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Editorial

Novo ano, novos desafios!

C

omeçamos 2015 com um novo desafio, a publicação
da versão digital da Revista da SET. Nos primeiros
dias notamos que o público gostou e que dar interatividade a nossa publicação é mais um passo para o
futuro.
Pensando no futuro da radiodifusão a SET criou dois novos grupos de estudo. O Grupo de Boas Práticas para
Acessibilidade em radiodifusão que terá como principal
atuação o estudo e detalhamento da integração de tecnologias para aumentar o acesso à informação de portadores de deficiências auditivas e visuais, dentro do conceito
de benefício da coletividade; e o Grupo de Novas Mídias,
que tem como principal objetivo estudar de que forma
as mídias digitais podem enriquecer a experiência com
o conteúdo televisivo de diversas audiências de TV conectadas a outros dispositivos, tais como smartphones,
tablets, wearables e internet das coisas (IoT).
A indústria broadcast avança para soluções completas
baseadas em estruturas IP e workflows completos oferecidos por empresas cada dia maiores, de fato, já quem tenha afirmado que no futuro a indústria terá como máximo
uma dúzia de players que fornecerão soluções integradas para o setor. Mas, isso ainda esta por ver-se, o que
sim sabemos é que o mercado brasileiro de radiodifusão
continua a estar muito bem cotado pelas empresas que
apostam na modernização das nossas emissoras pensando no apagão analógico programado pelo governo para
2016.

Nesta edição poderá desfrutar de uma reportagem realizada no último IBC, em Amsterdã, mostrando o que pensam os executivos de algumas das principais empresas
da indústria sobre o mercado brasileiro, os sistemas baseados em estruturas IP e como a nuvem pode mudar
o paradigma da TV. Também como a FIFA revolucionou
durante a última Copa do Mundo a segunda tela brindando a milhões de usuários a possibilidade de ter câmeras
exclusivas dos jogos nos seus dispositivos móveis avançando para novas formas de monetização das produções
esportivas.
Poderá ler, também, a cobertura completa do SET Regional Centro Oeste que debateu o futuro do setor, as novas
normas e analisou novas tecnologias; algumas notícias
de mercado com novidades em grandes empresas nacionais e internacionais.
Ainda artigos desenvolvidos por profissionais sobre a
compressão digital HEVC; sobre o estado atual das SARC
realizando uma análise dos pleitos que podem equacionar as dificuldades da Reportagem Externa; o fenômeno
Lost analisado pelo Grupo Era Transmídia; e finalmente
como as StartUp podem aproveitar o avanço da TV digital.
E claro, se deseja ler os nossos conteúdos em versão
digital, baixe o aplicativo da revista tanto no App Store
como no Google Play, ou acesse desde seu computador
a: http://bancadigital.maven.com.br/pub/revistaset/#
Boa leitura!

Olímpio José Franco

Revista da SET
SET
Sociedade Brasileira
de Engenharia de Televisão

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO
Diretoria Editorial
Valderez de Almeida Donzelli valderez@set.org.br
Vice-diretor Editorial Valdecir Becker
Comitê Editorial Almir Almas, Francisco Sergio,
José Olairson, Rodrigo Arnaut e Tom Jones
Mídias, Patrocínios e Eventos
Gerente Comercial
Paulo Galante
paulo.galante@set.org.br | Tel.: 55 11 9 9595-7791
Gerente Financeira Ana Paula Abrucio
ap.abrucio@set.org.br | Tel.: 55 11 3589-7003
Realização

Av. Nova Cantareira, 1984 - sala 102
Edifício Brasília - Business Center
CEP 02330-003 | Tucuruvi - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 3589-7003 e 3805-9004

6

REVISTA DA SET | Fev/Mar 2015

Diretor Comercial
Paulo Galante paulo.galante@set.org.br
Gerente Administrativo Financeiro
Ana Paula Abrucio ap.abrucio@set.org.br
Marketing e Vendas
Marcelo Menezes marcelo.menezes@set.org.br
Pamela Antunes pamela.antunes@set.org.br
Mídias Digitais
Brunno Navarro brunno.navarro@set.org.br
Editor Chefe
Fernando C. Moura fernando.moura@set.org.br
Editor Internacional
João Martins newsdesk@set.org.br
Colaboradores
Tom Jones, Carlos Espinós, Daiana Sigiliano,
Fabio Hofnik, Tereza Mondino, Camilla Cintra,
Deisi Wosch, Adones Guerra, José Carlos Aronchi
Editor de Arte Paula Serra
Revisor Técnico Tom Jones
Impressão Silvamarts
Foto de Capa Fernando Moura/Paula Serra

São Paulo, SP
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 252, Cj. 11
Cep 01156-001 – Tel: +55 (11) 3666 9604
Rio de Janeiro/RJ
Rua Jardim Botânico, 700, Sala 306 - Cep 22461-000
Tel.: +55 (21) 2512-8747 – Fax: +55 (21) 2294-2791
www.set.org.br - set@set.org.br
A REVISTA DA SET (ISSN 1980-2331) é uma publicação
da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET)
dirigida aos profissionais que trabalham em redes comerciais, educativas e públicas de rádio e televisão,
estúdios de gravação, universidades, produtoras de
vídeo, escolas técnicas, centros de pesquisas e agências de publicidade.
A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente.
Os artigos técnicos e de opinião assinados nesta edição não traduzem necessariamente a visão da SET,
sendo responsabilidade dos autores.
Sua publicação obedece ao propósito de estimular o
intercâmbio da engenharia e de refletir diversas tendências do pensamento contemporâneo da Engenharia de Televisão brasileira e mundial.

Sumário

NOTÍCIAS
08
09

ARTIGOS

SET cria Grupo de Boas Práticas
para Acessibilidade em radiodifusão
TV Senado no Youtube

REPORTAGENS

60

DIRETORIA
68

10

IBC: O mercado brasileiro continua em
alta para as empresas internacionais
22 CopadoMundo: C-Cast a revolução
do conteúdo esportivo
28 Mercado: LineUp novo representante
da Quantel/Snell no Brasil
32 Mercado: 5K, indústria disponibiliza
TVs com esta resolução
36 Regionais: SET Centro Oeste
debateu o futuro da TV Brasileira
40 Regionais: TV 2020:
O futuro da TV Conectada
44 Regionais: Antena Digital de Brasília
56 Mercado: Canon mais perto
dos seus clientes

10

 adiodifusão e satélite: Uma dupla
R
com futuro

Décima terceira Diretoria
SET - BIÊNIO: 2014-2016

VejamaisnaEdiçãoDigital:

http://bancadigital.maven.com.br/pub/revistaset/

NOTÍCIAS
• Novo Ministro das Comunicações
• 400 RTVs autorizadas a funcionar
no Paraná
• TV continua a ser o mídia mais usada
no Brasil

ARTIGOS
• Oportunidades para Start Ups na TV Digital
• Era Transmídia: Lost, a série que mudou
a TV continua viva

56

60
36
Fev/Mar 2015 | REVISTA DA SET 7

Notícias SET

SET cria Grupo de Boas Práticas
para Acessibilidade em radiodifusão
O grupo de estudos deverá reunir profissionais ligados à mídia, geração
de conteúdo, órgãos de normatização, entidades de classe e associados da SET

A

Sociedade Brasileira de
Engenharia de Televisão
(SET) anuncia a criação do
Grupo de Boas Práticas
para Acessibilidade em Radiodifusão. O grupo terá como principal
atuação o estudo e detalhamento
da integração de tecnologias para
aumentar o acesso à informação de
portadores de deficiências auditivas
e visuais, dentro do conceito de benefício da coletividade.
Os serviços de acessibilidade em
radiodifusão permitem que seus
usuários possam assistir a um programa de televisão ou ser avisados
da ocorrência de desastres naturais.
Os deficientes auditivos, por exemplo, necessitam legendas para assistir aos programas exibidos pelos
radiodifusores, enquanto os deficientes visuais precisam de audiodescrições.

Edson Moura de Souza que se
desempenha como gerente do
departamento de Tecnologia da TV
Globo de São Paulo será o responsável
pelo Grupo
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“O grupo foi criado com a intenção
de encontrar novas soluções para os
problemas de acessibilidade na radiodifusão e nas telecomunicações
diante dos avanços da tecnologia e
da convergência entre o broadcast e
o broadband, que permitem melhorar a experiência do usuário”, diz o
seu organizador e coordenador, o
engenheiro Edson Moura de Souza.
Estão entre os objetivos do novo
grupo da SET:
1) Identificar melhorias para os
serviços de acesso existentes e formas de abordar os principais obstáculos técnicos, organizacionais e
legais.
2) Identificar e priorizar os principais serviços de acesso emergentes e os dispositivos e plataformas
necessárias, em termos de viabilidade tecnológica, considerando o
valor percebido de seus usuários
pretendidos e o modelo de negócios
viável.
3) Fazer recomendações às instâncias representativas intervenientes
na cadeia de valor do serviço de
acesso, de modo que esses organismos possam tomar as medidas adequadas junto aos órgãos de normatização competentes.
4) Considerar por meio de estudos
se, em situações de desastres (naturais e desastres provocados pelo homem), a acessibilidade em telecomunicações e radiodifusão é importante
para as pessoas com deficiência.
Principais propósitos
e participantes
O Grupo de Boas Práticas para
Acessibilidade em radiodifusão está
aberto à participação de profissionais ligados à mídia, geração de
conteúdo, órgãos de normatização,
entidades de classe, associados da

SET e todos os interessados em geral na busca de soluções. Entre as
principais atividades previstas para a
atuação do grupo, destacam-se:
1) Discutir e divulgar as principais
dificuldades e/ou soluções para atendimento da qualidade desejada para
serviços de acessibilidade e no que
diz respeito às normas técnicas vigentes.
2) Tratar da harmonização entre
sistemas de maneira a atender a aspectos de produção, distribuição e
gravação de conteúdos voltados à
acessibilidade.
3) Interagir junto aos órgãos competentes em relação às limitações
técnicas e de mercado.
4) Incentivar o debate sobre as práticas atuais no Brasil e acompanhar
o desenvolvimento de normas internacionais.
5) Atuar na formação de questões
fundamentais de acessibilidade para
a busca de um ambiente de maior
inclusão.
6) Criar recomendações detalhadas
determinando soluções de melhoria
da experiência de usuários no ambiente de radiodifusão.
O responsável pelo grupo é Edson
Moura de Souza que se desempenha como gerente do departamento
de Tecnologia da TV Globo de São
Paulo, no qual é responsável pelos
setores de Suporte, Desenvolvimento Tecnológico e Pesquisa & Desenvolvimento. Além das atividades
que desenvolve na SET, o executivo
faz parte do comitê de estudos
da revisão da norma ABNT NBR
15.290, que trata da acessibilidade em
comunicação na televisão, e atua
como membro do módulo técnico do
Fórum SBTVD para o desenvolvimento das normas do padrão brasileiro
de TV Digital. n

TV Senado no Youtube
A TV Senado se converteu, segundo Google, na primeira emissora
do mundo a operar multiprogramação ao vivo em dois canais no YouTube

