”.
Em formato de talk show a sessão
teve como palestrantes Peter Fannon, Vice-presidente da Panasonic
Corporation dos Estados Unidos;
John Ive, diretor de Desenvolvimento
de Negócios & Tecnologia da International Association of Broadcasting
Manufacturers (IABM); e o consultor
e escritor Dick Hobbs.
Após a abertura do evento realizada por Franco, Nelson Faria disse aos
presentes que as tecnologias 4K já
são uma realidade da indústria, tanto que já foram implementadas na TV
Globo durante a última Copa do Mun-
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“O mercado precisa prestar
atenção ao desenvolvimento
dos formatos 4K e 8K
para a TV e a utilização
de tecnologias de vídeo
sobre IP”
Olímpio Franco (SET)

do com produções ao vivo e que nelas foram, ainda utilizadas soluções
IP, nomeadamente como foi levado o
sinal do Estádio do Maracanã até a
sede da TV Globo no Jardim Botânico e como assim foram realizados os
três jogos em 4K durante o mundial.
“As contribuições via IP são uma

O presidente
da SET, Olímpio
Franco houve
atentamente
as palavras de
John Ive (IABM)
quem afirma que
o futuro está na
introdução de
estruturas IP nas
emissoras de TV

realidade, na Copa deu certo” porque “a transmissão via IP hoje é uma
das poucas soluções que temos para
poder transmitir sinal 4K”, afirmou.
Falando da Copa do Mundo, Faria
explicou que nas produções surgiram alguns problemas de foco nas
câmeras e disse que “muitas coisas
acontecem, sobretudo quando falamos de produções ao vivo” esses
“são os desafios do pioneirismo”.
Ele explicou que na realização de
ficção da Globo já se produz novelas em 4K, mas que o problema continua sendo a transmissão desses
conteúdos e como transporta-los, e
que as objetivas “ainda são muito
caras para ser utilizadas neste tipo
de produções”.
Outro dos temas destacados por
Faria foram as tecnologias que utilizam o streaming e com ele as soluções de análises de vídeo que “tanto
se viram na edição 2014 do IBC”.
Peter Owen, IBC Council, disse que
estamos em uma época de gerar novas oportunidades para o mercado, e
“precisamos aproveitá-las. O negócio
está mudando, precisamos ver o que
fazer e como adaptar-nos as mudanças”.
Para Owen a diferença das predições mais apocalípticas, o “broadcast não morreu, está mudando e
se transformando para tecnologias
como o IP” e para novas formas de
“captação como o 4K que mudam a
percepção das produções e o olhar
do telespectador”. Para ele temos de
pensar “o 4K como uma nova forma
de produção”, mas uma “produção
difícil de ser feita porque precisa de
grandes sensores” e com eles “necessitamos de novas formas de produção audiovisual”.
A seguir os palestrantes convidados
discutiram a tecnologia 4K e a sua
viabilidade económica e tecnológica
no mundo ficando claro que é necessário, primeiramente, determinar
o padrão de definição.
Peter Fannon, Vice-presidente da
Panasonic Corporation dos Estados
Unidos, fez uma apresentação divertida e questionadora. Para ele,

© Foto: Fernando Moura
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De izq. à dir: Nelson Faria Jr (SET), Peter Owen (IBC) e Olímpio Franco (SET).
Os diretivos da SET e o IBC ficaram muito satisfeitos com o desenvolvimento
da sessão no IBC e já planejam novas parcerias entre as duas entidades

© Foto: Fernando Moura

estamos em um momento de novas
oportunidades onde o broadcaster
precisa de novas soluções, e onde o
“4K é uma oportunidade. Precisamos
usar 4K, mas temos claro que isso
será para una transição”, porque as
pessoas “cada vez exigem mais qualidade de imagem”.
O executivo disse que estamos em
um momento no qual se discute o
vídeo Everywhere, mas muitos dos
consumidores estão interessados na
qualidade e a distribuição pelo que

Mais de uma centena de broadcasters
latino-americanos participaram da sessão
“What was hot at IBC2014”, organizada
em parceria pela SET e IBC
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este conceito se torna difícil. Fannon
afirma que é preciso definir o “range dinâmico como fazer que ele seja

“O broadcast não morreu,
está mudando
e se transformando
para tecnologias como o IP”
Peter Owen (IBC)

totalmente estável”. Sabemos que
“o 4K é uma bela experiência para
grandes aparelhos de TV, mas é difícil de utilizar e apreciar em pequenos monitores como os de telefones
celulares” onde hoje “as pessoas assistem”.
Agora “o que vemos é video Everywhere, os consumidores querem estar conectados e nós como indústria
temos de ver como se produzem esses conteúdos. Por isso as diferentes
telas e sistemas de entrega dependem do conteúdo”.
John Ive, diretor de vendas de desenvolvimento de negócios e tecnologia de IABM afirma que a entidade
“estuda mercados, e a indústria com
os seus principais comportamentos”.
Ele diz que 46% dos europeus entrevistados entre 13-34 anos já utiliza tecnologias disruptivas com a
utilização de novas tecnologias da
comunicação. “Isso porque estamos
caminhando para uma grande virada,
que será a utilização de novas plataformas para ver TV” e tudo isso é
possível pela “introdução de tecnologias IP”.
“O cloud há 3 anos não era possível, hoje é parte da realidade, disse.
“Estamos em uma época de mudanças, com grandes companhias que
querem ter direitos no mercado da
mídia” e avançar para este tipo de
serviços.
Para encerrar a sessão, Peter Owen
disse aos presentes que é muito importante o que esta passando na
indústria porque não há muito tempo falar de IP era um sonho e hoje
“todo o mundo esta usando ou planeja faze-lo”.
A conferência pode ter sido um prelúdio do que poderá vir a ser o IBC
Content Everywhere LATAM, que se
estima seja realizado em 2015 na cidade de São Paulo. Este evento faria
parte do IBC Content Everywhere Europe, o primeiro da série de eventos
globais sobre tecnologias de mídia
digitais destinadas aos principais
usuários dos mercados emergentes
de maior potencial que começou em
2014 durante a edição do IBC. n

Congresso
SET
EXPO 2014
SET 2014

SET PRÊMIO 2014
Pelo quarto ano consecutivo a SET realizou a cerimônia de entrega
dos prémios que são um incentivo ao desenvolvimento tecnológico
da Televisão Brasileira, premiando profissionais e empresas.
Redação e fotos: Fernando Moura

L

ançado em 2010, o SET Prêmio teve ampla aceitação do mercado. Realizado anualmente já se
transformou em uma referência no mercado recompensando empresas e profissionais que oferecem
contribuições relevantes ou inovadoras para o desenvolvimento tecnológico da televisão brasileira.
Os finalistas do prêmio, dividido em seis categorias,
foram selecionados pela Diretoria Técnica da SET, que

1

SOLUÇÕES PARA TRANSMISSÃO EM ISDB-T

Vencedor: Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A.
Produto: Shelter Outdoor para Retransmissão ISDB-T, uma integração
de sistemas através de shelter outdoor para retransmissão de sinal ISDB-T
com sistema modular para aplicação em locais de difícil acesso.

2

considerou as três melhores indicações por categoria.
Os vencedores foram escolhidos em votação aberta na
Internet, por profissionais do setor.
Anunciados durante um coquetel de confraternização,
após o término dos trabalhos de segunda-feira, 25 de
agosto, mostramos nesta foto-reportagem da Revista da
SET os vencedores das seis categorias:

1

PROJETO DE INTERATIVIDADE PARA TELEVISÃO

Vencedor: Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
Produto: Projeto BRASIL 4D – Distrito Federal que facilita o acesso
a informações e serviços públicos para a população de baixa renda,
por meio da televisão digital pública interativa.

3

PROJETO DE MOBILIDADE PARA CONTEÚDO
AUDIOVISUAL

Vencedor: ACERP – Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto
Produto: TV INES, uma plataforma de produção e distribuição
de conteúdos audiovisuais específicos para deficientes auditivos.
Distribuído para diversos dispositivos.

2

3

Eduardo Bicudo(EBC) recebe de David Britto (SET/ Fórum
SBTVD/ TQTVD) o prêmio pela interatividade na TV Digital
aberta
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Liliana Nakonechnyj (SET/TV Globo) entrega o prêmio SET
para soluções para transmissão ISDB-T a Yasutoshi Miyoshi
da Hitachi Kokusai Linear
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Claudio Younis (SET) entregou o prêmio “mobilidade”
a Caio Leboutte da ACERP e Daniela Souza da AD Digital

SET EXPO 2014

4

PRODUTO INOVADOR PARA PRODUÇÃO
E PÓS-PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL

4

Vencedor: Sony Electronics
Produto: Integração Completa em 4K, com câmeras para eventos
esportivos, dramaturgia e cinema, mesas com suporte à produção SD/HD/4K
e sistemas de transmissão ao vivo SD/HD/4K.

SOLUÇÃO PARA PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO
E ARQUIVAMENTO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL
EM NUVEM

5

Vencedor: AD Digital
Produto: Media Fast Transfer, uma solução em SaaS projetada
para transferir grandes arquivos a partir da web. Camada de inteligência
que provê a aceleração na distribuição de arquivos.

6

ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA DA SET

Vencedor: O switch-off dos Técnicos e Engenheiros Analógicos
Produto: Luiz Gurgel afirmou na edição Nº 139 da Revista da SET,
que o switch-off da TV analógica está chegando e com ele virá
o “desligamento” dos técnicos e engenheiros de TV que não se preparem
para o mundo digital.

5

6

Roberto Franco (SET/SBT) entrega a equipe da AD Digital
um novo prêmio pelo trabalho da empresa na “nuvem”

Durante a cerimônia, foram feitas
homenagens a Fernando Mariano,
pela decisiva contribuição para a
fundação da SET. Também foi homenageado Fernando Bittencourt, ex-diretor geral de Engenharia da TV Globo e ex-presidente da SET, por sua
contribuição ao desenvolvimento da
TV digital no Brasil e pela internacionalização do sistema ISDB-T.

Fernando Bittencourt
recebe o prêmio a carreira
das mãos do presidente
da SET, Olimpio Franco
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Luiz Padilha (Sony) recebe de Fernando Ferreira (SET)
o prêmio pela inovação e trabalho realizado durante
a Copa do Mundo Brasil 2014 com transmissões em 4K
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Luiz Gurgel (SET) recebe o prêmio da Diretoria Editorial da
Revista da SET, Valderez de Almeida Donzelli

TS 8200
CONVERSOR DE MÍDIA DIGITAL
Solução para TV Digital terrestre ou via satélite.

Entradas RF ISDB-T 174 a 806 Mhz/ SAT DVB-S2 950 a 2150 Mhz
Remux Lite RMA (compressor) / RMX (decompressor) - Opcional
Operação FEED único SAT com saída áudio e vídeo analógicos
CAM Acesso condicional com suporte BISS
Saída IP 100/1000 Base-T Gigabit.

TS 8300
CONVERSOR DE MÍDIA DIGITAL
Plataforma única - Múltiplas opções
A plataforma perfeita para receber,
decodificar e criar seus novos conteúdos.

Até 4 receptores de DVB-S / S2 / C / DVB-T / T2 / ISDB-T
Até 96 PIDs decryptados com 4 módulos CA
Entrada IP / Multicast IP Saída Streaming
Multiplexer Interno de 9 entradas (IP, RF, ASI) a 5 saídas (ASI, IP).
Rua Orós, 146|Parque Industrial, São José dos Campos|CEP: 12237-150 - SP - BRASIL|www.tecsysbrasil.com.br|+55 12 3797-8800
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SET Nordeste 2014
analisou o futuro
do broadcast brasileiro

O

SET Regional Nordeste
2014, Seminário de Tecnologia de Televisão e
Multimídias, Gerenciamento, Produção, Transmissão, Distribuição de Conteúdo Eletrônico Multimídia, Interatividade, Mobilidade,
Interferência, Broadcast e Broadband
realizado em Recife, Pernambuco de
24 a 25 de setembro de 2014, debateu o futuro da TV aberta brasileira,
os principais desafios dos broadcasters da região e como se preparar
para o apagão analógico.
O Congresso realizado no Auditório da TV Jornal do Commercio co-
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meçou com a apresentação da nova
diretoria Regional da SET Nordeste,
que fez sua apresentação pública na
cerimónia de abertura do SET Regional, com as palavras de Luiz Gurgel (SET) quem afirmou que o setor
“está em um momento que não podemos deixar passar, não podemos
correr o risco de ficar desatualizados e precisamos estar na frente da
tecnologia para não perder o caminho ao futuro”.
Esdras Miranda (SET/ TV Jaguaceiro) se apresentou ao público como
diretor da SET Nordeste, e disse que
“a responsabilidade da função é

© Foto: Fernando Moura

Várias dezenas de profissionais debateram em Recife o futuro da TV
aberta brasileira, as novas tendências da indústria e os principais
gargalos que as emissoras da região precisam sortear para chegar
a 2016 com suas estruturas digitalizadas e prontas para o fim
das transmissões analógicas. Nesta reportagem trazemos
um resumo deste importante evento da SET.
por Fernando Moura em Recife (PE)

O evento recebeu quase 200 profissionais
do setor na capital pernambucana
em dois dias de profundo debate
sobre a situação atual da TV brasileira
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No fim da cerimônia de abertura, Jair ventura (TV Jornal)
afirmou que a emissora quer perpetuar a parceria e ajudar
a SET a divulgar o trabalho do broadcast brasileiro

muito grande”. “Estou muito orgulhoso por estar exercendo a função.
Estamos esperando pela próxima
reunião da diretoria para conformar
a nova estrutura regional e trabalhar
pelo broadcast brasileiro, e sobretudo o broadcast da região”.
Para ele, “este momento é único,
esperamos que as palestras sejam
proveitosas e saibam mostrar aos
presentes o que há de novo no setor” porque “este é o único momento
que fora do eixo centro-sul do país
se discute o broadcast brasileiro no
nordeste do país”, disse Miranda.

“Este momento é único,
esperamos que as palestras
sejam proveitosas e saibam
mostrar aos presentes o que
há de novo no setor” porque
“este é o único momento
que fora do eixo centro-sul
do país se discute o broadcast
brasileiro no nordeste
do país”
Esdras Miranda

dar funcionamento ao seu sistema.
Gurgel explicou que a TV Digital é
diferente não só em termos tecnológicos senão de todas as áreas de
interesse, desde o Marketing até a

© Foto: Fernando Moura

O Switch-Off da TV Analógica
A primeira palestra do SET Nordeste
2014 esteve a cargo de Luiz Gurgel
(SET) quem interpelou a plateia sobre a migração e a requalificação do
pessoal que a emissora possui para

Convívio e demonstrações de vairas empresas no SET Nordeste 2014 animaram
os intervalos do Regional
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tecnologia, porque ela é “uma nova
mídia, e lá é que mora o perigo.
O momento em que as emissoras
não capacitaram todo o pessoal da
emissora para a mudança”.
“Estamos com a mesma percepção da TV analógica, mas na TV Digital não é assim. A TV Digital é 0
ou 100%, o se capta ou não. Será
que na sua cidade 100% dos pontos
atendidos pela TV analógica receberam TV Digita?”, afirmou.
Para Gurgel neste novo sistema “há
umas “pegadinhas” quando falamos
de levantamento de cobertura de um
canal digital. Isso porque os parâmetros utilizados para avaliar a cobertura de um canal analógico, geralmente,
são inadequados quando se trata de
um canal digital. O mais importante é
que para um canal digital, precisamos
fazer medições em um número muito
maior de pontos do que em um canal
analógico. Ou seja, precisamos aferir
as condições de recepção em pontos
separados por distâncias muito menores. Isso porque, entre dois pontos aferidos, pode sempre haver uma
redução de sinal significativa (erro
de interpolação) e a probabilidade de
que isso ocorra aumenta muito à proporção que aumentamos a distância
entre os pontos considerados. Essa
redução, quando ocorre em um canal
analógico, provoca, em geral, apenas
uma perda na qualidade relativa da
imagem. Quando ocorre em um canal
digital o resultado pode ser catastrófico, pois pode inviabilizar completamente a sua recepção”.
Outro dos alertas de Gurgel foi que
“muitos telespectadores não têm receptor digital” e os “que têm não sabem como utiliza-lo. O telespectador
precisa adquirir um dispositivo que
possa demodular o sinal de TV Digital, e nem todos podem. De fato,
uma grande quantidade de pessoas
não tem nem tem hipótese de ter”.
Assim segundo Gurgel, “mesmo
naquelas cidades onde há emissoras com transmissões digitais funcionando há meses, ou mesmo há
anos, muitos consumidores ainda
não adquiriram televisores capazes

SET REGIONAIS
de sintonizar os canais digitais e outros, que já possuem esses equipamentos, não sabem muito bem como
utilizá-los. Há várias residências que
possuem tais equipamentos e, contudo, continuam sintonizando os canais analógicos”, finalizou.