G

oogle anunciou a TV Senado
é desde finais de novembro
passado a primeira emissora
no mundo a transmitir ao vivo
mais de uma programação ao mesmo tempo, sem edição e sem cortes.
Segundo informaram fontes da emissora pública, no decorrer de 2015, serão implantados mais seis canais.
O canal da emissora na plataforma
de Internet esta em funcionamento
desde dezembro de 2010, a novidade agora é a possibilidade de emitir
dois sinais simultâneos e a hipótese
de espectador poder voltar até quatro horas na programação já exibida.
O canal Um exibirá a programação
normal da emissora veiculada pelo
ar e que chega normalmente a casa
dos brasileiros. O canal Dois exibirá
outra atividade legislativa que esteja
ocorrendo simultaneamente com a
exibida no canal principal. O canal
dois só permanecerá disponível no
YouTube enquanto houver atividade
ao vivo a ser transmitida.
TV Senado informou que a partir de
abril de 2014, com o início das nego-

ciações com o Google para a disponibilização da multiprogramação ao
vivo, foi possível publicar o acervo
de mais de 42 mil arquivos de vídeos
disponíveis no site da emissora. Apenas no período de abril a novembro
de 2014, esse conteúdo já foi visualizado 936.294 vezes, com 4.702.378
minutos assistidos. Desse total, 90%

dos vídeos referem-se a conteúdo legislativo. São vídeos com discursos
de Senadores no plenário, debates e
votações de matérias, entrevistas com
parlamentares e matérias jornalísticas
sobre as atividades legislativas. n
Para assistir:
https://www.youtube.com/tvsenado
Com Agência Senado

© Foto: Fernando Moura
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O mercado brasileiro
continua em alta para as
empresas internacionais

Durante o último IBC realizado em Amsterdã a Revista da SET fez
uma série de entrevistas com executivos brasileiros ou de empresas
com representação no país para saber como olham para nosso
mercado, quais as suas perspectivas futuras, e vislumbrar se elas
apostam em redes IP, workflows em 4K, sistemas de vídeo por
streaming ou apenas na migração para o HD. por Fernando Moura, em Amsterdã, Holanda

O

que está claro, uns meses
depois do evento, e olhando um pouco mais distante
as soluções apresentadas
nele, é que as empresas continuam
apostando no Brasil como um dos
principais mercados de América Latina, e como um dos lugares onde
as perspectivas de investimento
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continuam sendo favoráveis a novos
projetos.
De fato, nos corredores de Amsterdã mais uma vez se notou que a indústria olha para a América do Sul,
e especialmente para o Brasil, com
bons olhos e como um lugar, que
devido ao processo de digitalização
ainda não ter concluído, onde os in-

vestimentos em modernização das
infraestruturas das emissoras deverão certamente serem realizados se
estas deverão continuar a emitir.
Um dos entrevistados disse à
Revista da SET que o grande diferencial da região é o processo de
“switch-off que ainda está por acontecer, enquanto nos Estados Unidos

O IBC 2014 foi a primeira apresentação
da Snell após a fusão com a Quantel,
um momento muito importante
para as duas gigantes da indústria

e na Europa já aconteceu. Nossas
expectativas de negócio passam pelos processos de digitalização das
pequenas e médias emissoras de
TV que ainda não concluíram esse
processo”.
Na sessão “What was hot at
IBC2014”, realizada em forma conjunta pela Sociedade Brasileira de
Engenharia de Televisão (SET) e o
International Broadcasting Convention (IBC), Peter Owen, presidente do
IBC Council, tentou desvendar quais
são os principais desafios dos broadcasters latino-americanos e quais
as mudanças tecnológicas que precisam desenvolver para acompanhar
os tempos. (Veja reportagem completa na edição Nº147).
Peter Owen disse na reunião dedicada a broadcasters brasileiros e
latino-americanos que estamos em
uma época de geração de novas
oportunidades para o mercado, e
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“precisamos aproveitá-las. O negócio
está mudando, precisamos ver que
fazer e como nos adaptar às 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 nova visão da Grass Valley
Em 2014, a Belden comprou a Grass
Valley, e com isso se transformou em
uma das maiores empresas da indústria. A Revista da SET conversou com
o responsável da Grass Valley no Brasil e América Latina. Leonel da Luz,
VP de Vendas para LATAM, e conta
as principais novidades da gigante.
A Grass Valley mostrou no IBC
2014 os primeiros sinais da fusão
com a Belden. Na edição anterior
da Revista da SET explicamos que
com a fusão a nova” Grass Valley –
à semelhança da estratégia seguida pela Imagine Communications,
se esforçava por dar um salto em
© Foto: Fernando Moura

© Foto: Fernando Moura
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frente, promovendo diretamente a
migração das suas soluções totalmente para IP e soluções baseadas
em cloud. No centro destas propostas estava, no entanto, hardwares
bem pouco virtuais, tal como a nova
gama de matrizes NVISION 8500
Router IP Gateway que combinam
toda a migração das infraestruturas
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.
E esta foi a forma de demonstrar
claramente aos clientes 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.
Da Luz explicou as mudanças e as
sinergias que a Belden e a Grass Valley estabeleceram depois da fusão e
a nova visão da empresa bem como
os passos que estão sendo dados
na região. Segundo ele, o “mercado
brasileiro reagiu muito bem à fusão.
Temos boas expectativas para 2015
já que tivemos bom feedback não só
dos clientes que nos visitaram aqui
em Amsterdã como antes no SET
EXPO. Eles veem com bons olhos a
ideia de ter uma empresa que possa oferecer uma solução integrada
e ampla, ter uma equipe única que
conheça o mercado e o produto facilita o relacionamento. De fato hoje
somos uma das empresas que oferece a maior gama de produtos para
os broadcasters, e para empresas de
Telecom e outras áreas, como as das
produtoras.”
O executivo explicou à Revista da
SET que a empresa estava reorganizando sua rede de distribuidores no

Leonel Da Luz afirma que a fusão de
Grass Valley com Belden permitiu que
as duas empresas possam oferecer
soluções integradas aos seus clientes
ganhando maior expertise e melhores
soluções

IBC 2014

Grass Valley confirmou a AD-Digital como integradora oficial no Brasil
© Foto: Fernando Moura

A Grass Valley renomeou no
final de 2014 os representantes
oficiais da empresa em cada um
dos países da América Latina.
No Brasil confirmou a nomeação da AD Digital como Systems
Integrators da companhia.
“A competitividade exige do
mercado mais eficiência e rapidez, da entrega ao suporte, por
isso, acreditamos que a parceria
com a AD-Digital irá proporcionar aos clientes uma oferta de
serviços mais ágil e de alta qualidade”, explica Leonel da Luz,
VP Sales LATAM Grass Valley.
Como integrador de sistemas da Grass Valley, a AD-Digital oferecerá consultoria de
tecnologia em todas as fases
do projeto, desde o desenho, arquitetura de sistemas,
análise e design de fluxos de trabalho, execução, implementação até a ativação do projeto com total segurança.

Brasil e América Latina (Ver acima)
e por isso “está confiante em poder
trabalhar na nova geração da empresa, a nova “fase da Grass Valley” porque além de ter a linha de produtos
que os clientes gostam e conhecem,
ela traz para dentro dela uma estrutura e uma organização empresarial
que já foi modelada nos padrões da
Belden, o que dá uma dinâmica muito forte. E isso é um fator de peso na
decisão do cliente na hora de realizar
um investimento”.
Da Luz explicou que a Belden vê
a compra da Grass Valley como uma
forma de expansão estratégica do
negócio, “não só como um crescimento de faturamento, mas de maior
abrangência de mercado. Atualmente
a parte de broadcasting dentro da
Belden significa aproximadamente
30% do montante total do faturamento o que levanta muito a importância do investimento da empresa”.
Segundo Leonel da Luz, uma das
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“É a consolidação da estratégia
de ser a principal fornecedora e
integradora de todo o portfólio
da marca no Brasil, resultado
de uma aliança de mais de 10
anos com a Grass Valley e, principalmente, de uma boa prestação de serviços e atendimento
pós-venda prestado pela nossa
empresa aos clientes”, explicou
Daniela Souza, CEO AD Digital.
A parceria de longo prazo
entre as empresas atende aos
mercados de Broadcast, Operadores de Rede, ambientes de
Produção de TV e Usuários de
Vídeo profissional, entre outros.
“Entendemos que o nosso papel é ir além da venda de um
produto. Nossos clientes nos
veem como um espécie de “trusted advisor” por darmos
todo o aconselhamento tecnológico para ajudá-los a entender e explorar ao máximo as oportunidades, de acordo com suas necessidades de negócios”, explica Daniela.

principais estratégias da companhia
é trabalhar de forma abrangente com
os clientes oferecendo soluções integradas. “Primeiro tivemos a integração interna dos produtos das duas
companhias para facilitar a integração de um grande sistema. Boa parte
do trabalho prévio de conexão dos
vários setores e da diversidade de
produtos permitiu a integração de
vários workflows de produtos passando por situações que nos permitam aproveitar a expertise das duas
empresas e embuti-lo no produto”.
“No mercado das câmeras”, afirma
o executivo, existem várias camadas
de produtos e mercado. “Nós sempre
fomos reconhecidos como os líderes
do setor pela nossa tecnologia ser
de alta qualidade, uma qualidade
que vem de longa data. Na Grass Valley a tecnologia de ponta é essencial
para o desenvolvimento, por isso
somos lideres. É um desenvolvimento pensado no broadcast e não no

cinema, nossas câmeras são criadas
para serem utilizadas em televisão,
sobretudo em eventos ao vivo”.
Hispasat investe em soluções
de IP via satélite
A Revista da SET conversou com
Ignacio Sanchis, diretor de Negócios
de Hispasat, que disse que a companhia espanhola está empenhada em
mostrar para a indústria que o mercado de satélites está vivo, e não só,
está crescendo em diversas partes
do mundo, nomeadamente na América do Sul onde a empresa tem feito
grandes investimentos.
Para Sanchis, o negócio avança e
o balanço do trabalho realizado pela
empresa na última Copa do Mundo
realizada no país em 2014 foi altamente positivo. “Tivemos um impacto muito positivo com a Copa.
O acordo com a Intelsat permitiu levar o satélite Amazonas 1 até a posição orbital 55º Oeste, que era uma

© Foto: Fernando Moura
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Nossa ideia é facilitar para as famílias a visualização do sinal de DTH que recebem
em casa, afirma Ignacio Sanchis de Hispasat

posição deles, o que nos permitiu
vender serviços com diferentes conectividades a muitos dos principais
provedores de serviços ocasionais
que estiveram no Brasil durante a
Copa do Mundo”.
“O negócio da Copa foi interessante
porque trouxe ingressos para a empresa, mas o mais importante para
nós foi o saldo desse serviço que vinha dos dois anos anteriores, que foi
a aceleração da adoção de novas qualidades de imagem com um aumento
muito significativo da alta definição
na América do Sul”, afirma Sanchis.
Outro dos pontos importantes da
conversa com Sanchis foi a implantação do protocolo de telecomunicações SAT>IP, um desenvolvimento
conjunto com SES, mediante o qual o
sinal proveniente do satélite é transformado em um sinal IP no ponto de
recepção graças a um pequeno servidor que pode ficar localizado na própria antena ou na casa do usuário,
sem ter de realizar instalações complexas nem gerar custos adicionais.
Assim, essa tecnologia apresentada originalmente em 2012, permite
oferecer conteúdo via satélite de alta
qualidade em todas as telas da casa
de uma forma mais eficiente com a
utilização de um roteador que permitirá que vários usuários “desfrutem

16

REVISTA DA SET | Fev/Mar 2015

dos conteúdos chegados via DTH à
residência em diferentes dispositivos
IP espalhados pela casa, sejam smartphones, tablets ou laptops”.
“A nossa ideia é somar esforços ao
desenvolvimento de SES e brindar
um serviço a mais aos usuários de
DTH”, afirma o executivo e reforça
que desta maneira, os clientes de
serviços de TV por Assinatura podem
usufruir de uma melhor forma do
serviço, que até hoje só é possível
assistir em uma tela.
Sanchis explicou à Revista da SET
que este serviço não só tem mais-valias para o usuário senão, também,
para o operador porque este “não
necessitará de CDN para transmitir, o
único que se faz é redistribuir o sinal
que chega via satélite”.
SES continua apostando
no crescimento em América Latina
Em conversa com à Revista da SET,
Jurandir Pitsch, VP de Desenvolvimento para América Latina de SES
disse que a empresa está construindo o satélite SES-10 que substituirá o AMC-3 e o AMC-4 dando maior
cobertura regional e um aumento da
capacidade em América Latina.
Pistch coincide com Sanchis sobre
o êxito na Copa do Mundo e o legado que isso deixou com um aumento

significativo de canais HD na região.
“Por isso continuamos a investir em
novos satélites para a região. O SES10 será lançado em 2016, ocupará a
posição 67º Oeste e será o primeiro
desenvolvido exclusivamente para
transmissão de banda Ku na região”
afirmou.
O novo satélite - encomendado por
meio da SES Satellite Leasing, filial
integral da SES, expandirá a capacidade da empresa na América Latina e
no Caribe com feixes de alta potência
adaptados para prover serviços de conectividade de banda larga empresarial e de transmissão DTH. Pistch disse
que o satélite terá capacidade adicional para Brasil e aumentará, também,
sua disponibilidade de transporte de
sinais para o mercado Andino, Centro
-americano, e mexicano.
O SES-10 terá uma potência elétrica
de 13kW e sua massa de lançamento no Falcon 9 deverá ser de aproximadamente 5.300 quilos. Conterá
também Receptores de Comando
Flexível, cuja agilidade de frequência
proporciona operações de links de
comando ao satélite mais robustas,
afirma o executivo.
De todas as formas, o mercado de
DTH, afirma o executivo, continua
puxando a demanda e como cresce o
número de assinantes, também cresce o interesse de “canais étnicos da
Europa e Ásia que querem chegar ao
mercado de TV por Assinatura tanto
do Brasil como da região, não só individualmente como em plataformas
étnicas, um mercado em que a SES
está trabalhando muito e realizando
projetos”.
Em termos de novidades, no IBC
2014, a SES, a SmarDTV, uma empresa do Kudelski Group, e a Samsung
Electronics realizaram a demonstração do primeiro conteúdo Ultra HD
totalmente criptografado, através de
um satélite SES para um aparelho
de televisão Ultra HD da Samsung,
ao usar um módulo CAM SmarDTV CI
Plus.
A demonstração foi interessante
porque se mostrou toda a cadeia
de transmissão em Ultra HD, e foi a

Beleza da Tecnologia
A nova camera de producao CION com resolucao 4K/UHD e 2K/HD da AJA. Filma detalhes vividos
com cores vibrantes em qualquer resolução. Uni produção e pós producao sem esforço por filmar
diretamente e editar imediatamente Apple ProRes 4444 em até 4K 30fps, ProRes 422 em até 4K 60fps,
ou com a output AJA de até 4K 120fps. CION pode vir acompanhado e tendo opcao de vir com
PL mount; EF, B4 e F-mount na qual sao opcoes disponíveis de terceiros. As opcoes de output de
monitoramento incomparável coloca CION como a coracao e a parte mais importante da producao.

K sensor com 12 páradas de gama dinâmica 4444
Gravação ProRes
Leve e ergonômico
Conectividade Aberta

Saiba mais www.aja.com/cion

© Foto: João Martins
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A SES promoveu demonstrações de recepção de sinais 4K UHD codificados em HEVC
e emitidos via satélite de um satélite SES na posição orbital de 19,2 graus Leste,
usando as especificações de sinalização DVB UHD Fase 1 para televisores Samsung
equipados com módulos de recepção Nagra Kudelski CAM SmarDTV CI Plus,
sem necessidade de uma STB externa

Tecnologia brasileira
no Pavilhão de Israel
Pelo segundo ano consecutivo a
Tecsys do Brasil participou do IBC
no estande de Israel pelo fato de ter
uma fábrica instalada naquele país.
Assim, a empresa de São José dos
Campos, no Estado de São Paulo,
participa da feira com lugar de destaque.
“As pessoas chegam ao pavilhão
de Israel à procura de tecnologia de
ponta, e nós temos isso para oferecer. Nesta feira temos contato com
broadcasters, produtores e empresários da indústria de Europa, Ásia e
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África, mercados muito atrativos para
nós, já que o do Oriente Médio faz
parte do nosso leque por estarmos
na região”, afirmou José Marcos Freire Martins, diretor geral da Tecsys do
Brasil.
No estande, afirma Martins, mostramos como, com expertise brasileira,
“podemos desenvolver, produzir e
comercializar produtos especializados em codificação, modulação, con© Foto: Fernando Moura

primeira vez que um sinal completo
Ultra HD de 3840x2160 pixels em
HEVC, protegido por CAS, foi descriptografado por um módulo padrão
SmarDTV CI Plus e entregue a modelos de TV Ultra HD da Samsung,
abrindo portas, segundo Pistch, para
os provedores de TV por assinatura
terem acesso direto aos novos aparelhos de televisão UHD que vêm sendo adotados com rapidez por consumidores no mundo todo.

versão, multiplexação, decodificação,
acesso condicional, criptografia, processamento e transcodificação em
streamming e encoders. Claro que
com a aquisição de uma empresa israelense temos maior visibilidade do
que antes”.
José Marcos Freire Martins vê o
avanço de estruturas baseadas em
sistemas IP oferecidas por grande variedade de empresas como um tema
delicado. Para ele, os clientes “já não
precisam de soluções únicas, diferentes para cada setor da emissora, mas
sim fornecedores de soluções completas que tenham um grande suporte técnico e um time que dê apoio e
garantia. Nós hoje temos isso porque
desenvolvemos desde o início da
empresa até hoje, suporte e desenvolvimento de produtos integrados
que nos dão um entendimento dessa
tecnologia que pode ser colocada ao
serviço do cliente hoje para até criar
soluções individuais para os seus
projetos”.
O executivo brasileiro avança mais
e afirma que “o cliente está muito
preocupado com quem esta vendendo branding, porque quem vende
isso não customiza. Cada dia mais
o cliente quer soluções para as suas
próprias necessidades e nós o podemos fazer porque temos expertise,
equipamentos e técnicos e engenheiros capazes de produzir esses equipamentos”.
No IBC 2013 Martins tinha dito que
com a internacionalização da empresa os mercados se tinham alargado,
“começamos uma nova etapa da vida
da empresa, uma nova etapa pensando em outros mercados. A partir
desse momento com a clientela deles no mundo e a nossa experiência
e tradição no Brasil estamos desenvolvendo produtos para um mercado

José Marco Martins de Tecsys
afirma que o mundo cada dia
olha com melhores olhos
a empresa e as suas soluções

© Foto: Divulgação
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Esquema de distribuição de vídeo por streaming durante a Copa do Mundo Brasil
2014 desenvolvido pela EVS para o seu sistema C-Cast

Aspera aposta no mercado
de entretenimento
Em uma indústria onde cada dia
são apresentadas mais soluções IP
e os workflow completos baseados
nestas tecnologias, Aspera, uma empresa do grupo IBM, se afirma como
um importante player do mercado.
Nesse sentido, Pedro Silvestre, diretor de Vendas para Latino América de
Aspera, afirma que o mercado regional está crescendo rapidamente. Os
principais clientes da empresa são
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produtoras e emissoras que trabalham com conteúdos de média entertainment e que utilizam os serviços
para o transporte desses arquivos a
diferentes clientes ou emissoras espalhadas pela região.
Silvestre afirmou que na última
Copa do Mundo a empresa teve um
papel muito importante no desenvolvimento e transporte do sinal gerado
pela FIFA TV. Para o evento foi criado
um sistema para a transmissão via
streaming end-to-end na nuvem para
a segunda tela enviando os sinais
gerados nos estádios com imagens
exclusivas como câmeras exclusivas
© Foto: Fernando Moura

Global. Em 2014, o balanço é positivo, já que segundo ele, o volume
de vendas da empresa aumentou e
cresceu o número de clientes internacionais da companhia.
Para o executivo de uma empresa
que desenvolve basicamente soluções de hardware, estes equipamentos ainda têm muito a oferecer para
a industria broadcast com respeito
às inúmeras soluções de software
que se apresentam dia-a-dia. “Ainda existe hardware e ainda existe
porque ele é necessário para fazer
funcionar as plataformas atuais de
que tanto de se fala. No nosso caso,
nós temos o conhecimento de todo
o ecossistema de trabalho e continuaremos apostando nisso como maisvalia para entregar ao cliente”.

destinadas ao seguimento de jogadores, grandes momentos etc.
Para realizar o envio dos conteúdos
produzidos pelo EVS C-Cast em tempo real utilizando transporte WAN
– de Aspera – de alta performance
dos estádios do Brasil para a Europa,
onde se encontrava a plataforma na
nuvem AWS que rodou mediante a
utilização do Aspera On Demand, se
conseguiu chegar ao usuários de segunda tela quase sem latência. (Ver
texto abaixo)
Isso foi possível, explicou Silvestre,
a EVS integrou o sistema de transferência Aspera FASP high-speed
e o processamento de vídeo da
Elemental para criar um workflow de
grande escala baseado na nuvem capaz de entregar conteúdo HD a usuários de todo o mundo em tempo
real.
Uma das vantagens “de nosso software é que tem pouca latência e a
perda de pacotes no streaming é reduzido ao mínimo mediante o protocolo Aspera FASP. De fato, este tem
mais ou menos 200 milissegundos e
uma média de 10% de perdas de pacotes. Penso que o realizado na Copa
do Mundo foi um sucesso e uma
amostra do potencial do produto”.
Avançando para tecnologias baseadas em sistemas IP, Silvestre afirma
que esta é uma tendência sem retorno. “As empresas terão no futuro que
pensar em juntar suas equipes de
engenheiros e pensar em unir o hardware ao software e, com isso, pensar em distribuição ou storage, por
exemplo, baseados em sistemas IP.
Já passamos a uma estrutura tapeless por isso é difícil prever quanto
tempo teremos de hardware, o que
há é um interesse grande em utilizar
a nuvem para realizar algumas atividades como a distribuição de con-

Um dos principais negócios
da Aspera na região
e a transferência de conteúdos
através de soluções na nuvem
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por Fernando Moura, no Rio de Janeiro

Com licença da FIFA, a HBS (Hosting Broadcast Services)
– produtora da FIFA TV – escolheu a EVS não só, como já
é tradicional, para a realização das repetições nas produções esportivas senão, também, para realizar a distribuição multimídia ao vivo para PCs, tablets, smartphones,
TVs conectadas e outros dispositivos inteligentes.
O serviço foi utilizado com sucesso em dezenas de países alcançando mais de 10 milhões de downloads do
aplicativo. A aplicação foi vendida pela FIFA TV a algumas emissoras que tiveram a possibilidade de oferecer
um serviço de segunda tela , “chave em mão” com uma
gama completa de serviços multimídia para os seus telespectadores e adaptável aos requerimentos de cada
emissora.
A tecnologia EVS C-Cast, explicou Benjamin Mariage,
gerente de vendas para América Latina, ofereceu aos
espectadores imagens com multi-ângulo e sequências
exclusivas de entrega por meio de aplicativos de segunda tela durante os eventos ao vivo.
O aplicativo permitiu que os usuários pudessem usufruir de serviços diferenciados aos transmitidos pela TV.
Estes foram os de ter o plano de câmera de uma forma
interativa no dispositivo permitindo que o usuário escolhesse uma câmera e não a transmissão original. Ainda
puderam usufruir de um serviço de multi-câmera mostrando diferentes ângulos de câmera de uma ação determinada do jogo.
Mariage disse à Revista da SET que os MRLs (emissoras com direitos para a utilização do C-Cast) tiveram acesso a uma produção dedicada de conteúdo
(back-end) e as interfaces de usuário final (front-end).
O conteúdo back-end contou com os seguintes serviços:
Diagrama de produção e distribuição
para transmissão dos jogos da última
Copa do Mundo tanto para a transmissão
tradicional ao vivo como
para o serviço C-Cast.
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Matchcast multimídia ao vivo; Feed
dedicado móvel/
multimídia; Vídeo
On-Demand (VoD)
adicional; conteúdo multi-ângulo;
conteúdo de clip
In-Match; multimídia e mensagens
de texto (MMS e
SMS); acesso interativo de dados
e visualização de
Interfase do EVS C-Cast
dados.
em um tablet
De todos, Mariage destacou o Machcast multimídia, uma combinação da cobertura principal do jogo produzido e emitido
para a TV com dados embebidos entregues através de
um “stream” ao vivo ou um arquivo para um serviço especial. Os usuários tiveram a hipótese de escolher entre
seis ângulos de câmera durante a transmissão ao vivo
e até 24 por jogo “On-demand”. Os seis feeds incluíram
um com a cobertura principal do jogo, dois feeds de jogadores (um por time), dois feeds de cada time (um por
time), e um feed para explicar a táctica utilizada pelos
times durante o jogo.
Mariage disse que durante os 64 jogos da última Copa
do Mundo foram realizadas 3.900 horas de processamento de vídeo, (61.25 horas por jogo) “entregando
uma excepcional cobertura e a atualização ao vivo aos
espectadores como nunca antes tinha sido realizada”.
Os seis feeds ao vivo foram transmitidos dos estádios –
12 sedes – via streaming a 10 Mdps mediante o serviço