© Foto: Fernando Moura

Infraestrutura virtualizada de vídeo
“A compressão e a virtualização
são uma opção para que no futuro
as emissoras de TV deixem de ser
dependentes do hardware”, afirmou
Roberto Silva (Harmonic), na primeira fala da segunda palestra do dia.
Silva explicou os benefícios da virtualização e com ela a necessidade
de processamento. “A virtualização
tem quatro camadas físicas, que são
importantíssimas para dar suporte
a gestão dos recursos. Avançamos
para as virtual machines onde as
aplicações são desenvolvidas no ambiente virtual”.
O executivo explicou que “em um
workflow convencional conseguimos
ver os ganhos de escala na virtualização. Para isso precisamos pensar que
a virtualização nos traz a economia
de escala do ambiente de TI, a compressão que permite fazer mais com
menos, e a função de integração, que
é trazer as funções sequenciais do
nosso fluxo de trabalho ao sistema”.
Com a virtualização, disse Silva, o
desenvolvimento da emissora passa,
entre outras coisas, por “blade services” que permitem uma alta capacidade de processamento de vídeo. “Ela
oferece um melhor aproveitamento
dos recursos e proporciona um
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“Um arquivo é um
repositório de documentos
com o objetivo de
preservá-los. De todas
maneiras, temos de
diferenciar o arquivamento
do armazenamento,
o primeiro é a longo prazo, e
o segundo a curto prazo”
Querette

aumento da relação funcionalidade/investimento, criando a independência
do hardware versus as novas aplicações, e otimiza a redundância”.

O desafio da preservação digital
Apesar da promessa de longevidade garantir a preservação digital,
esta oferece desafios importantes os
radiodifusores afirmou João Paulo
Querette (ALFRED), quem se pergunta: “Como escolher a melhor mídia
de arquivamento e quais os formatos
disponíveis? Quais considerações podem significar o fracasso ou o sucesso de seu arquivo digital?”.
Em Recife, cidade de onde a ALFRED é originária, Querette mostrou
como o “universo digital” está se expandido e acelerando e “nosso mercado está contribuindo muitíssimo
a essa aceleração, assumindo que
passamos de uma hora de SD a uma
hora em 8K, aumentando exponencialmente o consumo de
“A compressão
espaço”.
e a virtualização são
Numa palestra
uma opção para que
no futuro as emissoras de TV
muito interesdeixem de ser dependentes
sante e provocado hardware”, afirmou
tiva, o executivo
Roberto Silva
pernambucano
(Harmonic)
explicou a mudança dos sistemas de
armazenamento das fitas
para os sistemas de estado solido e
como esta migração foi um excelente
meio de adquisição, mas um péssimo sistema de arquivamento.

“Um arquivo é um repositório de documentos com o objetivo de preservá-los. De todas maneiras, temos de
diferenciar o arquivamento do armazenamento, o primeiro é a longo prazo, e o segundo a curto prazo”, disse.
Querette mostrou os três principais
formatos de arquivamento digital
existentes no mercado atual, e com
isso, disse, é preciso pensar que capacidade tem cada mídia, custo por
Terabyte (TB) e a longevidade da mídia. “Na preservação, a pergunta que
todos nos fazemos é a longevidade,
e nisso, ninguém sabe qual será. Outra das incógnitas é determinar qual
é a densidade de área de armazenamento” e “até onde irá a densidade”.
Para resolver o problema da obsolescência das mídias é necessário
“migrar o material”, disse Querette.
“As pessoas envelhecem porque somos analógicos”, no mundo digital,
“temos de ver como o fazemos e
como preservamos nossos conteúdos
que será o mais importante que as
emissoras terão no futuro. O que importará será o conteúdo, e para termos isso, elas têm de arquivar esse
conteúdo de uma forma segura”.
A migração é fundamental e significa a troca de mídia passando de um
formato para outro e “precisamos ter
backup, e com isso múltiplas cópias
do mesmo conteúdo que sejam acessíveis e recuperáveis”, e isso tudo,
assumir que é necessário transformar
os arquivistas digitais em “curadores
digitais”. Para isso, os broadcasters
devem escolher um sistema que seja
o mais conveniente no seu arquivamento digital.
Tecnologias de compressão e
arquivo digital na era além do HD
Enio Arruda (SONY) trouxe ao SET
Regional Nordeste 2014 uma visão
da tecnologia de compressão do
XAVC e suas aplicações para produção HD, 2k e 4K. Para ele, com o
grande crescimento de dados, o arquivo digital se torna uma preocupação inevitável no mercado, abordando assim a opção da tecnologia de
mídia óptica para arquivo, com suas
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características, vantagens, aplicações
e linha de produtos.
Arruda explicou os parâmetros e diferenciais da tecnologia 4K (UHDTV)
e como a marca já desenvolveu um
workflow completo para trabalhar
com esta tecnologia. “Pensamos que
em 2020 estaremos falando de 8K,
mas hoje temos de pensar de workflows de trabalho nesta resolução.
Se fizermos a produção em 4K está
servirá porque haverá legado, terá
maior colorimetria e profundidade de
campo e porque no fim da produção
poderemos ver como está será guardada e emitida. Se produzirmos em
HD não poderemos melhorar a qualidade do vídeo, se o fazermos em 4K,
poderemos escolher o formato final
e no futuro ter um conteúdo gravado
com excelente qualidade”.
“A Sony tem hoje diferentes mídias
de gravação que podem ser gravadas
com XAVC. A questão é o codec e a
compressão do vídeo. Com o codec
XAVC podemos atender a demanda
para 4K e HighFrame em MPEG-4
AVC/H.264 level 5.2. No futuro teremos, porque a Sony os esta desenvolvendo, o XAVC e o XAVCS, que
terão pequenas diferenças entre MXF
e MPEG4”, disse Arruda.
Outro dos temas abordados por
Arruda foi o Optical Disc Arquive e
como este sistema de arquivamento
da Sony pode ajudar as emissoras a
armazenar os conteúdos produzidos
por elas. Para Arruda, a utilização das
mídias depende das necessidades do
radiodifusor, por isso a empresa sabendo que com as novas tecnologias
de captura como o 4K geraram maior
quantidade de bits e com isso maior
necessidade de capacidade de arquivamento, já trabalha em discos com
maiores capacidades.
Novos meios de contribuição
ao vivo
“Cada dia mais as transmissões ao
vivo são importantes na geração de
conteúdos das emissoras, por esse
motivo, a contribuição ao vivo é fundamental para as TVs e os seus serviços informativos” afirmou Armando
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lizem o upload ao servidor do FTP
e gravação simultâneos porque tem
dois slots de gravação que podem
gravar juntos ou um por vez. Para
nós o grande diferencial é realizar
o streaming mediante o Advanced
Streaming Technology que permite
reduzir a tolerância de perda de
pacote na transmissão ”.

Armando Ishimaru
Interiorização digital
(Leader Instruments)
no Brasil
explicou como maximizar
A implantação da TV
os recursos evitando perdas
Digital nas cidades do
ou custos adicionais
na produção
interior precisa de soe pós produção
luções que atendam aos

Ishimaru (JVC) quem
explicou a evolução
dos meios de comunicação nas últimas décadas com o advento da
micro-onda, satélite, telefonia
móvel, e mais recentemente, as redes
IP que encurtaram as distâncias e o
tempo para uma matéria sair ao ar.
Para ele, com esta evolução, aumentou a pressão sobre a equipe de jornalismo por rapidez é cada vez maior
requerendo equipamentos com melhor mobilidade e conectividade. “A
JVC desenvolveu de uma solução com
a mais avançada tecnologia em captação de imagem integrada à tecnologia IP e de telecomunicações em uma
câmera compacta de alto rendimento
capaz de fazer um streaming ou FTP
in loco a qualquer parte do mundo”.
Ishimaru explicou a evolução dos
sistemas de envio de imagens para as
emissoras, e disse que as novas câmeras “nas quais o mochilink esta dentro
da câmera, elas só tem um conector
de modem que permite alcançar até
4G e não utilizar os outros dispositivos para transmitir além da câmera”.
Para o executivo, a tendência é a
mobilidade, e com isso “precisamos
câmeras que possam ter metadata incluída, e está possa ser enviada através da câmeras mediante a conectividade disponível no local, que neste
caso pode ser mediante Apps ou FTP”.
“A tendência e termos câmeras
que tenham acesso a clientes FTP
ou web servers desde a câmera”
porque, segundo Ishimaru, se torna
“mais fácil a transmissão. A ideia da
JVC foi permitir que os clientes rea-

dois tipos de rede e às
várias formas de distribuição,
bem como às diversas necessidades dos radiodifusores, afirmou Glenn
Zolotar (HITACHI KOKUSAI LINEAR).
Para ele, o Brasil vive hoje o desafio
de expandir a cobertura da TV Digital
no interior, e diante deste cenário, é
preciso gerar possibilidades e soluções tecnológicas compactas que viabilizem “a implantação de sistemas de
distribuição de sinais e a transmissão
digital, para a interiorização Digital”.
Para Zolotar, “muitas emissoras
querem utilizar a banda satelital já
disponibilizada para o sinal MPEG-2
utilizado no analógico, e esta banda
na maioria dos casos é de 6 MHz. A
questão é que para conseguir isso teremos que comprimir bastante a taxa
do vídeo HD e os custos serão altos”.
Assim, uma das soluções é BTS comprimido usando a banda de 6MHz no
satélite, aceitando que “a qualidade
do sinal HD estará abaixo dos padrões usados nas transmissões terrestres das geradoras”, afirmou. Outra
forma, seria a distribuição terrestre,
sendo que pode ser feita em “SFN
com recepção terrestre usamos um
Gap Filler, onde a degradação é praticamente nula, existe uma alta tolerância à realimentação e é um sistema
estável com eco até 5dB positivos”.
Ainda, explicou Zolotar, que se
pode usar micro-ondas BTS, onde a
transmissão é feita com equipamentos com entradas ASI para TS (188bytes) ou BTS (204bytes), Modulação
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Administração de Loudness
para TV Digital e Segunda Tela
“O controle de Loudness é um processo, não só um produto” afirmou
Gilbert Felix (LINEAR ACOUSTIC) em
Recife afirmando que “o áudio é
tão importante como o vídeo na TV,
a questão é que o mercado assuma
essa importância. Nossos produtos de
processamento de intensidade de áudio “Loudness” são usados por mais
estações de DTV que todos os outros
no mercado, o que nos faz uma empresa muito credível”, disse Felix.
Felix explicou que o Loudness é
subjectivo e percebido pelo ouvido e
o celebro, assim, os “VU tradicionais
e medidores de PPM não medem da
mesma maneira que ouvimos”, mas segundo o executivo da Linear Acoustic,
hoje é importante o Loudness porque
estamos em um momento de “transição da transmissão terrestre analógica
a digital”, e essa transição precisa de
“soluções analógicas que funcionaram
bem, mas já não são adequados para
o Mundo Digital, sobre tudo nas transições de programa para comerciais
quando os espectadores reclamam
com as mudanças bruscas de intensidade devido aos altos comerciais é a
maior queixa dos espectadores”.
O executivo explicou aos presentes
que é necessário na produção ter
um MIX no qual exista uma “Zona
de Conforto e Target Loudness” e na
ingesta de conteúdos seja medido e
normalizado o áudio para a “Zona de
Conforto”. Desta forma, na transmissão, “haverá um controle da intensidade final, e um upmix de estéreo
para som surround”.

52

REVISTA DA SET | Dez/Jan 2015

Segundo ele, “muitas vezes a avaliação torna-se subjetiva recaindo sobre
um monitor de vídeo que nem sempre é um monitor de grau de referência. Para facilitar a obtenção de resultados precisos e eficientes, a Leader
criou ferramentas intuitivas
para operadores com forGilbert Felix (Linear
mação não técnica que
Acoustic) fez uma apelo
são 5 Barras, CineLite,
ao presentes para que
CineZone e CineSearch,
prestem maior atenção
pilares para uma proao áudio e percebam
dução perfeita”.
que o controle de Loudness
Ishimaru
explicou
Para isso, Felix exé fundamental
como maximizar os replicou que a empresa
para a indústria
cursos evitando perdas ou
“oferece medidores de
custos adicionais na produção
Loudness e monitores com
e pós produção, e para isso quais
a ITU-BS, e uma linha completa de
os aspectos técnicos pensando na
processadores, incluindo: AERO.2000,
“maximização das funcionalidades
AERO.one, AERO.lite, AERO.mobile,
dos equipamentos para obter os
AERO.1000 e o novo AERO.100, além
melhores resultados, e nesse aspecde fornecemos equipamento para o
tos tomar cuidado com os formatos,
processamento da transmissão de
relação de aspecto etc.” afirmando
Dolby, upmixing e downmixing”.
que é imprescindível confirmar as
E isso é possível porque “nossos
conexões físicas dos equipamentos
processadores não dependem de simque serão utilizados.
ples algoritmos de banda larga para a
Mais tarde, Ricardo Kauffmann
gestão do Loudness. Ao contrário, nós
(ENERGIA) se debruçou sobre as
incorporamos uma combinação de
novas tendências de iluminação na
metadados, banda larga e um sofisprodução broadcast, onde o LED
ticado algoritmo de multibanda para
aparece cada dia mais como uma
controlar o volume, sem sacrificar a
opção. Kauffmann disse que a eficiqualidade do áudio ou a experiência
ência, a qualidade e a durabilidade
de audição do espectador”, afirmou.
do LED esta comprovado, e “já são
uma opção viável para as emissoras
Qualidade de imagem
e produtoras de TV. Hoje estamos
determinada pela luz e novas
propondo LED com 98% de Color
tendências de iluminação
Render Index (CRI) que é a medida
O Congresso regional discutiu em
da precisão de como uma fonte de
duas palestras interessantíssimas a
luz ilumina um objeto. Essa medida
influência da luz na qualidade do víé baseada na percepção do olho hudeo e quais os recursos de medição
mano, sobre um conjunto de cores
de luz e vídeo existente no mercado
definidos pelo Chat Macbeth”.
broadcast.
Em 2013, foi desenvolvido pela EBU
Desta vez representando a LEADER
o Television Lighting Consistency InINSTRUMENTS, Armando Ishimaru
dex (TLCI) um parâmetro pensado em
explicou que em um ambiente de
função da sensibilidade dos sensores
produção “é um desafio conciliar as
das câmeras de vídeo. Assim, esta reexigências artísticas e técnicas avacomendação da EBU é um novo proliando a qualidade do vídeo em um
cesso de avaliação destinados a telemonitor forma de onda que é a revisão, incluindo aí cinema e fotografia
ferência para os técnicos, mas nem
que utilizam os mesmos censores.
sempre para o pessoal artístico que
“O TCLI é consequência de um softem o fotômetro como referência
tware desenvolvido pela EBU que
para medição de luz”.
© Foto: Fernando Moura