© Foto: Divulgação

C-Cast a revolução do conteúdo esportivo

© Foto: Fernando Moura

O centro de produção do IBC
foi o núcleo neurálgico
da operação da FIFA TV no Brasil
durante a Copa do Mundo

C-Cast e foram gravados em servidores EVS XT3 instalados no International Broadcast Center (IBC) na Central de
Produção da FIFA (HBS) montada no RioCentro, Rio de
Janeiro, onde pela sua vez foram processados automaticamente pelos codificadores de contribuição EVS C-Cast
Agent.
Conteúdo Multi-ângulo
Foram enviados feeds com os momentos mais importantes de cada jogo, os melhores ângulos, assim como
as ações que não foram incluídas na transmissão principal por falta de tempo, explica Mariage.

“Basicamente montamos toda a estrutura de gravação
e processamento de imagens para poder transportar até
o FIFA Max Center todos os feeds que foram enviados
as diferentes empresas que adquiriram os direitos de
transmissão do C-Cast”, afirmou Benjamin Mariage de EVS

Uma vez aprovados e selecionados os clipes se transferiram como clipes multi-ângulo a 10 Mbps para o centro de armazenamento dedicado de mídia FIFA MAX e
desde ali foram enviados mediante fibra, e através da
solução de Aspera desde o Rio de Janeiro até a estação
de armazenamento Amazon S3 instalada em Dublin, na
Irlanda, onde foi implementada a produção EVS C-Cast.
Tudo isso sem que os usuários finais tivessem uma
grande latência ao receber o vídeo via streaming nos
seus dispositivos móveis e onde foram capazes de selecionar um dos seis feeds emitidos simultaneamente.
Para o executivo da EVS, esta foi uma das maiores revoluções das transmissões esportivas de sempre, porque
“aproveitamos o que se produz no estádio e brindamos
em tempo real um material ao qual o usuário nunca antes
havia tido acesso, material exclusivo e diferenciado”.

Os seis feeds
ao vivo
transmitidos
pelo serviço
C-Cast foram
gravados em
servidores
EVS XT3
instalados
no IBC
do Rio
de Janeiro
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teúdos, serviços que se rentabilizam
mais pela sua diferença de preço e
porque não precisam de tanta banda
para serem transmitidos”.
Para Silvestre, o futuro passa por
uma reformulação das estações de
TV e, com isso, uma reestruturação
dos seus sistemas internos, “não sei
exatamente para onde vai a indústria, mas sei que ela está mudando”,
afirmou.

As estruturas IP são o futuro
das emissoras de TV, elas permitirão
desenvolver novas soluções, sobretudo
de distribuição, aos broadcasters,
afirma Rosalvo Carvalho da Videodata

© Foto: Fernando Moura

As notícias precisam chegar ao
telespectador desde qualquer lugar
Cada dia mais o telespectador valoriza a rapidez e a visualização de noticias em tempo real, por este motivo
uma série de empresas desenvolveu
sistemas de transmissão ao vivo por
streaming que permitem levar conteúdos às emissoras sem a necessidade de enlaces satelitais. Uma dessas é a Dejero, que vem trabalhando
com mochilas e aplicativos para celulares que podem transportar conteúdos em tempo real.
Fábio dos Santos, responsável pela
Dejero na América Latina disse à reportagem da Revista da SET que a
tendência é que cada vez se utilizem
mais estes serviços, não só pelo custo, mas também pelo beneficio que
trazem às emissoras.
No último mundial realizado no
país, os sistemas de transferência
de conteúdos via streaming para

realização de externas tiveram uma
grande relevância. A reportagem da
Revista da SET observou centenas de
dispositivos espalhados pelo Brasil
em volta dos estádios e centros de
treinamento, por esse motivo, Dos
Santos afirma que “o mercado de
broadcasting caminha na direção da
utilização de sistemas de streaming
para realização de externas agilizando a produção e permitindo as emissoras serem os primeiros a chegar
aos locais onde se produz a notícia”.
“A época na qual as emissoras queriam o melhor sinal, com 100% de
qualidade, acabou. Hoje se prioriza a
qualidade de vídeo, mas antes disso,
se prioriza o ter a imagem onde está
a notícia. Hoje eles optam pelo conteúdo, às vezes sacrificando a qualidade para ter as informações que
o telespectador quer ver”, afirma
Dos Santos.
Na última Copa do Mundo pelo
menos 200 equipamentos da Dejero
foram utilizados no país, entre eles,
o transmissor LIVE+ 20/20 e o aplicativo LIVE+ Mobile, aplicações que
permitem emitir vídeo diretamente
de redes LTE, 4G, 3G, Wi-Fi, ou conexões Ethernet. O primeiro é um sistema portátil de wireless e o segundo
um aplicativo que pode ser utilizado
para envio de imagens a partir do
celular.
Um dos principais problemas no
Brasil é a conectividade e a estabilidade da rede móvel, por isso,
comentou o executivo da Dejero, a

Fabio dos Santos, da Dejero, afirmou
à Revista da SET que a Copa do Mundo
foi um sucesso para a empresa
com a utilização de mais
de 200 equipamentos da empresa
na realização de externas televisivas
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empresa desenvolveu para a Copa
do Mundo um software que “reage
muito bem a esta instabilidade e a
degradação do sinal em certas áreas
do Brasil com um algoritmo que leva
em conta a decadência da rede e faz
os cálculos para reduzir a caída de
sinal. Assim, apesar da redução da
rede, o nosso vídeo não cai. Vai caindo suavemente a sua qualidade, mas
sem perder o sinal.
Rosalvo Carvalho, Ceo da Videodata, afirmou à Revista da SET que a
distribuição da Dejero está assegurada no país e que cada dia mais clientes procuram soluções de streaming
ao vivo.
Ante o pedido da reportagem de
uma avaliação da feira de Amsterdã,
o executivo disse que o IBC mostrou
a necessidade de “convergências nas
emissoras que levem a sistemas baseados em IP. Hoje as empresas têm
de aproveitar a viabilidade tecnológica do IP para fortalecer os seus
sistemas.”
Ainda reforçou que “a disponibilização de conteúdos na nuvem,
é hoje uma tendência, igual que
como há 20 anos se começou a
utilizar vídeo servidores em broadcasting. A tendência foi definida, se
começou a por em prática e a evolução tecnológica fez isso viável.
O paradigma ainda esbarra na segurança e confiabilidade do conteúdo na nuvem, isso é uma coisa

que ainda não está definida, de fato
ainda não sabemos o limite dela e
quanto pode-se por nela porque não
está claro como será disponibilizado
o conteúdo na nuvem”.
Para Carvalho, a nuvem é a tendência do futuro porque ela se está consolidando, mas “precisamos ainda
ter mais certezas sobre o seu funcionamento e como os radiodifusores,
por exemplo, podem dispor do conteúdo que coloquem nela”.
Soluções gráficas
a diferentes níveis
No IBC 2014, a Revista da SET conversou com Jordi Capdevila, diretor
de Marketing de VSN, que afirma
que o mercado da América Latina
é estratégico para a empresa pela
sua importância e por ser um lugar
“onde ainda temos possibilidades de
expansão”.
Capdevila afirma que a tendência
são as soluções na nuvem, mas para
ele é preciso explicar aos clientes que
“ela é mais física do que nada. Nós
trabalhamos com este tipo de soluções desde o começo da empresa,
por isso a nuvem hoje é interessante para arquivamento de conteúdos,
sendo que utilizá-la como play-out
ainda é complicado e requer sistemas dedicados porque dependem da
banda e de confiar nos momentos
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críticos dessa banda para não perder
a emissão”.
Mas isso está mudando, afirma o
executivo, “hoje já temos soluções
que permitem que emissoras pequenas e médias possam começar a
trabalhar com sistemas de play-out
baseado na nuvem. De fato estamos
desenvolvendo um projeto na Espanha que terá um play-out físico com
arquivos na nuvem”.
Capdevila afirmou, ainda, que durante o IBC a empresa realizou um
PartnerDealer Meeting do qual participaram mais de 50 representantes
de importantes empresas do setor
aos quais foram apresentadas as
principais novidades da marca e a
nova política de marketing, que incluiu o lançamento de uma nova página web corporativa.
Soluções rápidas e econômicas
de streaming ao vivo
A empresa Teradek aos poucos
foi entrando no mercado brasileiro
e hoje se posiciona como uma das
principais fornecedoras deste tipo
de equipamentos no país. Manuel
de la Serna, gerente de vendas da
Empresa, disse à Revista da SET que
o “mercado brasileiro continua crescendo e tem uma grande capacidade de crescimento. Os investimentos
que se fizeram e ainda se farão não
eram só pela Copa, pelo contrário,
para nós a Copa do Mundo foi uma
© Foto: Fernando Moura
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alavanca para os nossos negócios
porque muitos broadcasters viram
emissoras a usar os nossos produtos
e agora pretendem experimentá-los.
De fato agora Rede Globo e TV Bandeirantes estão começando a se interessar por nossos produtos”.
De La Serna disse que as vendas
realizadas em Brasil em 2014 foram
4 vezes superiores às realizadas em
2013, um crescimento muito importante. “Nós começamos no Brasil a
vender equipamentos a emissoras
pequenas, agora estamos em um segundo estágio, o de avançar às grandes emissoras e cabeças de rede, se
dermos esse passo, nosso objetivo
estará cumprido. Somos conscientes
de que nosso ingresso ao mercado
brasileiro foi diferente, já que normalmente os produtos ingressam primeiro pelas cabeças de rede e se espalham nas afiliadas. Nós, por uma
estratégia de vendas nossa e de nosso distribuidor local no Brasil, Broadmedia, começamos nas pequenas
emissoras do norte do país, avançamos às médias e agora estamos chegando às grandes”, afirma.
Para o executivo de Teradek as
transmissões de sinais por streaming de vídeo mediante sinais de
celular têm espaço de crescimento
no mundo e sobretudo nesta parte
do planeta onde as redes de fibra
óptica são tão poucas. “Nós trabalhamos para diferentes mercados,
mas basicamente apostamos nas
transmissões via streaming pensando que as emissoras precisam que o
sinal chegue a suas centrais e possa
ser emitido ao vivo e desde praticamente qualquer lugar que tenha
banda de Internet”. n
www.ibc.org

Manuel de la Serna, de Teradek, afirma
que a Copa do Mundo foi uma alavanca
para as vendas da empresa no país
e que a estratégia de vendas de seu
distribuidor local, Broadmedia,
foi fundamental para este crescimento

Reportagem
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LineUP passa a ser
representante comercial
no Brasil de Quantel/Snell

L

ineUp/Comtelsat passou a ser
o representante comercial de
Quantel/Snell pelo que o diretor regional de ventas para
América Latina de Quantel, José Luis
Montero, esteve no Brasil visitando
os principais clientes da empresa e
sua integradora local.
Os diretivos da integradora Nilson
Fujisawa, diretor Geral da LineUp no
Brasil e Israel Gómez, gerente de vendas da Comtelsat, concederam uma
entrevista durante a visita de José
Luis Montero à Revista da SET onde
explicaram os principais motivos da
aliança e o porque de denominar a
integradora como sua distribuidora
na América Latina.
Montero explicou que isto é parte da
mudança de rumos da empresa após
a fusão da Quantel com Snell, dois gigantes da indústria realizada em março de 2014 quando a Quantel comprou a Snell, e do câmbio da política
comercial que pretende “chegar mais
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A integradora brasileira
com capitais mexicanos
estende seu leque de produtos
com a incorporação
da gigante no seu portfólio.
A Revista da SET conta
os pormenores da aliança
que pode transformar
a empresa em um Backbone
da Quantel na região
por Fernando Moura

perto dos clientes da região e, sobretudo, atingir um público que até hoje
não fazia parte do portfólio da empresa. Acreditamos que esta associação
pode ser um verdadeiro Backbone de
negócios na América Latina”.
Israel Goméz concorda, e acredita
que para LineUP/Comtelsat – vale
lembrar que a integradora mexicana
comprou o 80% de LineUp há dois
anos para ingressar no mercado brasileiro – será a forma de “chegar a
mercados que até hoje não podíamos aceder”.