OFDM. Saída em banda L (1 a 1,5 GHz)
e entrada de 10 MHz externo”.
O executivo falou dos sistemas de
rádio por IP que permitem uma modulação adaptativa, gerenciamento via
IP através de interface WEB e SNMP,
com equipamentos com quatro portas
Gigabit Ethernet dedicadas para tráfego, duas portas Ethernet dedicadas
para gerência, switch layer 2 que trabalha com VLAN e QoS, e limitação de
taxa nas portas de tráfego.
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vos mercados que se abriram com a
chegada de novas tecnologias e múltiplas plataformas.
Alcione Alves afirmou que “novos
mercados para engenheiros e técnicos de radiodifusão estão surgindo
com a evolução dos novos segmentos de televisão. Além da TV
aberta, as TVs por assinatura, e as TVs WEB ou
Ricardo Kauffmann
IP TV despontam como
(ENERGIA) se debruçou
novas oportunidades
sobre as novas tendências
para os profissionais
de iluminação na produção
broadcast, onde o LED
da área” por isso é
tem a finalidade de
aparece cada dia mais
preciso compreender
comparar uma luz de
como uma opção
quais “as novas necesreferencia criada pelo
sidades de mão-de-obra
software com a luminádesses mercados”.
ria que você quer compa“Nossa ideia e montar futuros
rar”, disse.
cursos de capacitação. Para isso esO desenvolvimento do LED está
tamos fazendo um detalhamento das
avançado, “cada dia temos produtos
necessidades do mercado e ver que
melhores e com mais qualidade. De
podemos oferecer para formar profato, a lâmpada incandescente tem os
fissionais nos diferentes tipos de TV
dias contados, no Brasil nos próximos
que existem na atualidade”, disse.
tempos será proibido a venda de lâmPara Alves, o mercado mudou muipadas incandescentes por isso este é
to com a digitalização, mas ainda falum caminho sem retorno”.
tam digitalizar muitas emissoras nas
“Na prática, estamos falando de um
pequenas, médias e grandes cidades
novo LED que trabalha com as cores
brasileiras. Com isso, “aparece um
definidas no chat Macbeth, e que nivolume de serviços enorme, mas não
velam todas as cores acima de 95%”
corretamente dimensionados por
para dar aos radiodifusores “as menão haver ainda uma programação
lhores condições de iluminação posdesses serviços por parte das emissíveis”, disse.
soras. Precisamos análise e implanHoje gastamos muito dinheiro
tação de “gap fillers” nas cidades dipara fazer muitos milhões para fazer
gitalizadas; e antenas coletivas para
transmissão digital, mas não somos
eliminação de intermodulação nos
capazes de gastar para mudar a ilucanais adjacentes”.
minação, para ser coerente é necesPor isso tudo, os conhecimentos
sário pensar que é preciso investir
exigidos aos profissionais mudaram
em iluminação LED Full Specrum. Ou
e hoje é necessário conhecimentos
insiste com lâmpadas incandescenem acústica e iluminação de estúdio;
tes, ou muda para um dispositivo
digitalização de sinal de TV – amoscomo o LED porque não há nada no
tragem, codificação, compressão,
horizonte que possa cumprir essa
multiplexação do sinal etc.; captura,
função em uma TV Digital”, finalizou
fluxo de distribuição (workflow), edio executivo da Energia.
ção de sinal de áudio e vídeo; redes
de transmissão de dados (com proNovos mercados de engenharia
fundidade); programação de compude televisão
tadores; transmissão de TV – moduO segundo dia do SET Nordeste
lação, amplificação, propagação de
2014 começou com a alocução de
ondas no ar; comunicação via satéliAlcione Alves (Faculdade Maurício
te; e técnicas de medição com novas
de Nassau) quem deu um panorama
ferramentas – computador.
geral da engenharia de TV e os no-
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Em resumo, segundo Alves, é preciso cursos de capacitação que possam
responder as necessidades atuais exigem novos conhecimentos e por isso
as “universidades e escolas têm de
veicular, a nível de departamentos,
aulas, trabalhos de pesquisas e informativos gerais sobre estas novas
tecnologias. Por isso proponho três
cursos que possam alocar as pessoas
no mercado. Estes seriam o Curso de
Pós-Graduação em TV Digital; o curso
de engenharia de Transmissão; e o
curso de engenharia de rede”.
Nova geração de switchers
de produção
Alberto Santana (ROSS VÍDEO) fez a
sua primeira aparição pública em um
congresso regional trouxendo uma
nova perspectiva no conceito de desenho, implementação e operação de
um switcher de produção.
Para Santana a integração e controle de dispositivos externos, a automação randômica e baseada em
scripts com automação de playout e
integração com NRCS em fluxo MOS
são fundamentais para uma boa produção ao vivo.
“Hoje precisamos ter compactação
dos recursos de produção, precisamos não só ter um switcher senão
uma plataforma que faça a compactação de sinais e sirva para trabalhar
que una os dois mundos, o do 3G
e o do 4K. Cada dia mais unimos o
mundo do TI ao broadcast, ou seja,
desde a unidade mais simples até a
maior e mais compacta para atender
a diversos nichos de mercado”, afirmou Santana referindo-se a linha de
produtos Carbonite da Ross Video.
Para ele, o que interessa é saber
quais os recursos que possui cada
switcher e com ele ter acesso a diferentes serviços. “Hoje o switcher é
mais que um sistema de corte, é uma
plataforma que proporciona uma serie de serviços e recursos adicionais”.
De fato, explicou Santana, nos dias
de hoje, as produções ao vivo precisam ser flexiveis e agieis que permitam inserir “novos formatos de
produção, streaming e recursos rapi-
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determinantes para o
desenho e viabilização de repetidores
Primeira aparição
auxiliares para a
de Alberto Santana
extensão de co(Ross Vídeo) em um SET
bertura em zonas
Regional apresentando
de sombra ou
os produtos
da marca canadense
Gap-Fillers. Similarmente, quando
se tratar da interiorização do sinal de TV
Digital e a busca por canalização
realizável num espectro cada vez mais
congestionado, o emprego de antedamente. Hoje já estamos trabalhannas com especificações rigidamente
do com formato 4K o que requer um
controladas passa a ser pré-requisito
fluxo de trabalho e tráfico de dados
também para o desenho e viabilização
muito maior.”
de novas topologias de redes, como
as redes que operam numa única freAntenas Digitais, influência
quência ou SFN”, afirmou.
de torres e aplicações em RTVD
Assim, “o modelo do negócio de
Mudando o assunto, Dante Conti
TV Digital, aparentemente um tema
(TRANSTEL) ofereceu uma serie de
distante e descorrelacionado das
conceitos sobre antenas digitais, inantenas, pode por ela – antena, ser
fluência de torres e aplicações em
afetado. A adição da polarização verRTVD, “estamos com um giro de tectical em antenas de Transmissão de
nologia mais lento que o resto da inTV Digital vem demonstrando em vádústria, mas um movimento que esta
rios mercados ser uma contribuição
caminhando para a transição da TV
valiosa para a robustez da recepção
analógica para TV Digital”.
1-seg em terminais móveis e portáPara Conti, em sistemas de TV Diteis”, disse Conti em Recife.
gital “não existe na prática a possiOutro dos temas da palestra de
bilidade de se ter atendimento pleno
Conti foi: Como aferir os efeitos da
isto é, em 100% das localidades e
Torre? Ele disse que na teoria é posà qualquer momento”, assim, “em
sível prever os efeitos da torre nas
transmissão digital não se pode
propriedades de radiação da antena
negligenciar ou supor que haverá
mediante ambientes de caracterizarecepção marginal, em situação de
ção, quer seja virtual, ou não virtual
limiar ocorre o efeito “cliff”.
(campo de teste).
“Em sistemas de transmissão de
TV Digital, as especificações da anValidação de conteúdo
tena serão reconhecidamente fatores
em um ambiente de fluxos digitais
Marcelo Blum (VIDEODATA/TEKTRONIX) explicou como distribuir e otimizar ferramentas de medida em
Dante Conti (Transtel)
plantas digitais, como
ofereceu uma serie
realizar o controle de
de conceitos sobre antenas
qualidade de conteúdigitais, influência
dos, da captação e
de torres e aplicações
ingest de conteúdos
em RTVD
em banda base, passando pelos workflows
sem fita, até a chegada ao
expectador, já que “é fundamental
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garantir a preservação da qualidade
em cada etapa do processo”.
O executivo disse que para isso “é
necessário o uso de ferramentas e
métricas adequadas, que permitam a
identificação e imediata solução de
problemas”. Para ele, é necessário
viabilizar projetos de migração para
tapeless e arquivamento porque o
“conteúdo precisa estar disponível
onde o consumidor está, seja broadcast, internet, celular mediante a
criação de novos modelos de negócio de distribuição de conteúdos com
custo justo e facilidade de acesso e
onde possa ser reaproveitado e remonetizado o acervo”.
De fato, segundo Blumm, as emissoras precisam ter “uma validação
de conteúdos em Banda Base que
possa garantir a qualidade da codificação do conteúdo, passando pela
transmissão e chegando até o expectador final”. Para conseguir isso, ele
falou de “QoS, qualidade de serviço;
QoE, qualidade de experiência; e parâmetros de compressão”.
Para o executivo da Videodata os
desafios atuais da indústria passam
pela redução do volume de ingest
com fitas; via rede com promos, comerciais, programas, gráficos; e o
aumento da variedade de codecs e
canais de distribuição.
“Hoje precisamos garantir a qualidade de um volume crescente de
conteúdos para um número cada
vez maior de canais de distribuição
com exibição broadcast; video-on-demand; internet e mobile” e para isso
precisamos migrar “da forma manual
para a forma automática nas emissoras de TV”, disse Blumm.
Evolução das mídias digitais
e impactos nos processos
de produção e jornalismo
A última palestra da manhã do segundo dia do SET Nordeste 2014 foi
de Felipe Andrade (AVID) quem realizou uma análise dos processos atuais de produção e jornalismo, comparando a necessidade crescente de
audiência em novas mídias, e exemplifica algumas possíveis soluções
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Problemas trabalhistas relacionados com a carga horaria de operadores
de equipamentos (radialistas) discutidos no SET Nordeste 2014

Jair Ventura (TV JORNAL DO COMMERCIO) desenvolveu
um tema importante para o setor mas nem sempre abordado. A carga horaria porque “estamos falando do negócio e com isso das pessoas que estão do outro lado da máquina”, um tema “pouco conversado nas seções da SET”.
Segundo Ventura, a velocidade da informação se
multiplica num ritmo tão intenso que é cada vez mais
difícil dar conta de tudo que acontece a sua volta. “Essa
velocidade também afetou a forma de operar os equipamentos das emissoras de televisão”.
Para ele, a rotina das equipes sofreram alterações significativas, “a pressão para que a noticia chegue com mais
brevidade ao telespectador, somado à dificuldade de
deslocamento nos grandes centros, como acontece no
Recife, fez com que a engenharia da TV desenvolvesse
métodos que facilitassem esse processo e ao mesmo
tempo atendessem os requisitos da CLT e da Lei dos
Radialistas, que contraditoriamente, não evoluíram com
a tecnologia”.
Ventura afirmou que é necessário “ acompanhar essa
evolução sem ferir os princípios trabalhistas”, e colocar
as leis de acordo as mudanças dos tempos para que
as emissoras não tenham que pagar ónus maiores dos
que já são pagos.
Para isso, explicou ele, o Sistema Jornal do Commercio
de Comunicação fez para evitar irregularidades nas leis
trabalhistas na empresa. “Com um trabalho árduo da TV

de trabalho colaborativo em “cloud”
sobre uma plataforma aberta.
Para ele, maneira como as coisas
eram no mundo broadcast, “hoje
ainda as emissoras possuem edição
linear e manual, o arquivamento é
feito com fitas de forma manual e
isso esta mudando para processos
que permitam realizar o gerenciamento e proteção de arquivos digitais. Mudou o sistema e a forma de
arquivamento, o que não muda é a
necessidade de gerenciamento dos
conteúdos produzidos”
Andrade disse que mudou a velocidade e as diferentes dinâmicas da
indústria porque “hoje a demanda
é por mais conteúdos e mais telas”
sendo que a indústria broadcast é
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O congresso regional de Recife abordou a legislação dos profissionais do setor audiovisual no país
e como as emissoras se adaptam as regras trabalhistas dos diferentes profissionais que trabalham nelas.

Jornal, em 2012 tivemos 315 irregularidades trabalhistas
no ano, com uma média de 45 ao mês. Com as novas
regras que colocamos na empresa, conseguimos reduzir isso para 121 irregularidades em 2013 com uma média de 12 ao mês. Neste ano, estamos com uma média
de 8 irregularidades ao mês. Isso porque conseguimos
articular a empresa, os seus interesses e o pessoal que
trabalha nele”.
“A radiodifusão vive de times dinâmicos, por isso as
pessoas que trabalham em radiodifusão tem uma tensão de trabalho muito grande e uma especialização
muito especial, mas a lei que as rege é de 1971. Precisamos escolher o equipamento a utilizar, mas antes disso precisamos saber como vai ser usado e se vamos ter
condições trabalhistas para operar esse sistema”, disse
Ventura aos presentes.

muito fragmentada porque “temos
centenas de fornecedores de tecnologia, uma situação que deverá mudar no futuro com menos players fornecendo soluções mais completas”.
Ele explicou aos presentes o
novo conceito da empresa, o Avid
Everywhere afirmando que este não
é um produto, senão “uma nova forma de fazer, mas sim uma visão da
empresa baseada na Media Central
Platform, que não é produto final, senão um produto que evoluirá com a
tecnologia da empresa permitindo integrar outros serviços e plataformas”.
O executivo explicou que a plataforma Media Central pode ajudar a
melhorar o funcionamento das emissoras e dar maior versatilidade aos

trabalhos em jornalismo com aplicações para iPhone.
Novas aplicações de satélites
broadcast
As palestras da tarde começaram
com Luiz Tadeu Navarro (STAR ONE)
quem abordou um tema até o momento não tratado no SET Nordeste
2014, as principais aplicações dos
satélites na área de broadcasting, os
lançamentos e as novas tecnologias
que surgem como promissoras no futuro próximo de um setor que não
para de crescer no Brasil.
Navarro disse aos presentes que
um dos principais objetivos da empresa no momento é a expansão da
empresa para “América Latina” sendo