Acreditamos que
a associação com LineUp
pode ser um verdadeiro
Backbone de negócios
em América
José Luis Montero

Para Nilson Fujisawa, diretor Geral
da LineUp “a parceria da Quantel e
Snell com a LineUp chegou na hora
certa, pois procurávamos um excelente parceiro de pós produção forte
com sistemas de jornalismo e pós
high end”.
O executivo brasileiro disse à Revista da SET que a empresa trabalha junto das “principais redes de TV
brasileira pelo que é importante ter
um parceiro como a Snell com soluções de infraestrutura, automação,
playout, channel in a box, sempre
com produtos e sistemas de primeira
linha já reconhecidos pelo broadcaster brasileiro”, e ter a Quantel com
seus produtos para “acompanhar novos projetos em mercados que antes
não podíamos atingir”.
Na sua visita a São Paulo, Montero
disse que o mercado brasileiro “é um
dos que maior potencial de crescimento tem na região” e que um dos
objetivos da empresa é que a partir

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

Reportagem
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clientes e não perde-los porque o concorrente é mais
barato”, afirma.
Com esta associação
O executivo de Quanpoderemos participar
tel afirma que a emem projetos maiores,
presa avança com
disse à Revista da SET,
duas opções diferenIsrael Gómez
ciais para o cliente.
de Comtelsat
“Um produto exclusivo
e uma solução completa”,
ponto no que entra LineUp
com os seus projetos de integração.
“Nossas empresas sempre foram vistas como empresas com produtos
caros, isso mudou e agora “temos
preços mais acessíveis. O mercado
mudou, não só em preços, senão
também na forma de trabalho”.
Montero assume que os principais
produtos da Quantel a serem tramais opções, mais hipóteses de ofebalhados pela LineUp serão os das
recer soluções”.
linhas sQ e RevolutionQ indicados
“Antes não podíamos participar de
para produção de notícias para emisprojetos de pós produção, finishing,
soras de televisão. Outro produto a
de automatização, já que não títrabalhar será o editor Paulo Rio, um
nhamos soluções para esse tipo de
dos carros chefes da Quantel ideal
projeto. Hoje temos novas oportunipara pós-produção de vídeo em 4K.
dades e com isso, acreditamos, poCom a Snell, os principais produderemos trabalhar com players aos
tos passam pelos switchers Kahuma
que antes não tínhamos acesso”,
para roteamento de sinais, a linha de
afirma Gómez.
modulares Glue, e os sistemas de auOlhando para o futuro, José Luis
tomação Morpheus, e “claro, mostrar
Montero afirma que 2015 “pode vir
aos clientes que agora podem aceder
a ser um dos anos mais exitosos da
a estes produtos com preços adeempresa no Brasil com grandes proquados a realidade do mercado”.
jetos que serão desenvolvidos neste
Nesse sentido, Montero
ano, fundamentalmente dois que esdisse que a “tendência é
tão quase fechados”.
trabalhar
de
uma
forma
José Luis Montero
Israel Gómez, esta confiante no
eficiente,
mas
com
cusde Quantel afirma
desenvolvimento
da integradora.
tos
reduzidos,
aumenque a política da empresa
“Ultrapassamos o período de conhetando a capacidade de
passa por não perder
nenhum cliente
cimento, já sabemos que pode fazer
produção o que virá
nem projeto
LineUp e que pode fazer Comtelsat,
junto com a nuvem e as
por preço
estabelecemos sinergias e agora é o
estruturas baseadas em
momento de começar a desenvolver
software” que façam que,
grandes projetos no Brasil. Nestes
por exemplo, “as emissoras
dois anos as empresas aprenderam
funcionem integralmente com estrumuito uma da outra, descobrimos
turas IP com software que realizem a
coisas que não sabíamos. Esperamos
gestão integral dos conteúdos”.
que 2015 seja o ano da expansão, o
O responsável de Comtelsat no
ano da consolidação e de concretizaBrasil, Israel Gómez, disse à Revista
ção de grandes negócios no Brasil.
da SET que com “Snell e Quantel no
Necessitamos reduzir ao mínimo a
leque de possibilidades da empresa
curva de aprendizado e começar a
novas oportunidades de negócios
fechar negócios”. n
de integração aparecem. Hoje temos

“do Brasil possamos fazer negócios
em outros países da região”.
O executivo espanhol da Quantel
afirmou ainda que la associação com
LineUp no Brasil e Comtelsat no México será fundamental para avançar
com novos clientes e novos mercados. “Desde Brasil e México estabelecermos estratégias específicas com
alguns clientes que nos permitam expandirmos a outros países da região,
nomeadamente para o Chile, Peru,
Argentina e Bolívia onde apostamos
ganhar novos clientes” que “não
existiam até hoje ou não os tínhamos identificado”.
Dentro da mudança de política comercial da marca, Montero confessou
à Revista da SET que com a fusão
com Snell e com isso, a junção da
produção, a nova empresa conseguiu
baixar os preços da produção pelo
menos em um 30%, e isto está sendo repassado aos clientes. “Conseguimos reduzir o custo de produção,
agora estamos fazendo o repasse
dessa redução aos nossos clientes
porque hoje o mercado não permite, como antes, preços altos. Por
isso estamos readaptando os preços e assumindo que não perderemos nenhum projeto com os clientes
por preço. Ou seja, estamos falando
de avançar com os projetos para os

ABRINDO NOVAS PERSPECTIVAS
Mais informações? NAB Stand C4937

www.riedel.net

Reportagem

5K, indústria disponibiliza
TVs com esta
resolução

© Foto: Fernando Moura

LG lançou em São
Paulo a primeira
TV Ultra HD 5K
com sistema webOS
e um sistema de som
com 7.1 canais
de som
por Fernando Moura
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meio do True 4k Engine Pro que elimina erros visuais e melhora a resolução de outros conteúdos. Outra
função que ajuda na qualidade de
imagem é o exclusivo painel IPS que

proporciona contraste consistente,
cores vivas e um amplo ângulo de
visão, sem distorção de cores”.
Além disso, a TV conta com um áudio potente e um sistema de som

Com Internet
s pessoas conseguirão
assistir a conteúdos
4K e 5K em pouco
tempo nestes
dispositivos

© Foto: Fernando Moura

E

nquanto as emissoras e produtoras de todo o mundo decidem se migram ou não os
seus equipamentos para Ultra
Alta Definição (UHDTV) 4K, a indústria de aparelhos de TV deu mais um
passo e lançou para América Latina,
em um centro comercial de São Paulo, a primeira TV 5K do mundo.
O televisor ULTRA HD curvo de
105 polegadas tinha sido apresentado em forma de demo em janeiro
de 2014 na CES (Consumer Eletronics
Show) nos Estados Unidos. A novidade proporciona uma ampla experiência de visualização que é composta por mais de 11 milhões de pixels
(5120-2160) e um formato de tela de
cinema 21:9.
Na apresentação realizada em São
Paulo, Rogério Molina, gerente geral
de Produto – TV da LG Electronics do
Brasil afirmou que com uma definição cinco vezes maior que uma TV
Full HD, “o novo modelo – 105UC9
– oferece qualidade de imagem por

© Foto: Divulgação

Reportagem

O lançamento da primeira
TV Ultra HD 5K gerou muita
expectativa na impressa
do setor

espetacular com tecnologia ULTRA
HD 5K”, afirma Molina.
Em entrevista a reportagem da Revista da SET Molina disse que a indústria vai um passo adiante da produção, por isso, o que “pretendemos
é dar a maior qualidade possível de
imagem ao consumidor” e quando
este “tenha conteúdos em 4K, o aparelho fará o Up-Converter automático
para poder exibi-los em 5K”.
Esta linha de televisores chega ao
mercado equipada com o sistema
webOS, um sistema que permite a
navegação de uma forma fácil e intuitiva. Desde a configuração inicial
até o fornecimento de conteúdo, a
plataforma disponibiliza uma barra
de ferramentas, o Launcher,
que permite ao usuário
mudar de conteúdo
– seja um programa
Para Sérgio Friedheim
de TV, conteúdo da
o 5K é uma evolução
Smart TV ou mídia
natural da indústria
armazenada
em
que procura melhor
qualidade
dispositivos exterde imagem
nos – de um jeito
tão fácil quanto mudar de canal.
O aparelho conta com o
sistema 4K 3D+ que segundo Molina
já é considerado “o mais confortável do mundo, tem resolução quatro

© Foto: Divulgação

com 7.1 canais de 150 watts, que
foi projetado em parceria com a fabricante de produtos Premium Harmankardon. O sistema complementa
a tela Cinema Scope de 21:9 da TV,
com uma performance sonora digna
de uma sala de cinema.
“A ideia é trazer a experiência de
cinema para a sala de estar. Com o
recurso de som e uma altíssima definição de imagem faz dessa TV a mais
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vezes maior e complementa a experiência, proporcionando mais realismo nas imagens. O espectador recebe imagens 3D de alta qualidade que
são mais brilhantes do que outras
TVs 3D”. Além disso, o telespectador
pode transformar qualquer conteúdo
2D para 3D com um sistema de conversão de imagem.
“O mundo das TVs antes dependia
do broadcasters, hoje é independente” e “pressiona os broadcasters”
para que estes criem conteúdos
de mais qualidade, afirma Molina.
“A mudança do analógico para o digital foi muito difícil de acontecer porque envolveu um investimento muito
grande da indústria. Hoje o investimento é menor e os desenvolvimentos tecnológicos são muito rápidos,
por isso hoje estamos apresentando
uma TV 5K, mas já estamos trabalhando em outras resoluções superiores”.
De fato, para Molina, chegar a 8K em
2020 é uma situação “possível”.
Com a mesma proporção e aspecto de filme hollywoodiano, a curvatura da tela “foi cuidadosamente
calibrada para maximizar a imersão
do ambiente. Além disso, ao assistir programas com o formato 16:9,
o espaço não utilizado nas laterais
da tela pode exibir informações e detalhes adicionais da programação”, o
que pode melhorar a experiência na
hora de assistir TV.
Sérgio Friedheim, diretor de Marketing da LG Brasil afirmou à Revista da
SET que lançar uma TV 5K é mostrar
ao mercado a “evolução da indústria.
Temos claro que ainda não há conteúdos nesta resolução” e que “ainda
é difícil tê-los em 4K”, mas o consumidor quer “cada vez mais qualidade
de imagem na sua TV”.
Para ele, o 5K “é uma evolução natural” para uma indústria que “procura sempre melhor qualidade, uma
qualidade agora pedida pelo cliente
que pede cada dia mais qualidade
e serviços mais específicos. Nesse
sentido, a nossa indústria vai puxar
a indústria de conteúdos para que
esta crie conteúdos primeiro em 4K
e, talvez, mais tarde em 5K”. n

Pensando em

produção 4K?
Edius NLE

Camera LDX 4K com
lentes de Broadcast

NVISION
Routing

Karrera/Kayenne

Kaleido Monitoring

Telecast Fiber
Copperhead

Densité
Modular

K2 Dyno Replay
K2 Summit
Playout Servers

Só a Grass Valley pode oferecer produtos 4K da câmera até a sala
de controle. Para saber mais, visite: www.grassvalley.com

Visite a Grass Valley na NAB 2015,
estande # SL206

Copyright © 2015 Grass Valley USA, LLC. 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, Densité, K2 Dyno,
K2 Summit, LDX, Telecast Fiber Copperhead, Kaleido, Karrera, Kayenne e NVISION são marcas comerciais ou marcas registradas da Grass Valley.
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SET Centro Oeste 2014
debateu o futuro da TV
brasileira e as iniciativas
governamentais no setor
Dezenas de profissionais do setor se reuniram durante dois dias na sede
da Anatel em Brasília para debater o futuro do setor, as novas normas
e analisar novas tecnologias. Nesta reportagem a Revista da SET
brinda um resumo deste importante evento da SET.
por Fernando Moura em Brasília (DF)
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De esq. para a dir.: Flávio Resende (AVEC/DF); João Andrade (MiniCom); Emerson Weirich (SET/EBC) e Marconi Maya (Anatel)
durante a cerimônia de abertura do SET Centro Oeste 2014

O

s SET Regionais são cada
vez mais importantes e concorridos. A iniciativa da SET
e as suas diretorias regionais realizou 5 Congressos regionais
no decorrer de 2014 com uma assistência importante de profissionais do
setor e associados da entidade, a presença de representantes do governo
e entidades reguladoras do setor e,
contou com palestras das principais
empresas da área levando as últimas
novidades aos diferentes encontros.
Realizado no Espaço Cultural da
Anatel – SAUS, o SET Regional Centro Oeste, Seminário de Tecnologia
de Televisão e Multimídias, Gerenciamento, Produção, Transmissão,
Distribuição de Conteúdo Eletrônico
Multimídia, Interatividade, Mobilidade debateu os principais tópicos do
mercado na Capital Federal.
A cerimônia de abertura da edição
2014 do SET Regional Centro Oeste
contou com a presença de João P.
Andrade do Ministério das Comunicações; Marconi Maya da Anatel;
Flávio Lara Resende, da Associação
dos Veículos de Comunicação (AVEC/
DF); e teve a moderação de Emerson
Weirich (SET/EBC).
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No decorrer do evento, um dos
principais palestrantes do Regional realizado em Brasília foi João P.
Andrade do Ministério das Comunicações (MiniCom) quem ministrou a
palestra “Consulta Pública sobre o
regulamento de Loudness” na qual
realizou uma analise da situação da

O MiniCom teve de regular
de forma extemporânea
o Loudness, e por isso
sabemos que precisamos
melhorar a regulação
João P. Andrade (MiniCom)

Agência abordando temas de interesse como Loudness, Rádio Digital,
Acessibilidade, Voz do Brasil, e publicidade em RADCOM (Rádios Comunitárias) e TVs educativas.
Andrade afirmou que é preciso saber: “Qual seria o ponto óptimo de
regulação do Loudness, que é oferecer conforto para o usuário?”. Se o

enfoque é a qualidade de percepção,
o representante do Ministério pensa
que “precisamos construir um enfoque que tenha em conta a percepção
do usuário assegurando a mínima alteração do áudio na programação”,
e nesse sentido ver como “a industria audiovisual pode trabalhar e nos
aferir os valores que sejam iguais e
assegurem ao usuário o conforto”.
O MiniCom teve “de regular de forma
extemporânea o Loudness”, e por isso
sabemos que “precisamos melhorar a
regulação”, sendo que para isso “realizaremos uma consulta pública que
possa vir a mudar a regra de Loudness. Uma regulação saida da conversa com o setor e com os usuários”.
Para ele a regulação atual tem
de ser mudada porque não atende
aos requisitos necessários “porque
atendemos a demanda judicial com
a criação da regulação, e agora precisamos atender as necessidades da
industria audiovisual e dos usuários.
O que precisamos fazer e resinificar
a regulação para que possa ser atendida por todos”.
Outro dos temas abordados por
Andrade foi o futuro do Rádio Digital, e nesse sentido, o representante

© Foto: Fernando Moura
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Mais de 200 profissionais participaram do SET Centro Oeste realizado no Espaço Cultural da Anatel em Brasília

do MiniCom disse que “precisamos
avançar no rádio digital com estudos.
Para nós, ele tem vantagens por alcance e qualidade o que poderia dar
maiores viabilidades de serviço em
outras bandas de frequência”.
Sobre a Acessibilidade, se debateu
quem deve regular este campo. “para
nós no Ministério deveríamos ser nós
a regular, sabemos que esta inadequada e precisamos mudar para poder haver uma mudança que haverá
espaço para criticar o modelo atual e
modifiquemos a regulação para aferir
a norma”.
Para mudar a norma de acessibilidade “vamos fazer uma consulta
pública que nos leve as mudanças
necessárias para o setor”, afirmou
Andrade ante uma pergunta da plateia, reforçando que “precisamos
ter uma regulação que atenda aos
usuários”.
Finalmente, Andrade disse aos presentes que é preciso regular e fisca-
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lizar de melhor maneira as RADCOM
e as TVs educativas para “ter uma
regulação mais efetiva e eficiente”
na inserção de publicidade nestes
meios onde não pode ser incluída.
TV 2020: O futuro
da TV Conectada
Aguinaldo Boquimpani (SET) explicou as principais tendências e o futuro da TV conectada à Internet. Para
ele, os maiores desafios passam por
definir, entre muitas coisas quais são

O Futuro da TV esta
no padrão IBB (Integrated
Boradband & Broadcast)
que esta sendo
desenvolvido pela ITU
Aguinaldo Boquimpani (SET)

as tendências atuais da indústria de
televisão levando em conta a conexão da TV com a Internet? O que
muda na descoberta de conteúdo,
navegação e entrega do conteúdo?
E é preciso “absorver os novos comportamentos, comportamentos das
novas gerações e precisamos entender
as novas tendências”, afirmou Boquimpani e assegurou que os usuários hoje
entram em diferentes devices ao mesmo tempo, por isso, é preciso integrar
a mobilidade, “múltiplas telas integradas. Para isso precisamos integrar o
broadcast e o broadband em um mesmo ambiente”.
Boquimpani disse que os radiodifusores precisam entender os novos
pensamentos sobre como a inovação tecnológica podem impactar
positivamente a integração entre TV
e Internet e assim como integrar a
crescente oferta de conteúdo on-line/
on-demand e a expansão das novas
telas ao ambiente da TV.

© Foto: Fernando Moura
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Para ele o futuro esta no “padrão
IBB (Integrated Boradband & Broadcast) que esta sendo desenvolvido
pela ITU” e que esta sendo estudado
pela SET que esta tentando “promover a integração de serviços broadband com broadcast e desta maneira aumentar o potencial de oferta
de serviços em relação aos serviços
possíveis nos sistemas alternativos.
Ainda mais, porque este padrão
pode ser usado em qualquer padrão
ou canal de distribuição de TV Digital
– terrestre, cabo, satélite ou IPTV”.
O pesquisador da SET mostrou alguns exemplos de implantações de
IBB no mundo e quais são as principais características de como o padrão funciona. Boquimpani destacou
as aplicações da HbbTV desenvolvidas na Europa e o sistema Freetime
que esta sendo utilizado no Reino
Unido.
Ainda falou sobre o sistema Hybridcast que se utiliza no Japão, uma
versão padronizada pelo Open IPTV
Forum Japan que adere aos padrões
IBB que trabalha com serviços web
que ficam a cargo do provedor de
serviços.
Entre os principais exemplos mostrados por Boquimpani estiveram os
serviços Hybridcast integrados com
VOD e realização de integração com
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Aguinaldo Boquimpani
(SET) fez um balanço
da TV atual e os desafios
dos radiodifusores
para 2020

2º tela desenvolvida pela emissora
pública japonesa NHK e já esta sendo utilizado no Japão.
No Brasil existe “uma versão do
ginga utilizada pela EBC no Projeto
Brasil 4D é um exemplo de extensão
do Ginga aderente ao Padrão IBB da
ITU e temos opção de avançar no
mundo broadcast” disse o pesquisador que coordena o “Grupo de Estudos SET IBB”.
Para ele o padrão IBB define uma
plataforma que pode integrar serviços de radiodifusão com uma variedade de serviços de distribuição de
conteúdo e interatividade via broadband”. Assim, o Ginga-IBB é uma
“proposta de plataforma que estende e evolui o Ginga implementando
todos os principais cenários requeridos pelo padrão IBB”.
A TV na internet das Coisas
Salustiano Fagundes (SET/HXD) partilhou com os participantes do SET
Centro Oeste 2014 as suas reflexões
sobre o futuro da TV. Para ele as TVs
cada dia estarão mais conectadas,

tendo claro que a TV foi um dos últimos devices a ser conectado a internet, mas agora isso esta acontecendo de uma forma “inevitável”.
Para Fagundes a produção de TVs
continua a crescer, sendo que entre
45 e 80% do portfólio de fabricantes
já começaram a perceber o diferencial que agrega valor para os consumidores, para ele, “entre 2016/2017
a produção de SmarTVs representará
aproximadamente 100% do portfólio
dos fabricantes”.
“Na Copa as Segundas Telas dos
principais canais de TV que transmitiram os jogos disponibilizaram aplicativos. As interacções sobre os programas televisivos nas redes sociais têm
tido crescimento exponencial”, disse.
Assim, o jogo Brasil x Alemanha foi
o jogo mais comentado na historia
das redes sociais, sendo que no Facebook teve mais de 200 milhões
de comentários. Para o executivo da
HXD, “estamos começando a viver na
era da Internet das Coisas. Em 2015
mais de 25 bilhões de dispositivos
estarão conectados à nuvem, aumentando o poder de processamento e
trazendo novas possibilidades de
interações entre pessoas e negó-

Quem não inova vai ter
serias dificuldades
de continuar sendo líder
de mercado
Salustiano Fagundes (SET/HXD)

cios. Áreas como telecomunicações,
energia, meio ambiente, logística,
segurança entre outras já utilizam os
progressos alcançados nos últimos
anos com as tecnologias relacionadas a Internet das Coisas – georreferencia, robótica, biometria, big data
e nuvem”.
Para ele, “com a televisão cada vez
mais conectada, a forma como nos
divertimos e nos informamos tam-
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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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interatividade na Segunda Tela. A interatividade de TV está no Facebook
e o Twitter”, disse.
Ele explicou como é possível fazer
o monitoramento de redes sociais.
“Penso que o maior desafio é a própria TV. Enxergamos que a TV não
morre, só muda como tem mudado
a experiência e como o telespectador
se relaciona com ela”.