© Foto: Fernando Moura
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Dois dias de muita informação e debate
no SET Nordeste 2014 realizado em
Recife

que o foco da empresa no que diz
respeito a broadcast em banda C,
com contribuição e distribuição de
enlaces de televisão com alta disponibilidade, conexões do tipo “long-haul” para operadoras de telecomunicações; e a banda Ku para uso
em DTH e redes VSAT. A banda Ka é
utilizada para acessos banda larga e
novas aplicações de televisão.
Um das novidades trazidas a Recife por Navarro foi que o lançamento
do Satélite Star One C4 está previsto
para o terceiro trimestre de 2014 e
que este dispositivo” ficará colocalizado com o C2 e aumentará a capacidade em Banda Ku, onde opera o
DTH da Claro TV, do grupo Embratel”
O C4 terá uma expectativa de vida
útil de 15 anos e terá 48 transponders em Banda Ku esperando-se que
seja utilizado para DTH no Brasil.
Navarro afirma que o 4k e o 8K
gerarão um aumento de banda nos
satélites, mas para isso é preciso
“aquisição da posição orbital; definição do artefato e cumprimento das
metas; contratação do satélite, lançamento e seguro; gestão da vida
útil, comercial, vendas de capacidade; e planejamento da reposição”.
Migração da infraestrutura
tradicional banda base para IP
Felipe Domingues (IMAGINE COMMUNICATIONS) debateu no Recife, a mudança no comportamento dos telespectadores devido as novas opções
de acesso ao conteúdo (Internet,
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Tablets, Smartphones) e com essas
mudanças, a migração da infraestrutura tradicional banda base para IP.
Para Domingues, o consumo multitelas avança porque “está crescendo
o número de pessoas que estão assistindo conteúdo de vídeo em outros dispositivos que não a TV. Embora, na TV ainda dominem o maior
número de conteúdo consumido”.
De todas formas, segundo o executivo, “a tradicional forma de assistir
televisão (canal linear) está mundando aos poucos para on-demand,
enquanto a maioria dos telespectadores ainda assistem o conteúdo
broadcast”.
Para ele, já é uma realidade o
consumo multiplataformas, de fato,
“49% das pessoas utilizam smartphones ou tablets para navegar na
web equanto assistem TV”, e que
“41% dos pais dizem que as crianças utilizam os tablets diariamente”,
tudo isso, assumindo que “22% das
pessoas assistem conteúdos diferentes do resto da família em dispositivos diferentes enquanto estão no
mesmo ambiente”.
Nessa nova realidade “é necessaria
a evolução das soluções de Playout
Integrado que pode gerar uma redução dramática nos custos” da
emissora. Outra das soluções frente
a este novo paradigma de consumo
midiático é migração banda base
para IP porque “os sinais mudaram
substancialmente ao longo dos anos
chegando a 3GSDI e 12GSDI (4K)
com 10GBE. Assim, as novas tecnologias melhoram a eficiência broadcast permitindo a produção de mais
conteúdo com custo menor”.
Domingues disse que conjuntamente com a queda dos custos, aumentou a capacidade de equipamentos
IP, alcançando estabilidade en fluxos
de trabalho baseados em TI. “Sabemos que a transição não vai acontecer de uma hora para outra, mas
ainda assim a infraestrutura IP para
televisão fica melhor a cada ano”.
O executivo da Image finalizou a
sua palestra dizendo que o “SDI não
está morto – funciona bem e já está

implantado, com custo/performace
dos equipamentos SDI melhorando
a cada ano” porque “os clientes estão procurando, suportar a infraestrutura existente SDI com opções de
gateways IP e sistemas de controle
que suportem a infraestrutura tradicional e IP que possam ser endereçados ao 4K e além!”.
Ante a pergunta da Revista da SET
sobre o futuro IP e o aumento da
presença do software em detrimentos dos equipamentos de hardware
nas emissoras, Domingues disse
que “a Ideia da marca para o futuro
é a venda de softwares que possam
ser integrados aos sistemas implantados pelos clientes e assim oferecer
soluções integradas”.
Novas tecnologias em captação
2K e 4K
As novas tecnologias de captação
foram abordadas novamente no segundo dia, desta vez por Guilherme
Duarte (GRASS VALLEY) quem explicou os benefícios e virtudes dos sistemas de 2K e 4K na indústria. Assim, explicou os principais requisitos
para a próxima geração de formatos
broadcast que são a aquisição progressiva, o aumento do range dinâmico, o aumento da taxa de frames,
e o gamut de cores estendido.
Com a aquisição progressiva “teremos uma performance de imagem
igual ou melhor à conseguida com
formatos interlaçados. Com o aumento do range dinâmico, teremos
a performance de pixels melhorada
e/ou as possibilidades de cálculo de
um range dinâmico maior. Com o aumento da taxa de frames, teremos a
possibilidade de leitura mais rápida
da saída do sensor sem a necessidade de consumo de energia excessivo e/ou a redução de eficiência de
transferência”, afirma Duarte.
As novas tecnologias permitem,
segundo Duarte, que na atualidade
se trabalhe com câmeras 4K, mas
ainda há muito a dizer sobre esta
tecnologia, de fato “existem duas
maneiras possíveis para se fazer
câmeras “full” 4K. A primeira utili-
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Interferência do 4G na TV e vice-versa
SET Nordeste debate o 4G/ LTE interferindo no serviço de TV Digital, de forma direta e/ou por combinações
de frequências.
A palestra “Switch-off da TV analógica e possíveis impactos da licitação de 700 MHz no crescimento do 4G no Brasil”, ditada por José Raimundo Cristóvam (Unisat/SET) no
SET Nordeste levantou questionamentos ao leilão realizado pela Anatel.
Numa palestra agitada e com participação da plateia,
Cristovam explicou as datas do switch-off e o cronograma de desligamento da TV analógica no país e se perguntou “quanto tempo ainda resta de vida para a TV
analógica?”, e ainda explicou a evolução da tecnologia
para chegar ao atual LTE/4G.
Para Cristovam, o leilão acontece por uma necessidade
das telcos de espaço para expandir os seus serviços, e
quando elas adquirirem um dos três lotes com cobertura nacional terão de desembolsar no mínimo R$ 2,8
bilhões, sendo R$ 904 milhões com a “limpeza da faixa”,
ou seja a eliminação da interferência de sinais. No entanto, em 93% dos 5570 municípios brasileiros, estas frequências só estarão disponíveis para ser utilizadas pelas
operadoras no final de 2019.
A SET depois do estudo realizado em conjunto com a
Universidade Mackenzie, disse Cristovam, afirmou que

zando pixels menores com sensores
de 2/3”; e a segunda, utilizando o
mesmo tamanho de pixels, mas em
sensores maiores (Super35). Ambas
as maneiras têm limitações severas e
inviabilizam a produção de câmeras
“full” 4K”.
Por este motivo, a Grass Valley, desenvolveu algumas soluções que incluem o uso de pixels menores em
sensores de 2/3”, porque para caber
quatro vezes mais pixels, os pixels
precisam ser quatro vezes menores
(2.5μm x 2.5μm ao invés de 5μm x
5μm). Isso gera, segundo Duarte, os
seguintes benefícios, “capacidade de
fazer câmeras com “real” 4k, com
três sensores; a possibilidade de utilizar lentes 2/3”.
Finalmente, Duarte disse que a
solução é “utilizar um único sensor
“Super 35” 4K com um filtro para separação de cores na frente; chamado
filtro Bayer onde os pixels continuam
com o mesmo tamanho, mesma sensibilidade e range dinâmico”.
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existia interferência entre os sinais pelo que o 4G/ LTE
interferirá no serviço de TV Digital (de forma direta e/ou
por combinações de frequências) e que as empresas de
telecomunicações terão de arcar com os possíveis problemas de interferência com o sinal de TV Digital.
Outro dos temas abordados foi a interferência, sobre
o fenómeno, Cristovam disse que haverá “emissões das
antenas das operadoras de serviços móveis interferindo
na recepção dos Gap-Fillers, expressão que designa a estação reforçadora destinada a suprir as áreas de sombra
da TV digital aberta, ou seja, nas quais não há cobertura”.
De fato, para as TVs, poderão ocorrer falhas intermitentes ou aleatórias na recepção, “artefatos” nas imagens e
até perda total da imagem nos momentos de interferência. Já no caso da Banda Larga Móvel 4G LTE, os usuários poderão “sofrer” com a piora sensível nas quedas
de chamadas; aumento da lentidão das velocidades de
“download” e “upload”, se comparadas com as “prometidas” nas diversas campanhas de vendas da Banda Larga
Móvel 4G LTE e com as comprometidas (em contrato e
no PGMQ da ANATEL); e aumento de preços dos Serviços de Banda Larga Móvel 4G.

Adequação da infraestrutura para
trafego de sinais via fibra óptica
A última palestra da edição 2014 do
SET Nordeste foi proferida por Roberto Inoue (LINEUP) quem explicou
diferenças e características de cabos
coaxiais e fibra óptica. Apresentou o
Medionet 2.0, a evolução do seu sistema de rede em fibra-óptica MediorNet, que passou a suportar a integração de funcionalidades completas
de matriz de encaminhamento de sinais, suporte para o protocolo aberto
de controle EMBER+ (proposto pela
Lawo) e integração avançada de outros protocolos de comunicação e
controle com outros equipamentos
de marcas de referência na indústria,
tal como a Studer e Grass Valley.
Inoue disse aos presentes que os
cabos coaxiais serão utilizados ainda
por algum tempo pela sua robustez,
baixo custo de investimento, ser uma
tecnologia madura com alta qualidade de sinal e baixa manutenção,
mas os cabos coaxiais têm limitações

para transmitir sinal elétrico sujeito
a interferências eletromagnéticas;
largura de banda limitada; distância
limitada; e peso.
No caso da fibra óptica o executivo
da LineUp disse que tem como principais vantagens a redução de custo
e quantidades de cabos; possibilidade de cabos para longa distância;
múltiplos sinais; isolamento elétrico;
imunidade a interferência eletromagnética; largura de banda maior e
flexibilidade de utilização. Sendo as
suas maiores desvantagens são as de
um investimento maior a curto prazo
(infraestrutura, ferramentais e treinamento); cabo frágil, cuidados especiais de manuseio; e que necessita
mais proteção no cabo e conector.
Finalmente, Inoue disse aos presentes que o tipo de cabo vai depender
do tipo de utilização já que a “escolha depende da utilização (sinais,
distância, banda requerida etc.); do
custo total de investimento, e o peso
da infraestrutura”. n

Reportagem

Leilão da faixa
de 700 MHz debatido
no Futurecom 2014
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Realizado em outubro de 2014, o Futurecom
2014 foi o lugar onde o Ministro
das Comunicações, Paulo Bernardo
e o presidente da Anatel, João Rezende
analisaram publicamente os resultados
do leilão da faixa que permitirá a inclusão
do serviço de 4G no país e tirara dessa faixa
os canais de TV analógica no país.

N

a cerimônia de abertura do
evento realizado no Transamérica Expo Center, em São
Paulo, o Ministro da Comunicações, Paulo Bernardo, disse acreditar que o maior desafio no futuro do
setor será “promover a internacionalidade da Internet.” De acordo com ele,
fornecer o acesso à rede mundial é
tão importante e necessária atualmente como o acesso à água potável.
No dia seguinte, na abertura dos
trabalhos do Congresso, na palestra
“VIP Opening Talk Show”, moderada
pela jornalista do jornal Valor Econômico, Heloísa Magalhães, Paulo Bernardo e João Rezende se debruçaram
sobre os resultados do leilão.
Bernardo afirmou que “o leilão foi
um grande sucesso. Muitos têm criticado o valor arrecadado, imputando
este como um fator de fracasso para
a transferência da faixa, mas este é
um assunto para as páginas de economia. Em termos de telecomunicações, estou muito satisfeito” porque
para ele, o clima gerado em torno
da arrecadação abaixo do esperado
“é uma forma de desdenhar o esforço tecnológico que será empregado
com a transferência”.

64

REVISTA DA SET | Dez/Jan 2015

por Fernando Moura

A seguir, João Rezende analisou positivamente o volume da arrecadação e
afirmou que se somássemos “o que foi
arrecadado na venda com o que será
destinado para mitigação [Leia-se a
interferência que o sinal de 4G provocará no sinal de TV Digital aberto], temos mais de R$ 9 bilhões, ou seja, é o
maior valor já arrecadado em um leilão
de faixa de frequência no país. Estamos falando de uma grande soma em
dinheiro destinada à compra de algo
que as empresas só vão começar a
usar em 2017. Ou seja, isso revela que
as TelCos confiam em nosso trabalho a
ponto de entregar dinheiro agora para
receber contrapartida mais tarde”.
Muito se falou no mercado sobre a
pressa do governo em leiloar a faixa,
houve muitas críticas das entidades
do setor e a SET afirmou em várias
oportunidades que a utilização da
faixa provocaria interferências no sinal de TV Digital. Nesse sentido, Bernado disse no Futurecom 2014 que
se bem “todos estão falando que
apressamos as coisas, quando na
verdade este leilão vem de um planejamento de quatro anos. Claro que
ouvimos as Teles reclamarem que estaríamos adiantando as coisas e que

isso prejudicaria a oferta em termos
de preço, mas para mim isto é parte
da estratégia para depreciar o preço
do leilão pouco antes do arremate”.
Na palestra “Desafios nas Operações
de Redes de Telecomunicações na
América Latina”, moderada por Jorge
Fernando Negrete da MediaTelecom
que contou com a presença de Fabian Jaramillo Palacios da Supertel do
Equador; Saul Kattan Cohen da ETB
Colômbia; Osvaldo Di Campli da Alcatel-Lucent; e Alfonso Gómez Palacio
da Telefónica Colômbia; João Rezende afirmou que “o leilão do 700MHz
no Brasil foi muito importante para o
futuro”. O “fizemos quase sem obrigação nenhuma, inclusive” passamos
por “uma batalha razoável para ser
aprovado”. Como “órgão regulador
não estamos sujeitos a discussões de
outros setores do estado. No processo as empresas reclamaram do preço,
mas não têm como agradar a todo o
mundo, pensando em inclusão de outros setores nesse processo”.
Respeito a faixa de 700 MHz, Fabian
Jaramillo Palacios da Superintendência de Telecomunicações do Equador
(Ente Regulador desse país) afirmou
que “corresponde a cada um dos pa-
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Reportagem

Durante um painel realizado com entes
reguladores latino-americanos e TelCos
onde se debateu o uso da faixa de 700
MHz, João Rezende da Anatel afirmou
que o leilão realizado no Brasil foi
positivo e o dinheiro ajudará a “mitigar”
as interferências que possam vir a ser
provocadas pela inclusão do serviço

© Foto: Fernando Moura

íses tomar decisões. Tenho claro que
não há receitas únicas. Nós não fomos para a privatização, avançamos
para um modelo estatal porque o
Estado há tomado como política pública a questão e trabalharmos para
um mercado equilibrado. Um mercado onde cada um ocupe um lugar.
Cada lugar tem seu aproveitamento
dos seus sistemas, das suas tecnologias, não somos iguais, por isso temos de trabalhar as oportunidades e
negócios inovadores que permitam a

Ideal Antenas participou pela primeira
vez no Futurecom com um estande.
O objetivo de Marcelo Zanot, gerente
Comercial de Ideal Antenas é chegar
ao mercado da Internet por rádio,
um mercado muito exigente,
mas com um crescimento muito forte.
“Este mercado é muito exigente.
Para ele desenvolvemos uma antena
acorde aos padrões de qualidade
do setor e esperamos começar
a comercializar o produto”
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inclusão e novas oportunidades nos
nichos que vão aparecendo. Pensamos que como governo não somos
aplicadores de receitas, mas sim os
responsáveis por aplicar uma receita
a medida de cada problema”.
Outro dos temas abordados por Rezende na reunião latino-americana foi
o de “compartilhar infraestrutura” para
rentabilizar processos de desenvolvimento de infraestrutura com “trocas
de infraestrutura, mas temos um problema adicional, o custo tributário para
o usuário que em alguns lugares chega
a 50%” do valor da fatura. E afirmou,
essa autonomia esta gerando problemas de gestão impositivo com os estados “com uma reforma tributaria sobre
os produtos de telecomunicações”.
Com respeito a telefonia e uso de
internet no país, Rezende afirmou que
“nós temos um mercado com mais de
300 milhões de dispositivos moveis
ligados entre internet, telefone e TV
por Assinatura e precisamos avançar
as telecomunicações mais afastadas
do Brasil, como a região norte onde
não há interesse nessas áreas. Ainda
estamos tentando ter compartilhamento de infraestrutura onde os grandes provedores podem fornecer serviços a pequenos provedores locais”.
Rezende foi mais além afirmando
que “necessitamos inter-relações, mas
sabemos que existe um gargalo entre
as OTTs e a ecomimia tradicional, de
todas as maneiras sabemos que um
sim outro não da certo. Os dois são
fundamentais, uma indústria depende
da outra porque as duas não são excludentes, uma depende de outra e
essa não é uma política local, senão
um fenômemo mundial. De fato precisamos repensar o mercado pensando
em novas redes”, disse.
Para Rezende, a Anatel não necessita regular o mercado, “o setor quer
que nos ordenemos o mercado, mas
não partirá do agente regulador medidas para a consolidação do mercado. Está claro que nós podemos
revisar as condições das fusões, entre elas, estamos vendo a compra da
Telefónica da GVT [processo que se
realizou em outubro passado] ”.