Salustiano Fagundes
(SET/HXD) afirma que
é imperativo que as
emissoras pensem em uma
mudança do seu modelo
de negócio

bém vai ser impactada pela criação
de novos formatos de aplicações que
podem expandir as fronteiras da experiência interativa”.
Para Fagundes quem não “inova
vai ter serias dificuldades de continuar sendo líder de mercado. O radiodifusor tem de se preparar para
as mudanças. Estamos assistindo ao
começo do fim. A TV não vai desaparecer, vai ser resinificada, reformada”, disse.
Fagundes encerrou a sua palestra
com um apelo a plateia dizendo
que “estamos pensando e fazendo a
nova televisão, ainda não sabemos
o que será e como, mas temos claro
que temos de começar a construi-la
agora. Com certeza ela não vai sobreviver se continua na mesma área
de conforto, chegou a hora da mudança”.
De todas formas, Fagundes afirma
que isso em um país de proporções
continentais e com tantas diferenças
de rede, sinal, capilaridade, banda
larga etc., “as coisas vão acontecendo simultaneamente, aos poucos as
diversas partes da sociedade se vão
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juntando. De uma forma ou outra as
tecnologias irão se desenvolver e
sabemos que iremos conviver com
diferentes acessos durante um tempo”.
StartUps e TV Social
A palestra de André Terra (QUAL
CANAL) teve como eixo as mudanças
dos negócios e como as pequenas
empresas podem ajudar aos radiodifusores. Denominada “TV 2020: Digital, social e multiplaforma – StartUps:
o que é? Como funciona? Como elas
podem ajudar os broadcasters?”,
Terra explicou aos presentes o que
é uma StartUp e como elas podem
ajudar aos radiodifusores brasileiros.
Para Terra é importante que as StartUps possam envolver-se com outras
empresas e “estas empresas precisam saber como elas podem melhorar seu negócio”.
“O grande desafio da TV é mudar,
e mudar rapidamente. O desafio
pelo modelo de negócio faz que seja
mais complicado investir e inovar.
Por exemplo, nós desistimos de trabalhar com a primeira tela, é triste,
mas faz parte do mercado. Estamos
apostando na segunda tela. As TVs
quase não investiram em interatividade no país, por isso mudamos o
foco e passamos a trabalhar com a

Antena Digital de Brasília
Flávio Lara Resende da Associação
dos Veículos de Comunicação (AVEC/
DF), fez uma apresentação interessante no SET Regional Centro Oeste
2014. Ele explicou como foi realizado
o trabalho de instalação da “Antena
Digital de Brasília” construída na cidade para que as emissoras tivessem as suas torres de transmissão
do sinal digital em um só local. A Antena foi construída com base em um
projeto de Óscar Niemeyer.
“O que fizemos foi chegar a um
consenso e por isso construímos a
antena digital. Inicialmente iríamos
comprar um terreno e construir essa
torre. Mais tarde descobrimos que
comprar não seria possível, porque
os terremos eram do TerraCap (Agência de Desenvolvimento do Distrito
Federal) ou tomados. Nesse momento fomos ao governo e conseguimos
uma sessão para as emissoras”.

Temos uma única antena
de TV Digital na mesma
operação com as seis
emissoras emitindo
Flávio Resende (AVEC/DF)

“Formamos um consórcio e pensamos em comprar a antena através da
AVEC, mas acabou por ser construída
pelo governo”, explicou Resende a
plateia e disse que “foi feita com muita demora, e com alguns problemas”.
No fim do percurso, explicou Resende, “nos temos uma única antena na
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SDT Ark-6 Series e Ultra High Efficiency: uma combinação que garante
o máximo de eficiência, o mínimo de gastos e ainda preserva o meio ambiente.

a g i l i d a d e

eSta é a noSSa maneira
de imaginar o futuro

mesma operação com as seis emissoras. Esta foi comprada na Alemanha e tem sete posições. Esta antena
acabou por ser um exemplo para o
Brasil, um exemplo de união, mas foi
difícil, pois passamos por um processo longo e complicado para trazer o
equipamento ao país”.
Para Resende, o mais interessante do projeto é a possibilidade de
criação de um lugar-comum para todas as emissoras do Distrito Federal
mostrando que “a ideia de juntar
todo o mundo num mesmo espaço,
sem privilegiar ninguém é viável.
Agora as emissoras estão começando a mudar-se para a torre”.
“Quando se tem um projeto de
este tipo com empresas tão diferentes e se concretiza, isso mostra que
quando o projeto beneficia a todos é
possível de realizar. Nos gostaríamos
que isso se possa estender a outras
localidades e com isso avançar a outras cidades compartilhando equipamento e gerando economia e, não
só, sendo mais sustentáveis”.
Conteúdo brasileiro
independente em todas as telas
A palestra “Conteúdo brasileiro independente em todas as telas” proferida por Lucas Soussumi (ABPITV)
trouxe o lado da produção audiovisual ao Regional Centro Oeste. O
integrante da Associação Brasileira
de Produtoras Independentes de
Televisão, parceira da SET, afirmou
que “o audiovisual brasileiro passa
por um processo de grandes mudanças econômicas e tecnológicas.
A facilidade de acesso aos serviços
de banda larga, TV Paga e o desenvolvimento de tecnologias permitiu
que grande parte da população tivesse acesso ao conteúdo brasileiro produzido pelas produtoras independentes”.
Para ele, a regulamentação da TV
Paga, os investimentos públicos e
privados, o desenvolvimento de novas tecnologias e a relação dos canais com as empresas produtoras
independentes são fatores e oportunidades que influenciam o cresci-
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Lucas Soussumi
(ABPITV) afirmou que
o Brasil nos próximos anos
estará entre os 10 primeiros
países do mundo
em produção
audiovisual

mento exponencial da presença do
conteúdo brasileiro independente
em todas as telas.
Ele explicou que o mercado audiovisual está com um “crescimento
anual de 9% chegando aos 71 bilhões de dólares ate 2017 colocando
o Brasil entre os 10 primeiros países
do mundo”, mas “hoje faltam profissionais no setor que possam atuar
no mercado”.
Ainda mostrou cases de sucesso no
país como o Peixonauta que já foi
exibido em 65 países, e afirmou que
o maior desafio do setor é afirmar
a arquitectura de financiamento do
setor.
Mídias digitais nos processos
de produção
A palestra de Felipe Andrade (AVID),
tentou desvendar a “Evolução das
mídias digitais e impactos nos processos de produção e jornalismo”.
Para Andrade é essencial analisar os
processos atuais de produção e jornalismo, comparando a necessidade
crescente de audiência em novas mí-

dias, exemplificando algumas possíveis soluções de trabalho colaborativo em “cloud” sobre uma plataforma
aberta.
O executivo afirma que a tendência
do mercado broadcast é a aglutinação de marcas e empresas que levem
no futuro a ter menos players concentrando mais produtos e desenvolvendo novas soluções.
Assim, para ele, a base de todo
esse processo esta no “gerenciamento dos conteúdos” porque
mudou a velocidade e as diferentes dinâmicas da indústria porque
“a demanda é por mais conteúdos
e mais telas” sendo que a indústria
broadcast é muito fragmentada porque “temos centenas de fornecedores de tecnologia, uma situação que
deverá mudar no futuro com menos
players fornecendo soluções mais
completas”.
Andrade disse que o Jornalismo
Moderno deve buscar por novas
historias em varias frentes de trabalho com um audiência fragmentada entre múltiplas plataformas
com menos profissionais, mas os
jornalistas “precisam das mesmas
ferramentas tanto no estúdio como
no campo”.
Uma vez explicado isso, Andrade
disse aos presentes que o objetivo é
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Se é STB, é SUPERIOR
Empresa 100% Brasileira

Sr. Silvio Santos
Diretor Geral STB

TFMg 3K5

(Transmissor FM)

DTU 1K3

(Transmissor Digital)

Por que escolher a STB?
. Empresa 100% Brasileira;
. Fornece uma linha completa de produtos, do transmissor ao sistema irradiante,
garantindo o sinal no ar e com qualidade;
. Faz parte de um grande grupo de emissoras que vem crescendo a cada dia em várias
cidades e países, conseguindo alinhar sua tecnologia às necessidades de campo e
produzindo produtos de alta tecnologia e fácil manuseio,
. Assistência técnica reconhecida por seus principais clientes.

Na STB o cliente tem que estar sempre em primeiro lugar! Acesse nosso site,
www.stb.ind.br, e fique por dentro de todas as novidades.

Transmissores

Antena
STB0034
(Rádio FM)

Antenas

Conversor ASI - IP (TV Digital)

Multiplexador MRX 200 (TV Digital)

STB, antenas, transmissores, links, acessórios, headend para
emissoras de TV e Rádio. Se é STB, é SUPERIOR!

Acessórios

Visite-nos.

/stbsuperior
/silviosantosstb

+55 35 3471.5505
stb@stb.ind.br

Rua Vereador Celso Henrique Borsato, 132, Bairro Fernandes - Sta Rita do Sapucaí - MG - Brasil

www.stb.ind.br
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Uma nova visão sobre os switcher
de produção
Em sua primeira apresentação em
um SET Regional, Alberto Santana
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que possui cada switcher e com ele
ter acesso a diferentes serviços sejam ele qual for”.
“O que temos feito e mudar o
mercado e encontrar alternativas
diferenciais que agreguem valor ao
produto, por isso consideramos o
switcher uma plataforma,” porque,
a partir dela “podemos desenvolver
diversas operações dentro de uma
emissora”, disse Santana.
Para o executivo da Ross Video,
o que é “preciso é definir em que
tipo de emissora será montado o
Carbonite e segundo isso, pode
ser escolhido o modelo ideal que
pode ir desde pequenos estudos a
grandes centros de produção e até
unidades móveis de produção de
todo tipo”.
Santana explicou as funcionalidades dos switchers Carbonite em 4K
e como estes sistemas podem ajudar na implantação deste novo formato de vídeo. “Trabalhando em 4K
reduzimos o número de entradas,
mas garantimos o trabalho em este
formato”, afirmou Santana referindo-se a linha de produtos Carbonite
da Ross Video.

Alberto Santana
(Ross Video) afirmou
aos presentes que o 4K
já é a tecnologia consolidada
e com muito boas formas
de utilização

© Foto: Fernando Moura
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(ROSS VÍDEO) trouxe a Brasília a
visão da empresa na palestra “Plataforma Carbonite, uma nova visão
de switcher de produção”. Para ele,
hoje os “switchers” são mais do
“que uma mesa de mistura,
senão uma plataforma de produção.
Felipe Andrade disse
Isso, segundo
aos presentes que
o objetivo da AVID
o executivo poré conectar todos as partes
que é preciso
do sistema produtivo
pensar em uma
a partir de uma única
nova perspecplataforma desenvolvida
tiva no conceipela companhia
to de desenho,
implementação
e operação de
switcher de produção.
Hoje “há inovações nos frames, variedades de painéis físicos e virtuais,
flexibilidade de configuração e novos
recursos. Integração e controle de
câmeras robóticas, mesa de áudio,
Playout, GC, streaming e NRCS em
fluxo MOS, permitindo automação
randômica baseada em scripts”.
Santana disse aos presentes que
nas emissoras atuais, o que é ne“conectar todos as partes do sistema
cessário definir é “quais os recursos
produtivo a partir da plataforma MediaCentral que pode ajudar a melhorar o funcionamento das emissoras
e dar maior versatilidade” aos trabalhos em jornalismo com aplicações
para iPhone.
De fato, Andrade disse que a “única forma de funcionamento dessa
plataforma é que funcione de forma aberta em diferentes sistemas
operacionais, possibilitando conexão remota com as ferramentas da
Avid”.
Assim, com o MediaCentral podemos ter uma “aplicação customizável via web com interface e
Mobile, revisão, busca, edição e
logging; edição intuitiva; revisão
de cenas ou sequências em campo
usando aplicações móveis no iPhone, iPad ou Android”.