Saul Kattan Cohen, ETB Colômbia
afirmou que há espaço para vários
players, não só para dois ou três operadores, “há espaços caso se façam
as coisas bem, caso se inove. Não é
preciso concorrer diretamente contra
as grandes, não adianta. Em ETB entramos com 4G na Colômbia. Em um
ano montamos uma companhia móvel, o fizemos inovando, logramos
alianças para ter uma rede nacional
em 4G e assim competir no mercado”.
Osvaldo di Campli de Alcatel-Lucent
afirmou que devemos “fomentar o crescimento. No mundo das telecomunicações há muitas redes legadas, muita
infraestrutura suportada porque nunca
existiu um modelo de negocio que o
suporte. A consolidação é a oportunidade de introduzir novas tecnologias
como a virtualização das redes. A dinâmica do mercado é a possibilidade de
avançar” para novos negócios.
Para Campli as novas gerações
dependerão do vídeo nas ligações.
“O mercado avança para uma transferência muito maior que a atual de
áudio, O futuro será áudio e vídeo.
A consolidação deve ser com investimento em redes” que “suportem
essa transferência”.
Alfonso Gomez Palacio, Telefónica
Colômbia, afirmou que neste negócio
não há receitas prescritas. “Há espaços para os entrantes com regras de
jogo claras. Os reguladores devem
estar atentos ao mercado, mas não
podem proibir a consolidação do mercado porque ela é parte do jogo”.
Rede, banda e Big Data
Em outra das palestras, Eduardo Ricotta Torres da Ericcsson afirmou que
nos dias de hoje “o desafio é conectar as pontes, e trabalhar no tráfego.
O que nos fizemos foi um caso piloto
na Indonésia, onde o tráfego de dados por acesso ao Facebook é muito
grande. Lá o que fizemos foi organizar o trafego dos usuários para que
a banda chegue”, disse.
“As experiências do usuário são
muito importantes. O principal desafio do Big Data é trabalhar em Real
time. E trabalhar junto com o perfil

Reportagem

Um dos principais temas
do Futurecom 2014 foi a neutralidade
na rede associada as informações
fornecidas pelo Big Data e como esta
pode ajudar a monetizar o negócio

do usuário e com isso aumentar o
top line das empresas fornecedoras”
Rodrigo Abreu da TIM afirmou que a
tecnologia de Big Data “é relativamente nova, há 10 anos nem existia como
termo”. De todas as formas, disse ele,
“vemos uma avalanche, um tsunami
de dados. O desafio das TelCos é ex-

cepcional, e se apresenta como uma
grande oportunidade. A TIM Brasil
gera mais de 4.5 milhões de CDR, isso
gera uma grande oportunidade, otimizando nossa própria operação para
avançar em outras coisas. Para isso
avançamos em três áreas, a primeira é
a de liderança de produto para conhecer mais os nossos usuários. Saber o
que usuário usa e precisa de forma
clara para reagir mais facilmente. Hoje
temos necessidade de investimento
de rede pelo aumento do crescimento
de trafego de dados. O trafego que
passa nas redes globais chegara a 700
hexabits. Nosso planejamento esta
pensado para investir em Big Data e
com ela entender onde é preciso aumentar e investir na rede”.
Fátima Barros da Anacom Portugal
(unidade reguladora) afirmou que “o
mundo do Big Data” gerou “uma avalanche de informação que todos nós

fornecemos o tempo todo. Essa informação é importante e o mais importante e como se fornece essa informação. Assim, o que precisamos saber é
quem compreende o valor estratégico
dessa informação” e como está é utilizada.
Como “regulador europeu estamos
muito preocupados com a privacidade dos dados porque há um potencial de vigilância que permite que as
empresas saibam o que compramos
no supermercado, o que consumimos e o que vemos. Primeiro problema é a privacidade e a protecção
dos dados. A produção desta informação tem permitido fazer análises
e gerar previsões para o futuro. Não
podemos deixar que a produção e a
utilização da informação possa vir a
ser usada para discriminar”. Outro
problema é que alguns players estão
se transformando em gigantes que

iON entra definitivamente no mercado
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xandre Britto, presidente da iON à Revista
O Futurecom 2014 foi o palco esda SET no estande da marca no Futurecom
colhido pela iON para dar o ponta2014. “A nova operação de TV é um sonho
pé inicial a comercialização dos seus
realizado das ORTs que buscavam uma
serviços inovadores de TV por Assimaneira de fidelizar seu cliente a partir
natura. A comercialização do servide um amplo conjunto de serviços, mas
ço da Unotel, iniciada formalmente
também é uma alternativa para o assiem 1º de outubro, quando operadonante de muitas regiões onde os maiores regionais de telecom passaram a
res operadores de TV não tinham alcanoferecer pacotes que incluem TV +
ce ou não tinham interesse em chegar.
Internet + Telefonia oferecendo um
É na parceria com os ORTs que estamos
equipamento digital que faz quatro
Para Alexandre Britto o futuro
investindo para esta nova realidade: a
gravações simultâneas de prograestá em serviços com set-top
inauguração de uma operação de TV por
mas, dois da TV Digital aberta e dois
boxes híbridos que permitam
assinatura com ampla capilaridade e com
de TV paga.
que o usuário receba os canais
serviços inovadores”, destaca o executivo.
Como já descrito em exclusiva na
pagos por DTH e os abertos
Para Britto, a inclusão do decodificador
edição 131 da Revista da SET, a iON
mediante sinal ISDB-T
de TV Digital aberta é “uma das partes
chega ao mercado brasileiro com um
set-top-box hibrido desenhado por pesquisadores brasi- mais inteligentes do nosso projeto. Nós não carregareleiros que permite aos seus clientes ter acesso a IPTV ou mos no satélite um monte de canal aberto que é o que
DTH, e TV Digital através do mesmo dispositivo. O recep- as outras operadoras fazem. Usaremos o canal aberto
que tem uma qualidade fantástica em HD. O set-top box
tor foi criado pensando no Switch-off da TV aberta.
Esta plataforma utiliza tecnologia da Media Networks receberá o sinal aberto gratuito e decodificara o sinal que
Latin America e da NAGRA que permite o acesso a IP, sa- chegará por ar e não por DTH. Nosso sistema é duplamentélite e TV Digital terrestre (DTV) com proteção do con- te hibrido. Hibrido pois permite a visualização de canais
pagos e abertos; e porque como possui uma porta IP, que
teúdo pela tecnologia NAGRA MediaAccess.
O serviço conta com 180 ORTs participantes e tem as- pode servir como OTT ou como canal de retorno ou para
pirações de alcançar os 280 no fim de 2014, afirmou Ale- qualquer necessidade que o usuário tenha do mundo IP”.
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Reportagem
“estão tornando cada dia maiores”,
como por exemplo, a Google que
recolhe informação. “Se os gigantes
continuam a crescer o problema é que
haverá problemas graves de concorrência” e de “domínio da informação”.
Pela sua parte, Dimitri Diliani da
Nokia afirmou que a privacidade é
importante, mas “temos de ter claro
que os operadores precisam garantir
a segurança da rede”, e António Car-

los Valente da Telefónica Vivo, afirmou que “teremos muitos desafios
pela frente para que as aplicações
da internet possam ser trabalhadas
em termos de neutralidade da rede.
Para nós a Internet das coisas será o
que gere a maior demandas de dados e trafego na rede. Os desafios
são claros. O primeiro é a redução
dos custos adicionais com base no
sistema de atendimento ao cliente.

O segundo e a melhoria das informações agregadas dando melhores
ferramentas as empresas. E, por último, é transformar essas grandes
soluções ao público consumidor e aí
como monetizar essas soluções. Hoje
já estamos trabalhando nisso junto a
um conjunto de empresas é uma empresa que trabalha com mercados de
grandes aglomerações para a qual
estamos trabalhando dados”. n
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Cisco foca em soluções de virtualização para operadoras

O Futurecom não só conta com a parte do congresso,
também conta com uma grande área para exposição.
Nela, a Cisco aproveitou para montar um ambiente de
experimentação de tecnologias e para destacar as tecnologias que poderão ser utilizadas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
Na feira, a Cisco apresentou o Experience Suite, um ambiente de experimentação em tecnologias inovadoras
com foco na virtualização para provedores de serviço.
Para isso, mostrou seus desenvolvimentos em mobilidade, vídeo, cloud e EPN (arquitetura de redes de última
geração). Outro dos temas importantes foi o SDN (Software-defined networking), Intercloud – novo conceito de
interligação de “Clouds” que a Cisco está desenvolvendo
com seus parceiros, e a Internet de Todas as Coisas.
Na área de vídeo o destaque foi a asolução Cisco Videoscape Multiscreen Cloud DVRque permite aos usuários
capturar e gerenciar as gravações na nuvem, reproduzindo-as posteriormente em qualquer dispositivo conectado, além da possibilidade de pausar ou reiniciar
programas ao vivo, fazendo facilmente a troca entre
conteúdo stream e cloud.
A Revista da SET dialogou com Andre Altieri, gerente de
Contas de Mídia & Entretenimento da Cisco sobre o futuro do Broadcast e qual a importância deste no contexto
do TI e as telecomunicações que tanto tem evoluído nos
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últimos tempos e mudado o panorama, não só do broadcast, mas também do trafego de vídeo e com ele, dos
conteúdos.
Revista da SET: Quais os principais objetivos da Cisco no Brasil para a área de Broadcast?
Andre Altieri: O mercado broadcast vem passando por
transformações muito grandes. O surgimento de novos
dispositivos trouxe novas oportunidades de negócios
para os produtores, pois tanto a audiência quanto a forma como se acessa esse tipo de conteúdo estão se transformando. Além disso, o modo de distribuição desse conteúdo também mudou, o que culminou com o uso cada
vez maior das redes IP.
A Cisco tem como filosofia ajudar seus clientes a mudarem a forma de trabalhar, otimizando os resultados através de soluções que ajudam a resolver os seus desafios
de negócio. E é por isso que nosso objetivo no mercado
de Broadcast é suportar as empresas nesse processo de
transformação, trazendo tecnologia e know-how que
acelerem o desenvolvimento dessas novas formas de levar o conteúdo dos Broadcasters até os seus clientes.
Revista da SET: Qual a importância da área na empresa?
Andre Altieri: A Cisco é uma das líderes mundiais em
Tecnologia da Informação, ajudando empresas a aproveitarem as oportunidades do amanhã ao conectar o
que antes estava desconectado. Nesse sentido, a acelerada adoção das redes IP, das soluções de Data Center e
Cloud e das plataformas de tratamento e distribuição de
conteúdo multimídia por parte dos Broadcasters tem importância e relevância enormes para a companhia.
O mercado de Broadcast, que até então concentrou seus
esforços em levar seu conteúdo de maneira tradicional
até os televisores, passa agora a contar com inúmeros
novos dispositivos que serão conectados através da tecnologia IP. O conteúdo tradicionalmente tratado e armazenado de forma linear passa a ser armazenado e tratado em novos Data centers, alguns deles já operando em
Cloud e virtualizados, trazendo flexibilidade, velocidade,
segurança e elasticidade para os Broadcasters.

Reportagem

O futuro das plataformas
de TV debatido no NexTV
Summit Brazil 2014
Pelo segundo ano consecutivo
se realizou no Brasil
a conferência líder na
América Latina sobre OTT, TV
Everywhere, multi-telas, VOD,
IPTV e SmarTVs que debateu
o futuro da indústria e como
estas novas plataformas
podem ser monetizadas.
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downloads e alugueis online (T-VOD
OTT), o número total ascenderia a
mais de R$ 2.25 bilhões.
Mas os serviços de OTT não são os
únicos que utilizam recursos de multi-telas, afirma Barlaro. Os serviços de
TV Everywhere (TVE) destinados aos
subscritores de TV por Assinatura também crescem no Brasil. Entre os principais fornecedores estão o Fox Play e
o Cartoon Networks Go. Segundo um
estudo da Dataxis, a Globosat Play é
atualmente a plataforma com melhor
distribuição no país, com acordos assinados com pelo menos oito operadoras que permitiam que em março de
2014 o serviço chegasse a 14.5 milhões
de residências com TV por assinatura,
o que é 76.5% do total dos lares brasileiros com TV paga. O segundo em
distribuição era o Watch ESPN.
Hoje a TV por Assinatura esta presente em mais de 19 milhões de
residências, e segundo previsões das
associações do setor chegará aos
20 milhões no fim de 2014. A Dataxis
estima que esse número chegue aos
36 milhões em 2018 assinalando que
os grandes operadores (Net, Vivo e

Oi) chegavam em junho aos 338 mil
assinantes com direito a utilizar serviços VOD próprios, mais do dobro dos
que realizaram subscrições diretamente a empresas de VOD por internet.
Na segunda edição no país, o NexTV
Summit Brazil 2014 reuniu os principais executivos das operadoras de
TV, os grupos de mídia, os novos
operadores de OTT e os que pretendem entrar no mercado, e as princi-
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O

NextTV Summit Brazil 2014
realizado no passado 28 de
outubro no Hotel Intercontinental São Paulo contou
com a presença de mais de 100 profissionais do setor que debateram o
futuro das novas plataformas, o que
devem fazer as operadoras de TV
neste campo e quais as perspectivas
de futuro.
O Congresso realizado pela Dataxis
aconteceu em um momento importante para o mercado brasileiro “que
chegou as 144 mil assinantes de
S-VOD OTT (serviços de VOD por
subscrição por Internet) a finais de
junho de 2014. Netflix possui mais
de 60% desse mercado, a GVT alcança um 12%, a Sky Online detém 11%
e NetMovies chega aos dois dígitos
com 10% das subscrições do mercado”, afirma Ariel Barlaro, VP para
América Latina de Dataxis.
Segundo um estudo da empresa
organizadora do evento, em 2018
haverá 4.6 milhões de subscritores
de S-VOD OTT no Brasil que poderão
gerar uma receita liquida de mais de
R$ 1 bilhão. E se fossem inclusos os

por Fernando Moura

Ariel Barlaro, VP para América Latina
de Dataxis afirma que em 2018 haverá
4.6 milhões de subscritores de S-VOD
OTT no Brasil que poderão gerar uma
receita liquida de mais de R$ 1 bilhão

pais empresas globais que desenvolvem tecnologias para o setor.
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Os provedores
O congresso começou com um painel
denominado “Estratégias multi-tela
para operadores de TV por Assinatura” com a presença de Alessandro
Nascimento Maluf, gerente de Marketing Produto PayTV da NET e moderado por Barlaro. Maluf afirmou que
“uma das estratégias da NET é levar o
acesso a banda larga, telefonia e celular com a Claro para novos mercados.
Quando levamos o serviço para novas
cidades vemos a necessidade dos usuários de novos serviços. No Brasil a TV
por Assinatura cresce, mas é um espaço muito grande para o crescimento
do mercado de serviços básicos”.
Para o executivo, “OTT é um serviço complementar a TV por Assinatura.
Nós queremos fornecer este tipo de
serviços a nossos consumidores” porque cada vez mais “há uma canibalização da TV”. Para ele as OTTs são “uma
oportunidade de negócios”.
Tudo isso porque a estratégia da
NET “é entrar na mesma mesa, no
mesmo jogo, e o que temos que entregar é o melhor que temos desde
uma proposta integrada de TV por
Assinatura, com propostas como o
Games of Thromes, em diferentes
dispositivos. O consumidor está cansado de ver uma grade linear”.

Alessandro Nascimento Maluf, gerente
de Marketing Produto PayTV da NET
afirmou que os serviços de TV
por Assinatura continuarão crescendo
no Brasil porque os serviços de OTT
são um complemento
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A resposta do consumidor as diferentes ofertas da Claro Video OnDemand “é otima. Temos uma aceitação muito boa, os assinantes têm
um nível de satisfação muito bom,
o que nos traz uma fidelidade de
nosso serviço. E o serviço VOD é
fundamental para nossa estratégia,
diferenciando-nos dos serviços DTH.
Neste momento estamos na hora de
entregar mais qualidade com a duplicação da grade em HD”.
Para Maluf os serviços transacionais são o carro chefe da empresa.
“Hoje estamos com o Premium VOD,
com títulos que só podem ser vistos
no on-demand, ainda temos serviços em 3D porque achamos que não
precisamos ter um canal em 3D, mas
que são diferenciais do VOD. Não estamos concorrendo com o Cinema,
mas sim com o DVD”.
Márcio Jesus, diretor de Marketing
de Algar Telecom coincide com Maluf
e afirma que “hoje as OTT são uma
oferta complementar a nosso serviço.
A operadora tendo uma oferta completa participará sem dúvida do valor
que podem gerar os serviços de OTT”.
Jesus participou do painel executivo denominado “O futuro do Pay TV
no Brasil”, onde avançou no assunto
afirmando que “existe uma enorme
oportunidade das operadoras de TV
por assinatura para que elas possam
integrar o set-top box na TV, o que
chamamos de set-top box virtual” e
com ele aumentar os serviços e retorno dos investimos realizados.
Pitter Rodriguez, diretor de novos negócios da Discovery Networks afirmou
que a aparição de serviços OTT como
a Netflix não são uma ameaça para as
emissoras tradicionais e as provedoras
de serviços de TV por Assinatura, mas
são “uma experiência complementar, e
não constitutiva no mercado brasileiro. Nosso mercado ainda cresce e tem
espaço para diferentes serviços”.
Conceito partilhado por Cícero Aragon, diretor Presidente da Box Brazil
quem afirmou que estes são serviços
“complementares. O acesso ao conteúdo brasileiro tem uma percepção diferente por parte dos telespectadores.
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Marcio Jesus da Algar Telecom
considera os serviços OTT como uma
oferta complementar ao serviço
de TV por Assinatura ou Internet

Acredito que a meio prazo haverá uma
reformulação das iniciativas que gerem
novos modelos de negócio, não revolucionando o modelo anterior, mas potenciando o mercado atual”.
Algumas vozes da indústria
Bruno Bellantuono, diretor de vendas da Conax afirmou que o maior
desafio da indústria é “encontrar o
conteúdo”. Para ele “os clientes estão cansados de ficar pulando de
aplicativo para aplicativo”.
Os provedores precisam de parcerias
estratégicas com fornecedores e distribuidores de conteúdo OTT, gerando
agregação de aplicações. “Necessitamos construir uma oferta de TV linear
com qualidade de experiência a cada
passo do caminho com investimento
de longo prazo em head-end, segurança e STB, entre outras”. Assim, depois
do consumo linear, “ganhar experiencia em múltiplas telas, desta forma
começar a sentir como o usuário consume OTT, como por exemplo, TV ao
vivo em outras telas que possam ser
consumidos na casa do usuário”.
Mauro Arikawa, diretor de vendas
para América Latina da Irdeto afirmou
que a “mudança para OTT” e fundamental, sempre que se “aproveitem
as oportunidades”. De fato, para ele,
quando todos pensam que a TV tradicional está ameaçada pelo avanço
dos serviços de OTT, ele afirma que
“este avanço oferece oportunidades
importantes para os radiodifusores.

Para Sérgio Silva, gerente de vendas da
Elemental Technologies para América
Latina é impreterível que as empresas
forneçam aos provedores de conteúdos
softwares robustos que permitam que
estes processem os seus conteúdos
por streaming lineal ao vivo mediante
plataformas elásticas e flexíveis
baseadas na nuvem
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Pesquisas recentes da Irdeto revelam
que em 2020, 23% dos consumidores
do Reino Unido utilizarão uma mistura de serviços para aceder ao conteúdo podendo desta forma seleccionar o conteúdo desejado”.
Para aproveitar esta oportunidade,
afirma Arikawa, é “necessário implementar una estratégia de segurança
holística, com DRM em qualquer tela,
com aplicativo e segurança de serviço”. Para ele, como já é possível saber
o que o usuário está baixando, onde
e como, já é possível utilizar “essa
inteligência do negócio e assim os
provedores” possam criar estratégias

para “rentabilizar os seus serviços”.
Thierry Martin, diretor de ventas
para América Latina da Nagra explicou
o conceito da “Casa Conectada”, possível mediante a utilização do middleware OpenTV5 da empresa. Para o
executivo é fundamental que os provedores de serviços possam superar
os obstáculos para se alcançar a casa
conectada e explorar tendências em
tecnologias que podem permitir-lhes
entregar e rentabilizar suas ofertas
mediantes “novos serviços e aplicações dentro de um mercado de TV por
assinatura que está ficando cada vez
mais complexo, conectado e social”.
De fato, afirma Martin, no futuro o
importante será “receber conteúdos
em qualquer device” e a “qualquer
momento”, por isso, é “fundamental
a integração dos dispositivos e dar
as ferramentas aos provedores de
conteúdos de entregar conteúdos em
qualquer dispositivo”.
Em outra das palestras do Congresso, Ronaldo Dias, diretor de Serviços
de Compressão de TV da Ericsson
para América Latina afirmou que cada
dia mais a “qualidade de imagem é
importante, tanto que muitas vezes
é definitória para a sua visualização.
Sabemos que o futuro está na visualização de vídeo por streaming por
isso pensamos que tecnologias como
o 4K são muito importantes para o
crescimento do transporte de vídeo”.
Para o executivo da multinacional,
“cada dia é mais complexa a ope-

O painel “Grupos de mídia y TV Everywhere” contou com a presença de Ariel
Barlaro (Dataxis); Marcelo Pacheco, Vice-Presidente de Marketing e Vendas
de ESPN Brasil; Pitter Rodriguez, diretor de novos negocios da Discovery Network;
e Cícero Aragon, diretor Presidente da Box Brazil
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Cassandra Zuffante de Brightcove
afirmou que o futuro passa por
conteúdos esportivos premium
como os oferecidos na última Copa
do Mundo Brasil 2014

ração das plataformas OTT”, pelo
qual, a meta da empresa é “simplificar os processos” e torna-los mais
acessíveis. Claro, disse, que o maior
gargalo é “a densidade do vídeo
nestas plataformas” porque cada
vez demandam maior compressão.
“Pensamos que a solução poderia
passar por soluções completas que
ofereçam serviços e permitam maior
flexibilidade de operação”.
Entre os principais palestrantes da
conferência destaque para Leonardo
Lenz Cesar, VP Business Development do Esporte Interativo; Marcelo
Pacheco, Vice-Presidente de Marketing e Vendas de ESPN; Rafael Sgrott
Martins, Video Diretor de Telefónica/
VIVO; Ricardo Sanfelice, VP Marketing & Quality de GVT.
O evento foi organizado por Dataxis (www.dataxis.com), empresa
líder em inteligência de mercado de
TV, baseada em Paris, França, com
escritórios em São Francisco (USA),
Buenos Aires (Argentina), Rabat
(Marrocos) Bangalore (Índia) e Singapura. Dataxis conta entre os seus
principais clientes os principais operadores de Pay TV e grupos de mídia
de América Latina. Alem do NexTV
Summit Brazil realiza NexTV Summit
South America (Buenos Aires), NexTV Summit Andean (Bogotá), NexTV
Summit Mexico & Central America
(Mexico DF), NexTV CEOs Summit
(Miami). n
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Congresso SET 2014

Hot Sessions discutem
o futuro da televisão
dissipando alguns mitos
O futuro da televisão não se dará apenas no campo das tecnologias.
Será definido pelas pessoas. Pelos hábitos, consumo, negócios
e políticas. Será definido por nós, será definido pela sociedade

A

pesar do consenso de que o
futuro da televisão será diretamente influenciado pelas inovações tecnológicas,
pelos hábitos das pessoas e tendências em comercialização publicitária,
o futuro da TV ainda se mostra bastante incerto. Principalmente, porque
os diversos mercados televisivos de
diferentes países têm contextos e estratégias próprias para lidarem e se
adaptarem à nova realidade provocada pelas plataformas e dispositivos
de distribuição de conteúdos audiovisuais disponíveis atualmente.
Não por acaso, três importantes sessões do Congresso SET 2014 trataram
do tema “futuro da TV” sobre estes
aspectos. A primeira sessão, modera-
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por Francisco Machado Filho

da por Fernando Bittencourt (SET/FB
Consultoria), trouxe para o debate as
questões tecnológicas envolvidas no
futuro da televisão, com ênfase na
adoção dos formatos Ultra HD (4K e
8K). Na segunda sessão, Roberto Franco (SET/SBT/Fórum SBTVD) abordou o
tema focando os novos hábitos de
consumo da audiência e a relevância
da televisão no mercado brasileiro e
latino-americano. Por fim, Nelson Faria
Jr (SET) moderou a sessão que tratou
das tendências de exibição e comercialização publicitária e as fontes de
viabilização econômica da televisão.
O que se pode aferir após horas e
horas de debates e explanações dos
palestrantes convidados e que mitos
e verdades têm-se dissipado no meio

profissional e acadêmico sobre o futuro da TV. Neste artigo trataremos
de alguns deles, com o propósito de
alicerçar as discussões que ainda estão por vir sobre um tema complexo e
de extrema importância, não só para
a indústria do entretenimento, mas
também para a continuidade dos regimes democráticos que permitem à televisão exercer livremente seu papel.
Mas para isso, é preciso recorrer à
história para se ter a real dimensão
da estreita relação entre a televisão
e os aspectos sociais e econômicos
envolvidos no consumo televisivo
por parte da audiência. Nosso modelo de televisão se espelhou no
mercado americano broadcast e foi
concebido e desenvolvido para aten-

Fernando Bittencourt afirmou que
é muito difícil falar sobre o que vai vir,
e mesmo que falemos, não é tudo, pois
outros aspectos, além da engenharia
é que estão definindo o futuro

der às demandas de uma sociedade
parcialmente industrial que se formara no Brasil no período pós-guerra.
No período anterior o setor agrícola
contribuía com 27,8% do PIB e ocupava 60% da população ativa. Com
o fim da Segunda Grande Guerra,
as importações foram drasticamente
reduzidas forçando ao país introduzir uma política de industrialização
que substituísse as importações pela
produção interna dos produtos, além
do aumento das exportações para
mercados devastados pelo conflito.
Ao fim da guerra, o Brasil era um
dos maiores exportadores mundiais
de tecidos. Nos períodos anteriores
o Brasil possuía em reservas US$
71 milhões, saltando para US$ 708
milhões em 1945. Esta política de

industrialização resultou em altos
índices de crescimento econômico
passando de 1,8% do PIB em 1947,
para 7,7% em 1954 e que se manteve com regularidade até 1961 com
7,7%.* Este período de crescimento
resultou em uma aceleração na urbanização do país e na transferência
da mão-de-obra do campo para as
cidades. Ambiente favorável para se
instalar no Brasil um veículo de comunicação voltado para as massas e
extremamente moderno: a televisão.
Com as pessoas trabalhando nas
fábricas seus hábitos e rotinas foram se estabelecendo ao longo do
tempo e a televisão foi se adaptando
aos “horários das fábricas” oferecendo uma programação diversificada e “copiada” do rádio, o veículo
de maior penetração na sociedade
brasileira. Em 1958, 64% dos aparelhos radiofônicos estavam ligados
recebendo a transmissão da final da
Copa do Mundo de Futebol. Mas, em
1965, a televisão já impactava o mercado publicitário e a sociedade brasileira. (ver quadro)
Comparando com os números atuais
a televisão manteve o crescimento e
sua relevância para a população se
tornando o maior veículo em penetração e investimento publicitário.
Mesmo frente à internet, a televisão
não teve sua liderança ameaçada no
Brasil, e mais, ela continua crescendo.
Foi o que demonstrou Roberto Franco
para aqueles que estiveram presentes

De uns tempos para cá seu interesse pelos
seguintes meios de comunicação tem aumentado,
diminuído ou contínua igual?
Aumentado

Diminuído

Igual

Jornais

15%

15%

70%

Revistas

25%

21%

54%

Rádio

27%

22%

51%

TV

52%

7%

Livros

37%

15%
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© Foto: Francisco Machado Filho

Congresso SET 2014

“ Os Números do PNT demonstram
que o futuro da televisão é promissor,
pelo menos no Brasil”, afirmou Roberto
Franco no Congresso SET 2014

na sessão: “Cenários & Tendências:
Hot Session. O Futuro da mídia. Hábitos de consumo”. Os dados apresentados mostram um cenário muito
promissor para a TV aberta brasileira
em um futuro próximo, “basta que o
ecossistema conheça cada vez mais
seu público, que está deixando de ser
aquele formado no início da nossa
história televisiva”, ressaltou Franco.
A sessão teve início com a apresentação dos dados do Painel Nacional
de Televisão (PNT) e a forma como
são obtidos. São quinze mercados
divididos pelo país criando uma
amostra que representa 21 milhões
de lares no Brasil. Os números da
audiência nacional vêm crescendo
de 2008 até o momento, reflexo do
aumento da população, dos números
de televisores nos lares e, conse-

Compare os meios de comunicação
Jornais

Revistas

Radio

TV

Mais interessante

12%

8%

12%

68%

Menos interessante

30%

34%

29%

7%

Distrai mais

1%

14%

11%

74%

Distrai menos

41%

32%

22%

5%

Informa melhor

33%

3%

26%

38%

Informa menos

8%

67%

15%

10%

41%

Melhorou

6%

6%

13%

75%

48%

Contínua igual

26%

31%

32%

11%

Piorou

22%

33%

23%

22%

Pode dispensar

25%

44%

21%

10%

Não pode dispensar

25%

7%

18%

52%

Cinema

28%

31%

41%

Teatro

13%

34%

53%

**Pesquisa IBOPE – 1965
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Videoscope oferece para o Brasil o portfolio
mais completo de servicos do processo de migracao
da linha Analogica para Digital

SERVIÇOS

MARCAS

- VHF-UHF TV TRANSMITTER
- FM TRANSMITTERS
- TV ANTENNAS
- FM ANTENNAS
- FLYAWAYS ANTENNAS
- MICROWAVE LINKS:
Point-to-Point and Portable
- SATELLITE LINKS:
Uplinks, Flyaways and Driveaways
- ENCODER-DECODER
- RF MODULATORS
- SOFTWARE

Temos toda a linha e gama de produtos no mercado de RF Broadcast:
Servicos de Engenharia, Acessoria, Servicos de Implementacao e Garantia,
em toda segmentacao de transmissao de TV Digital conforme norma ISDB-Tb.

Para maiores informacoes:
info@videoscopeusa.com - Fones: SP (11) 3957 1253 RJ (21) 3957 1375
Seg - Sex 11:00am to 7:00pm (Brasil) - Falamos Portugues -
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Para Nelson Faria Jr. as novas
plataformas de distribuição e conteúdo
transmídia devem ser alcançados pela
publicidade ou por um novo modelo
de negócios

quentemente, dos aparelhos ligados.
“É o que chamamos de bônus demográfico”, afirmou Franco. Corrobora
este cenário o grande consumo da
mídia TV frente a outras plataformas,
93% da população assiste TV apenas
no formato tradicional.
O mercado de TV brasileiro vem se
mostrando muito lucrativo, se comparado a outros países. As projeções
para os investimentos em publicidade
na indústria de entretenimento e mídia para os próximos cinco anos deverão crescer 10,2% até 2018, enquanto
o mercado global é de 5%. Já a publicidade na TV deverá crescer 9.1%,
com previsão de faturamento de U$ 9
bilhões apenas na TV aberta***.
Nos Estados Unidos as transformações naquele país ocorrem mais rapidamente do que em outros mercados.
Lá o acesso à tecnologia (tablets,
smartphones, TV conectada, banda
larga) está obrigando os produtores
de conteúdo a formular estratégias
e novas oportunidades de negócios
que atendam a audiência que vem
sendo formada por meio destes dispositivos. A penetração da internet
é mais importante hoje do que a do
cabo, 40% dos aparelhos de TV nos
Estados Unidos são SmarTV.
O mercado da América Latina é muito parecido com o brasileiro. A TV
aberta possui grande relevância em
países como Equador, Bolívia, dentre
outros. Estima-se que 40 milhões de
pessoas serão incluídas na audiência
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da TV até 2015, 74% da população
assiste televisão ao vivo. Mas temos a
consciência de que este cenário pode
mudar. Roberto Franco resumiu bem
o que vem pela frente: “temos um
consenso; a mudança está acontecendo. As mídias de massa vão continuar
existindo, a maneira como relacionamos com elas é que vai mudar, mas
isso não quer dizer que um meio irá
acabar com o outro”. O caso brasileiro
pode ser explicado pelo seu processo
de industrialização e os momentos favoráveis da economia que permitiram
a uma considerável parcela da população acender à classe consumidora
que, consequentemente, incentiva o
investimento publicitário.
Contudo, nos mercados de países
desenvolvidos essa situação é diferente. Nos Estados Unidos, por exem-

“Embora todos concordem
que muito em breve
a televisão não será
a mesma, ninguém pode
dizer com certeza como
será esse processo”
Nelson Faria Jr –SET

plo, 40% dos jovens assistem mais
produtos audiovisuais pelo YouTube
do que pela televisão. Mas, assim
como no Brasil, o período pós-guerra
foi determinante para que a indústria
de televisão norte-americana, permitindo que ela viesse a se tornar a
maior do mundo.
Durante a Segunda Grande Guerra,
os Estados Unidos aproveitaram toda
sua infraestrutura industrial, ociosa
desde a grande depressão de 1929
e abasteceram os aliados com armamento bélico e alimentos. Para isso,
recrutaram um enorme contingente de
força de trabalho feminino. Os salários
pagos às mulheres aumentaram em
12% o consumo. Onze mil supermercados foram inaugurados em três anos.
O consumo, que era negativo em
1934, de - US$ 4 milhões saltou para

US$ 42 milhões positivos, em 1945.
A Renda da família norte-americana
já era 15 vezes maior do que a renda
das famílias europeias. Em 1946, de
poucas centenas de aparelhos televisores existentes nos Estados Unidos,
o número saltou para mais de 60 milhões em 1970. Nesse mesmo ano, a
indústria televisiva norte-americana
produzia mais programas de TV que
qualquer outra no mundo. O norte
-americano gastava, em média, mais
de cinco horas por dia assistindo televisão, e 70% da população adulta
assistia TV. Mas, em 1977 a TV paga
ultrapassou a audiência da TV broadcast e, deste então, os números
nunca mais pararam de cair.
Atualmente, pouco mais de 10% da
audiência norte-americana sintoniza
os canais abertos. Por que isto aconteceu? Porque a sociedade mudou.
Com a desregulamentação do sistema
financeiro norte-americano, a queda
do muro de Berlin e a globalização,
grande parte da indústria norte-americana foi transferida para a Ásia. O sincronismo entre a vida cotidiana das
pessoas e a grade de programação
das emissoras foi se deteriorando.
Hoje, com a internet banda larga chegando em 90% das casas e o acesso
pelas operadoras de celular, as pessoas que não mais podiam consumir
televisão acompanhando a grade de
programação encontraram nestes dispositivos uma alternativa. Surgia a TV
em “qualquer hora” e “em qualquer
lugar”. Porém, o modelo de negócios
da televisão ainda se baseia no modelo construído para a Era Industrial
e não para a Era Informacional, ou
seja, ainda calculamos o valor do comercial pelo tamanho da audiência.
A nova sociedade informacional
norte-americana ainda consome televisão, mas por meio da TV paga e da
internet via banda larga. Em 2005,
havia duzentos milhões de computadores conectados à internet nos lares. Atualmente, mais de um quinto
de todas as residências com assinaturas de TV paga nos Estados Unidos
assistem à TV on-line por meio de
várias telas. Alcançar esta nova audi-
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do contexto brasileiro, mas
em números que ainda não
confrontam os números da
TV aberta no Brasil.
Por conta deste ambiente
ainda favorável as predições
quanto ao futuro da televisão, no geral, caminham
para os extremos. Por um
lado, há aqueles que defendem que a TV brasileira ainda será relevante por muito
tempo. Do outro, há quem
pregue o fim da televisão ou
de algumas emissoras. Para
qual lado à balança irá pender? Isto depende de mais um ingrediente além dos aspetos econômicos
e sociais: as políticas de comunicação. Este fator é o que realmente
poderá por fim à transmissão pelo
ar em alguns países, ou acrescentar
ainda mais desafios à TV brasileira.
A questão do uso do espectro é
um assunto bem mais urgente do
que usos e costumes da audiência.
A demanda inflacionada nos Estados
Unidos, congestionamento no Japão,
indefinições na Europa estão fazendo
com que todos da indústria voltem a
atenção para a conferência da UIT em
2015 em relação ao uso do espectro
para a televisão terrestre. Masahiko
Fujimoto, vice diretor geral da ARIB
(Association of Radio Industries and
Businesses) entidade responsável
pelos relatórios e padrões técnicos
no Japão demonstrou sua preocupação com atual momento da radiodifusão do Japão no que diz respeito
às demandas do espectro. Fujimoto
apresentou uma extensa gama de
dados que comprovam a situação delicada de seu país e pontuou a necessidade do sistema broadcast em situações de crise. O executivo relatou
um acontecimento ocorrido durante o
Tsunami de 2011 que salvou 40 mil
vidas durante o desastre, quando
a TV aberta emitiu sinais de alertas
pelo sistema On-seg salvando a vida
das pessoas que estavam no metrô.
Mas, apesar das nuvens de tempestade no horizonte a Hot Session
“Broadcasters: os desafios do futu-

As “Hot Sessions” do Congresso SET
2014 trouxeram a São Paulo algumas
das principais perspectivas do mercado
broadcast mundial

© Foto: Francisco Machado Filho

ência não tem sido uma tarefa fácil.
Este foi o tema principal discutido na
sessão moderada por Faria Jr.
“Embora todos concordem que
muito em breve a televisão não será
a mesma, ninguém pode dizer com
certeza como será esse processo”.
Assim, Nelson Faria Jr (SET) deu início
a sessão: “Cenários & Tendências:
Hot Session: As novas tendências de
exibição e consumo de mídia”, que
pretendeu abordar o consumo das
tecnologias que em breve estarão
disponíveis, e como a publicidade
pode alcançar esta nova audiência.
Conteúdo transmídia, TV Híbrida, publicidade interativa, TV Everywhere,
personal streaming, TVs conectadas,
second screen, rupturas de modelos
e novos players já são a realidade

Yasuto Hamada (NHK) afirma que “não
gastaria tanto dinheiro no sistema 4K”
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ro”, moderada por Fernando Bittencourt (SET/ FB Assessoria e Consultoria) debateu com Yasuto Hamada
(NHK), Roland Beutler (EBU) e Hugo
Gaggione (Sony) o futuro da tecnologia na televisão. Os representes dos
mercados europeu, asiático e norte-americano estão enfrentando, de
forma diferente é claro, o momento
transitório pelo qual passa a indústria televisiva em seus países. Porém,
alguns pontos são comuns, tais como
a Ultra Alta Definição, o vídeo sobre
IP e serviços de OTT. São pontos em
comum, mas que nem por isso deixam de ser também um desafio.
Questionado por Bittencourt qual
seria a melhor opção para a indústria
televisa; adotar o padrão 4K ou esperar pelo padrão 8K, Yasuto Hamada
respondeu com toda a gentileza japonesa que se a decisão fosse exclusivamente dele, ele “não gastaria tanto
dinheiro por agora no sistema 4K”.
Uma simples frase, mas que impacta
todo um mercado desde a fabricação
de equipamentos à produção de conteúdos. São inúmeros fatores, inúmeras possibilidades e cenários que estão por vir, que envolvem um contexto
social muito maior, no qual a televisão
se adapta e se molda, tornando-se espelho da sociedade na qual ela está
inserida. Como afirma Arlindo Machado, “a televisão é aquilo que fazemos
dela”. Mas, talvez, a síntese que expressa o caminho que está por vir esteja na afirmação de Fernando Bittencourt. “É muito difícil falar sobre o que
vai vir, e mesmo que falemos, não é
tudo, pois outros aspectos, além da
engenharia é que estão definindo o
futuro. O tempo é fundamental e sozinhos não conseguimos fazer, depende
dos negócios e das pessoas”. n
Referências:
* Industrialização e o Desenvolvimento Econômico do Brasil. Werner
Baer. FGV, 1983
** A voz do Povo: o IBOPE do Brasil.
Silvana Gontijo. Objetiva, 1996
*** Global E&M Outlook - Overview
2014-2018 / Cenários Brasil, América
Latina e Global.
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Conceitos e Fundamentos
do HEVC/H.265

por Tom Jones Moreira

N

a primeira parte deste artigo se tentará explicar
o que é o novo codec HEVC/H.265, seus principais fundamentos e conceitos e suas possíveis
funcionalidades.

1. Introdução
High Efficiency Video Coding (HEVC) é um padrão de
compressão de vídeo, e sucessor do H.264/MPEG-4 AVC
(Advanced Video Coding).
Sua norma é a ISO / IEC 23008-2 MPEG-H e ITU-T
H.265. Onde seu conteúdo técnico foi finalizado em
25 de janeiro de 2013 e a especificação foi formalmente
ratificada como padrão em 13 abril de 2013.
Uma das principais áreas para o uso do HEVC é o vídeo de alta resolução, como HD (1920x1080p) e UHDTV
(4K: 3840 × 2160 ou 8K: 7680 × 4320).
As características estatísticas de tais fluxos de vídeo
tendem a ser diferentes se compararmos com um conteúdo de baixa resolução: o tamanho dos frames são
maiores e a taxas dos quadros e a qualidade percebida
também, o que torna-se obrigatório a imposição de requisitos mais complexos de eficiência de compressão,
bem como uma melhor (e maior) complexidade computacional dos processos de codificação e decodificação.
Como os smartphones e tablets avançaram para uma

arquitetura multi-core (ARM: dual core, quad core etc.) a
capacidade de tirar proveito do processamento paralelo
é fundamental quando se trata da compressão eficiente de conteúdos de alta resolução. Todos estes pontos
foram levados em consideração durante o desenvolvimento do novo padrão.
A codificação hibrida baseada em blocos usada no
novo codec é a mesma que foi utilizada nos padrões
de codificação de vídeo anteriores (H.264). Para codificar o conteúdo, quadros de vídeo são divididos em
blocos que são codificados individualmente, aplicando-se técnicas de predição - baseando-se em blocos
vizinhos da mesma imagem (previsão intra blocos ou
IntraPrediction) ou de imagens previamente codificadas
(por estimativa de movimento / compensação). A diferença entre o resultado previsto e os dados do vídeo
original é subseqüentemente codificada por uma aplicação dos blocos de “Transformada” e Quantização. Desta
maneira, um bloco pode ser representado por apenas
alguns coeficientes diferentes de zero. A quantização de
coeficientes de transformação, vetores de movimento,
direções de predição, modos de bloco e outros tipos de
informação são codificados com entropia sem perdas
na codificação. A codificação hibrida baseada em blocos
é ilustrada na Figura 1.

Figura 1:
Diagrama simplificado
de um encoder HEVC.
Fonte: Autor baseado
em [1]
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2. Como tudo isso funciona?
Para garantir o alto nível de eficiência de compressão, e suporte para o processamento paralelo, algumas partes do HEVC foram alteradas se comparado
com as gerações anteriores de codecs. Para a maior
parte dos codecs H.26X, a maior entidade que poderia
ser codificada era um macrobloco (16 × 16 pixels). Já
para o HEVC foram introduzidas estruturas de blocos
maiores, com mecanismos flexíveis de particionamento. Dessa forma o bloco básico do HEVC é chamado de
LCU (Largest Coding Unit) “grande unidade de codificação”) ou CTU (Coding-Tree Unit), que possui um tamanho máximo de 64 × 64 pixels. Cada CTU é a raiz de
uma “quadtree” (uma espécie de super macrobloco) e
pode ser de forma recursiva dividido em outras pequenas unidades de codificação chamadas de UC (Coding
Units), que por sua vez, ainda podem ser divididas em
pequenas Unidades de Predição as “PU´s”(Prediction
Units) e em TU (Transform Units). Como mostrado nas
Figuras 2 e 3.

Figura 2: O “super macrobloco HEVC” LCU
Fonte: IEE Consumer Elect. Magazine Julho2012

Figura 3: Um exemplo do particionamento de um LCU
em UC´s, PU´s e Tu´s – Fonte: Autor baseado em [2]
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Figura 4: a – simétricos b – assimétricos Pus.
Fonte: IEE Consumer Elect. Magazine Julho2012 [3]

2.1 Unidades de Codificação (UC´s)
O tamanho dos UC´s pode ser tão grande como a própria LCU, ou pode ser dividido de forma recursiva em
quatro tamanhos iguais dessa fonte e tornar-se tão pequeno quanto 8x8, dependendo do tamanho do conteúdo da imagem. (veja a Figura 2)
Partições de predição de movimento podem gerar formas quadradas ou retangulares, o que também ocorria
com o H264. O diferencial aqui é que o HEVC, também
suporta algo chamado Partições de Movimento Assimétrico (AMP: Asymmetric Motion Partitions), que pode
dividir cada UC em unidades de predição (PU´s) com
largura ou altura desiguais, como ilustrado na Figura 4.
2.2 Unidades de Predição (PU´s)
Como foi dito, cada Unidade de Codificação (UC) pode
ser dividida em unidades menores, que formam a base
para a predição. Essas unidades são chamadas de PU´s
(Prediction Units). Cada unidade de codificação pode
conter um ou mais PU´s, e cada um dos PU´s podem ser
tão grandes quanto a sua UC ou tão pequenos quanto
4 # 4 em tamanhos de blocos de luminância.
Enquanto uma LCU (Supermacrobloco) pode se dividir
de forma recursiva em blocos menores de UCs, a divisão de UC em PU não pode ser recursiva (e pode ser
feito apenas uma vez). As PU´s podem ser simétricas
ou assimétricas. Assumindo que podem ser quadradas
ou retangulares. Em particular, uma UC de tamanho 2N
# 2N pode ser dividida em até duas PU´s simétricas de
tamanho N # 2N ou 2N # N ou quatro PU´s de tamanho
N # N, conforme mostrado na Figura 4 acima.
2.3 Unidades de Transformação (UT´s)
O HEVC aplica uma DCT (Transformada Discreta do
Cosseno) aos resíduos de dados descorrelatos. As unidades de Transformação (UT´s) são a unidade básica
para os processos de transformação e quantização. O
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tamanho e a forma de uma UT depende do tamanho
da unidade de predição (UP) que a originou. Dessa
forma uma UT pode ser tão pequena quanto 4#4 ou
tão grande quanto 32#32 das amostras de luma de
uma imagem.
Cada UC pode conter uma ou mais UT´s, e cada quadrado de uma UC pode se dividir em UT´s menores.
A Figura 5 abaixo ilustra como as UT´s podem ser dispostas dentro de uma LCU.

Figura 5:
Exemplo
das UT´s
dentro de
uma LCU.
[3]

Dessa forma vemos que o tamanho dos blocos de
predição, em HEVC pode variar de 4 × 4 amostras até
64 × 64, enquanto o tamanho das transformadas podem variar de 4 × 4 até 32 × 32 amostras. Grandes
blocos de predição são a forma mais eficiente para
codificar grandes áreas lisas, de imagem simples, enquanto blocos de predição menores e transformadas
podem ser usadas para alcançar a precisão em áreas
que contêm uma série de detalhes mais complexos na
imagem.
A especificação HEVC abrange mais modos de intra
-predição do que o H.264, incluindo um modo para
aplanar e aproximar uma superfície de pixels vizinhos, e

Figura 6: Modos de Intra-predição para HEVC (a) e H264 (b)
Fonte: IEE Consumer Elect. Magazine Julho2012 [3]
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um outro plano com 35 modos de predição angulares,
conforme mostrado na Figura 6, abaixo.
A intra-predição pode ser feita em blocos de diferentes
tamanhos, baseando-se sempre no tamanho máximo da
unidade de predição (UP) que ele pertence, conforme
mostra a tabela abaixo:

Tabela 1 Relação de UP´s x Modos de Intra-predição.
Fonte: IEE Consumer Elect. Magazine Julho2012 [3]

O desempenho da Intra-predição ainda pode ser melhorado com a utilização de filtros de suavização de
pixels adjacentes chamados de: MDIS (Mode dependent
intrasmoothing). O MDIS é ativado com base no tamanho da UP e em geral é utilizado para grandes tamanhos de UP´s e em modos direcionais.
O HEVC tem 6 modos de intra-predição de croma, a
saber: Modo direto (DM: DirectMode), Modo Linear (LM:
Linear Mode), Vertical (Mode 0), Horizontal (Mode 1), DC
(Mode 2), e por fim o Plano (Mode 3).
De forma geral DM e LM exploram a correlação dos
componentes de luminância e crominancia. Como o tipo
de correlação explorada por DM e LM são diferentes,
os dois modos se complementam nos termos da codificação de desempenho. Devido a correlação existente
entre Luma e croma, DM e LM são os modos mais utilizados para a melhoria da qualidade da intra-predição
e croma.
A Predição para luma usa blocos de compensação de
movimento com precisão de até um quarto de pixel,
enquanto a compensação de movimento dos componentes de cor é realizada com precisão de um oitavo
de pixel. A Interpolação para pixels fracionários usa
8-tap filters para blocos de luma e 4-tap filters para
a cor.
2.4 O Codificador de Entropia
Após a transformação, a codificação de entropia
é aplicada para codificar todos os elementos e coeficientes que foram quantificados. No HEVC há um
único codificador de entropia para os dados de bai-
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xo nível. Ele é chamado de CABAC (Context Adaptive
Binary Arithmetic Coder) e é similar ao utilizado no
H.264, mas foi modificado para facilitar o processamento paralelo.
CABAC é uma técnica de compressão sem perdas, e
é muito superior a maioria dos outros algoritmos de
codificação de entropia utilizados na codificação de
vídeo. Embora ele seja um dos elementos-chave que
fornece ao H.264 sua superior capacidade de compressão em relação aos codecs MPEG2 e MPEG1. Porém
no H.264 / MPEG-4 AVC, o CABAC é suportado apenas
nos Perfis “Main” e “Higher”, uma vez que requer uma
quantidade maior de processamento para decodificar,
já no HEVC, o mesmo CABAC é usado em todos os perfis do padrão. A Figura 7 ilustra o diagrama em blocos
do Codificador de entropia do HEVC, como pode ser
visto existem dois modos do codificador: o de Alta
eficiência (HEB: high-efficiency binarization) e o de
alto rendimento binário (HTB: high-throughput binarization).

VLC, e isso lhe proporciona respectivamente uma alta
eficiência com baixa complexidade.
O padrão HEVC define, ainda, duas estruturas chamadas de “filtros in-loop”. Um filtro de desbloqueio e outro chamado de S.A.O (Sample Adaptive Offset). Este
último é aplicado à saída do filtro de desbloqueio, e
aumenta a qualidade das imagens de referência, aplicando deslocamentos transmitidos para as amostras
que cumpram determinados critérios. Os filtros in-loop
melhoram a qualidade subjetiva do vídeo reconstruído,
bem como a eficiência da compressão.
O processo de filtragem chamado de “Deblocking filtering” no HEVC é menos complexo do que no H.264,
uma vez que ele esta limitado a uma rede de blocos de
8 x 8. Essa restrição, juntamente com as decisões de filtragem (in-loop) e as operações que não se sobrepõem
entre dois limites, simplificam muito o processamento
multi-core. n

Continuará... Na segunda parte finalizaremos
a explicação conceitual do codec e mostraremos
o seu desempenho e complexidade
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Fig.7. O Codificador de Entropia do HEVC

O modo HEB é inteiramente baseado em CABAC enquanto o modo HTB é parcialmente baseado no modo
de codificação residual CAVLC (Context-adaptive variable-length coding).
No modo HTB todos os elementos da sintaxe, são codificados por CABAC, exceto os coeficientes residuais
que são codificados usando CAVLC. Dessa forma o codificador de entropia do HEVC busca utilizar a melhor
características de ambos os codificadores CABAC e CA-
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Era Transmídia

A utilização de elementos
transmídia e de storytelling
para o aumento
do engajamento social
dos comerciais de TV
por Luana Borges*

O

advento da Web 2.0 mudou a lógica da publicidade. A cadeia da comunicação que antes acontecia de forma linear, hoje é uma rede
rizomática complexa que confunde emissores,
receptores e possui ainda mais ruídos. Nesse contexto,
o desafio da publicidade deixou de ser apenas criar
desejos, seduzir, vender e construir marcas. Por outro
lado, fomentar a participação colaborativa, criar memória e permear o imaginário coletivo, tornaram-se elementos fundamentais no fazer publicitário. Só assim
é possível promover conexões entre as marcas e a vida
das pessoas, viabilizando os objetivos daquelas através
do engajamento – que pode ser proporcionado pela utilização de elementos transmidiáticos e de storytelling.
Temos então três conceitos de suma importância para
a discussão do assunto:
• Multiplataforma: conteúdo distribuído em pelo menos
dois canais;
• Crossmídia: conceito que torna possível criar experiência midiática através de diversos canais, com o
mesmo conteúdo distribuído em vários canais;
• Transmídia: Se comporta como uma aglomeração dos
dois conceitos anteriores. É baseado no desenvolvimento de universos criados a partir de narrativas em
múltiplas mídias. Com ele é possível fazer com que
os interagentes comportem-se como uma parte importante na construção do processo comunicacional.
Dentro desse contexto, é preciso que se criem narrativas que possibilitem a interação com os consumidores. Em entrevista à TV Cultura, em 2013, o premiado
publicitário, Washington Olivetto, dialoga acerca do assunto. “A relação da comunicação deixou de ser uma
estrutura de monólogo e passou a ser uma estrutura de
diálogo, nesse mundo digital e os mecanismos de produção cresceram muito, então você pode materializar
qualquer ideia”, disse. Olivetto também falou acerca da
construção da linguagem, ressaltando a importância de
sua adaptação para os diversos meios de comunicação,
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“Cada pessoa quer receber um tipo de linguagem, que
deve ser honesta e verdadeira”, concluiu.
No Brasil, a publicidade começou a ganhar força a partir da década de 1970, com a narrativa memorável da
“Bombril”, com o ator Carlos Moreno, que atualmente
consta no Guiness Book como o ator recordista de anos
e minutos no ar. A empresa foi pioneira em destinação
de verbas para a publicidade e inovação na linguagem
direta e íntima com os telespectadores.
Outro VT famoso na história da publicidade tupiniquim
é “O Meu Primeiro Soutien”, de 1987. O filme é centrado no cotidiano de uma adolescente que ganha sua primeira peça íntima. A inovação, no caso, foi à linguagem
de cinema transposta para um comercial de televisão.
Um plano sequência narrou a emoção e a peculiaridade
do sentimento da personagem ao adquirir o produto.
A inserção na TV é lembrada até hoje, tanto por seu
aporte cinematográfico quanto pela empatia criada com
o público-alvo.
Já na década de 1990, a expressão “Não é assim nenhuma Brastemp”, extraída de uma narrativa do cotidiano
e da brasilidade dos consumidores determinou a construção da identidade de uma marca associada à sofisticação, transformando os eletrodomésticos comercializados pela empresa em objetos de desejo. Ainda nessa
década surgiu a campanha “Mamíferos da Parmalat”.
O VT agregava em sua narrativa uma conexão com o cotidiano e uma promoção com a venda de bichos de pelúcia,
que foram distribuídos em postos físicos. Pode-se dizer
esse foi o embrião das ações Transmídia da publicidade
brasileira, pois, além de ser distribuído em duas mídias
(TV e Ponto de Venda), gerou um forte engajamento, mobilizando milhões de pessoas em todo o Brasil.
Ao encontro dessa perspectiva, estão os esforços da
publicidade contemporânea, tanto em fazer valer o histórico brilhante das décadas de 70, 80 e 90 do século passado, quanto em se adequar à revolução digital, principalmente no que tange a vida das pessoas.

De acordo com Manuel Castells (apud Santaella, 1996;
Lemos, 2010), a sociedade em rede tem as seguintes
características:
• Globalização de atividades estratégicas da economia.
• Organização em rede.
• Instabilidade no trabalho e individualização do emprego.
• Cultura de virtualidade real, construída por um sistema interconectado de sistemas midiáticos.
• Transformações na dinâmica do cotidiano, no tempo/espaço. Volúveis com o advento da WEB. O espaço agora
é de fluxos e o tempo inexiste dentro dessa perspectiva.
Nesse contexto, tem-se desde o começo da primeira
década do século XI, que as empresas se utilizavam do
SMS para criar uma extensão de sua marca no cotidiano
das pessoas. De lá pra cá, houve uma evolução tanto
dos meios quanto da linguagem e interatividade.
Cronologicamente tem-se o Orkut, que garantiu às
marcas comunidades sociais, gerando um contato mais
pessoal com os clientes e ainda possibilitou a cultura de
fã. O Twitter, que permitiu a criação do SAC 2.0. O Facebook, que proporcionou uma plataforma interativa de
Brand. E, mais recentemente, o Wazzy, aplicativo de GPS
para smartphone que permite que as empresas façam
publicidade através dele utilizando a geolocalização.

Elementos transmídia e de storytelling para o aumento
do engajamento social dos comerciais de TV: uma
busca pela criação da memória no imaginário coletivo.
Em artigo publicado em 2011, o grupo de estudos Era
Transmídia, delimitou oito elementos cerne da narrativa
transmídia:
1. Deve partir de um conteúdo principal envolvente:
seja ela história, produto, pois dele sairá todas as
outras ações.
2. Ser distribuído nas múltiplas plataformas de mídia:
deve ser elaborado um plano para as demais ações
para distribuição em outras mídias, além da principal.
É interessante que o projeto saia das plataformas
tradicionais (televisão, rádio, jornal e revista) e atinja
as novas mídias. Ex: redes sociais digitais.
3. Utilizar o melhor de cada uma delas: É necessário que
as plataformas escolhidas se complementem, pois as
ações devem se encaixar umas nas outras. Dessa forma, as conexões entre todas as plataformas de mídia
escolhidas para o projeto devem formar uma história
“harmoniosa”.
4. Gerar interesse, possibilitando visibilidade: despertar
a curiosidade da audiência e fazê-la focar sua aten-
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ção naquilo que foi proposto, demanda cuidados especiais com a história principal, pois é a partir dela
que temos todas as outras etapas. “Por isso, ter uma
boa narrativa, aplicada aos conceitos de storytelling,
com conflitos introduzidos na história principal, ter
momentos e detalhes que estejam no contexto da
audiência (cultura popular) e utilizar uma boa diversidade de mídias garante a visibilidade e o interesse
pretendido para o envolvimento do público-alvo”.
5. Manter a atenção e o engajamento das pessoas (compartilhando ou interagindo): A história deve ser instigante e criativa a ponto de fazer com que o público
mantenha-se focado na narrativa, fazendo com que
ele se mantenha curioso e com desejo de interagir
na mídia original e nas demais mídias. Desta forma.
Construindo assim uma relação íntima entre o conteúdo e os interagentes.
6. Permitir que novos conteúdos sejam produzidos (estáticos, audiovisuais, interativos etc.): criar condições
para que o próprio público crie desdobramentos da
história. Deixando de ser apenas expectadores e passando a ser coprodutores do conteúdo.
7. Obter resultado positivo ou êxito: esse é o desafio
que as ações transmídia geram. Investir recursos financeiros em projetos transmídia pode trazer, além
de resultados tangíveis e financeiros, resultados intangíveis, ou seja, institucionais, de branding etc.
8. Levar à transversalização: o intuito das ações transmídia deve ser atingir a viralização ou que trabalham
com o impacto nas pessoas, ou mesmo por simples
curiosidade. O sentido de transversalização traz para
essa discussão o conceito de levar o conteúdo para
vários meios, difundir projetos em várias plataformas
sejam elas sociais, digitais ou outros formatos, que
estejam ativos e presentes no dia-a-dia do público,
tornando-se um fenômeno. Para a compreensão dos
limites de transversalização e das possibilidades de
expressão dentro de um universo de comunicação em
transmídia, é necessário entender a diferença entre
as expressões de mídia, partindo da monomídia e
seguindo por todas as demais conceituações (multimídia e crossmídia) até chegar a transmídia”.
Essas características corroboram com o novo momento
da publicidade e revigoram sua produção. Um exemplo
atual é o filme “Underwater” – criado para o lançamento da Skol Beat Senses, que ganhou uma web série de
cinco episódios, no Youtube, para mostrar como foi elaborado o comercial para TV, criado pela F/Nazca Saatchi
& Saatchi – o filme foi 100% foi todo produzido debaixo
d’água e mostra uma ‘balada azul’, onde coisas inexplicáveis acontecem. O VT proporcionou engajamento social a partir da curiosidade gerada pela beleza estética
e trilha sonora envolvente. Nesse contexto está a cons-
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trução da memória coletiva através de meios digitais
(característica da atualidade que amplia o conceito de
memória coletiva, dando a esta a possibilidade de ser
independente do tempo/espaço). O filme ainda gerou
uma viralização do conteúdo, atingindo assim todos os
requisitos da narrativa transmídia.
Todas essas características da narrativa transmídia e
storytelling levam o conteúdo a ocupar um lugar de
destaque na vida das pessoas. No caso do filme da
Skol, através da inovação na linguagem, pode-se ver
também a criação de uma memória cultural, a qual é referenciada por Assmann (2008) como configurada pela
tradição e processos comunicacionais que estão ligados
às “rupturas, conflitos, inovações, restaurações e revoluções”. Pertencentes a essa memória símbolos, ícones
e representações. Formas que “ultrapassam o horizonte da memória das coisas”, e constituem uma ligação
balizada pelo tempo, lembrança e identidade. Sendo a
memória cultural uma espécie de memória social eternizada por algum fator externo a ela.
A criação do VT e seus desdobramentos no Facebook
e Youtube vai ainda na mesma mão do conceito de esquecimento estipulado por Ferreira (1999). Para o autor,
ao invés de ser o oposto da memória o esquecimento
é uma parte dela. Para o autor, o esquecimento é uma
lacuna preenchida pelo imaginário. Dentro desse contexto, o filme permeia o senso comum do que seria uma
‘balada’ e concomitantemente cria um gap importante
que faz com que o telespectador sinta-se uma parte do
filme, adentrando, então, no imaginário da persuasão
e sedução.
Pode-se considerar, então, a web, através da narrativa transmídia, é uma grande agregadora de memória
cultural, isso porque ela caracteriza-se como interface
cumulatória de conteúdos, sendo assim o ambiente
mais apropriado para realizar-se o estudo desse tipo de
memória. A web permitiu a produção de conteúdo em
massa, por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Graças
a ela é possível criar redes de memórias individuais
ocasionadas por vivências cotidianas e postagens nas
mídias sociais e fazer com que elas se transformem em
uma espécie de colcha de retalhos memória social, que
futuramente pode vir a tornar-se cultural. n
* Com Rodrigo Arnaut e Daiana Sigiliano
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