SET REGIONAIS

Workflow e infraestrutura digital
Na palestra “uma sugestão de
workflow e infraestrutura digital”
ministrada por Roberto Silva (HARMONIC), este reflexionou sobre as infra-estruturas virtualizadas de vídeo
que já estão baseadas em plataformas IP.
Silva explicou o conceito de virtualização e suas camadas. A virtualização têm quatro camadas físicas, que são importantes para dar
suporte a gestão dos recursos da
camada física que se avança para
as virtual machines onde as aplicações são desenvolvidas no ambiente virtual.
Para o executivo o futuro para pela
virtualização do vídeo assumindo
que é preciso ter um software-center com blades servers e virtualização que “compartilhará todos os
recursos” porque a virtualização que
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
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funções sequencias a nosso fluxo de
trabalho ao sistema.
Silva explicou que são usados blades servers porque estes reduzem os
custos por porta, o número de conexões, espaço e consumo de energia,

Fibra óptica: infraestrutura
para trafego de sinais
Integrações de equipamentos em
unidades móveis ou emissoras através de sistemas de interconexão
foram apresentadas por Nilson Fujisawa (Line UP) na palestra: “Adequação da infraestrutura para trafego de
sinais via fibra óptica”.
A palestra começou com um vídeo
da Reidel, um das marcas distribuídas no Brasil pela LineUP/Comtelsat,
mostrando as vantagens do Mediornet que funciona com fibra óptica.
Isso porque a ideia de Fujisawa foi
mostrar a plateia as vantagens dos
sistemas baseados em fibra óptica
permitindo redução de custos; redução de quantidade de cabo; o transporte de múltiplos sinais; o isolamento elétrico; imune a interferência
electromagnética e largura de banda
maior.

Nilson Fujisawa
(Line UP) afirmou
no Regional realizado
em Brasília que o futuro
das emissoras passa
por redes de fibra
óptica

© Foto: Fernando Moura
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Para Roberto Silva
(Harmonic) o futuro
para por infraestruturas
virtualizadas
de vídeo baseadas
em plataformas IP

além de que a infraestrutura de TI
oferece um menor custo de manutenção e gerenciamento.
Para concluir, Silva disse que com
a virtualização o desenvolvimento
de uma emissora passa entre outras
coisas pela instalação de “blade services” que permitem uma alta capacidade de processamento de vídeo.

© Foto: Fernando Moura
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As palestras do SET Centro Oeste realizado em Brasília tiveram plateia quase completa nos seus dois dias de Congresso

Fujisawa disse que 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.
Para ele, escolher fibra óptica ou
cabo coaxial, depende do peso da
infraestrutura, o custo total do investimento e dependerá da utilização que seja dado a estrutura. Isso
porque para o diretor da LineUp é
preciso ter em contar as conexões
elétricas e as conexões ópticas das
emissoras.
Fujisawa recomendou aos presentes que a fibra óptica tem a vantagem de ser agnóstica a utilização, não envelhece e transcenderá
as mudanças tecnológicas atuais.
Disse, ainda que a segurança será
muito maior com sistemas baseados em anéis ópticos que possibilita maior distância entre local das
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antenas e as emissoras, por exemplo.
Redes de transmissão Digital
para Interiorização
A forma de avançar com a implantação da TV Digital nas cidades do
interior foi debatido por Glenn Zollotar (Hitachi Kokusai Linear) quem
mostrou quais os principais desafios
da interiorização da TV Digital. Para
ele, o “Brasil vive hoje o desafio de
expandir a cobertura da TV digital
no interior, e diante deste cenário”
é preciso “ter alternativas para os
radiodifusores”.
Zollotar apresentou conceitos, possibilidades e soluções tecnológicas
compactas que podem viabilizar a
implantação de sistemas de distribuição de sinais e a transmissão digital, “para o que denominamos “a
Interiorização Digital”.
Ele disse aos presentes que as
emissoras querem utilizar a banda
satelital já disponibilizada para o si-

nal 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”.
E nesse sentido foi mostrada a
banda necessária no satélite, uma
banda variável segundo a taxa de
dados que seja disponibilizada.
O executivo da Hitachi Kokusai Linear explicou os custos e as formas
de emissão.
Assim, uma das soluções apresentadas por Zollotar foi o BTS comprimido que utiliza banda de 6MHz no
satélite, aceitando que “a qualidade
do sinal HD estará abaixo dos padrões usados nas transmissões terrestres das geradoras”.
Outra opção mostrada por Zollotar, 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

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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SET Centro Oeste debate as novas normas regulatorias da Anatel para o setor

tolerância à realimentação e é um
sistema estável com eco até 5dB positivos”.
Ainda, explicou Zollotar, que pode
usar-se micro-ondas BTS, onde a
transmissão é feita com equipamentos com entradas ASI para TS
(188bytes) ou BTS (204bytes), Modulação 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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As posições dos satélites
da Star One no Brasil
Aplicações na área de broadcasting, os novos lançamentos de satélites e as novas tecnologias do
setor debatidas em Brasília por
Luiz Tadeu Navarro (STAR ONE)
quem abordou a cobertura satelital
da estatal brasileira, 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.
Um dos principais objetivos da empresa, disse Navarro, é a expansão da
empresa para “América Latina” sendo
que o foco da empresa está na 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 Brasília por Navarro foi que o lançamento
do Satélite Star One C4 está previsto para o terceiro trimestre de 2014
e que este dispositivo “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.
Outro dos satélites abordados ao
pormenor foi o STO – C3 e as suas
principais características.
Navarro afirmou que o 4k e o 8K
serão grandes propulsores de mer-

Porque automatizar as emissoras?
Eliezer Reis (SNEWS) apresentou
a palestra “SNews, sistema de
Newsroom”. E colocou
uma pergunta a plateia: “Porque auEliezer Reis (SNEWS)
tomatizar?”. Para
afirmou que a empresa
ele o que interesestá prevendo o futuro
sa é pensar nas
a curto prazo onde
pessoas e como
as emissoras farão
elas se adaptam
a convergência
e trabalham com
de mídia
a tecnologia.
Para Reis no mundo
atual a TI já não é o mais
importante, porque automatizar
é simples, o que “deve ser feito é
fornecer tecnologia alinhada as pes-
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cado no país. Para ele, a empresa
avançará e crescerá se consegue
aquisições de posições orbitais,
definição do artefato e cumprimento das metas; contratação do satélite e com capacidade de vendas
que permitam financiar o equipamento e com isso possa ser “feito
o planejamento da reposição. “No
país temos um crescimento vegetativo de afiliadas e emissoras que
vão migrando de SD para HD e por
isso precisamos de mais capacidade para poder cobrir as expectativas do mercado”.

ziam muita coisa manualmente. Mas
tarde chegou a impressora e muita
coisa mudou. Hoje trabalhamos de forma
integrada com uma
base de dados
Luiz Navarro
que permite o
da Star One acredita
compartilhaque o 4K possa trazer
mento dos conovas linhas de negócio
nhecimentos”.
a empresa
Reis afirma que
o futuro passa
pela integração dos
processos das emissoras com processos que passam por vários ambientes de trabalho, sendo que a “tecnologia deve
adaptar-se as pessoas e não o contrario”.
O “amanhã é um pouco incerto”,
afirmou. “Estamos prevendo o futuro a curto prazo onde as emissosoas. Elas devem fazer parte do proras farão a convergência de mídia.
cesso de mudança”.
O que precisamos pensar é como
O executivo afirmou que as emdesenvolver soluções de híper-copresas têm de trabalhar com quatro
nexão”.
conceitos básicos, que tem a ver
De fato, disse Reis, a “produção já
“com saúde financeira, gestão, pespoderia ser unificada. Como será o
soas e inovação, e as empresas e os
futuro é difícil prever, o que temos
desenvolvedores de tecnologia tem
claro é que haverá convergência” e
de pensar nas pessoas.”
“precisamos ver como criar parceiPara ele “automatizar” é tirar o que
ros e automatizar e melhor o mundo
há de melhor dos processos e das
do jornalismo e da engenharia”. n
pessoas. “Antes as emissoras fa-
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Reportagem

Canon mais perto
dos seus clientes

Canon Brasil inaugurou
dois laboratórios
para suporte técnico
no Brasil e operação
comercial e distribuição
das linhas Broadcast
& Communications
e Cinema

por Fernando Moura
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Os laboratórios
Para isso, durante 2014 a Canon
inaugurou dois laboratórios, um na
sua sede de São Paulo e outro no Rio
de Janeiro, onde engenheiros da companhia realizam trabalhos de manutenção e reparo de equipamentos da
marca que “garantam a cobertura de
qualidade na captura das imagens”,
afirma Edson Thomioka, supervisor
técnico da área Broadcast de Canon
(ITCG) e responsável pelo laboratório.
A Revista da SET visitou o laboratório
da capital paulista instalado no prédio
onde a empresa tem seus escritórios e

empresas que têm uma demanda
por equipamentos de Alta Definição,
com qualidade Canon”, afirma Takashi
Osawa, diretor comercial da Canon do
Brasil Indústria e Comercio Ltda.
Segundo Osawa, outro fator que impulsionou os investimentos da marca
é o fato do Brasil ser sede de dois
grandes eventos esportivos, Copa do
Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos
em 2016. “Apostamos na tecnologia
de ponta tanto na nossa linha de cinema como a Broadcast, tendo como
objetivo a criação de objetivas de
alta qualidade”.
© Foto: Fernando Moura
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Canon do Brasil está mais
perto dos seus clientes desde que assumiu a operação
comercial e a distribuição
das linhas Broadcast & Communications e Cinema no país. Para isso,
a companhia mudou a sua estrutura local e desenvolveu dois laboratórios de análise técnica e suporte
local para os seus clientes nacionais.
A ideia da companhia com esta nova
estrutura é reforçar a importância do
mercado brasileiro e estreitar o relacionamento da marca com os consumidores do país, a fim de oferecer
produtos, soluções e serviços que
atendam às suas reais necessidades e
um suporte técnico apropriado estando mais perto deles e brindando uma
assistência técnica mais rápida.
A iniciativa conclui o projeto iniciado em 2012, quando a marca assumiu a distribuição de suas câmeras e
lentes no mercado brasileiro, seguida pela abertura de uma fábrica em
Manaus (AM) em 2013.
“Nosso objetivo com este movimento é unificar toda a distribuição
de equipamentos de imagem e vídeo
que são produzidos pela Canon. Agora, temos capacidade de fornecer o
equipamento necessário para os mais
variados perfis de consumidores, desde o fotógrafo amador, até grandes

Edson Thomioka, supervisor técnico
da área Broadcast da Canon trabalha no
laboratório da empresa em São Paulo

A Canon conta com três engenheiros
para manutenção de equipamentos nos
laboratórios do Rio de Janeiro e São Paulo
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Reportagem

Hoje a Canon do Brasil conta com
equipamentos novos para pronta
entrega na sua sede de São Paulo

conversou com os responsáveis deste
laboratório e das aéreas de Broadcast
da empresa, tanto para câmeras como
para lentes e objetivas. O laboratório
do Rio de Janeiro inaugurado em agosto de 2014 conta com um engenheiro
e o de São Paulo com dois profissionais trabalhando a tempo inteiro.
“Temos nos laboratórios back-up
de materiais para a substituição
para, desta forma, agilizar o trabalho
e encurtar os tempos entre a chegada do equipamento e o retorno ao
cliente”, afirma Thomioka.

De esq. para a dir. a equipe comercial para a área de Broadcast e Cinema da
Canon Brasil: Takashi Osawa, Roberta Tennenbaum, Fabrízio Reis e Yuri Nieto

© Foto: Fernando Moura

Estratégia Comercial
Em entrevista à Revista da SET, Fabrízio Reis, executivo de Contas Broadcast & Communication (BCTV), afirmou
que neste momento a empresa trabalha na divulgação da linha de objetivas
Cine-Servo para produção 4K. Nessa
linha foram especialmente desenvolvi-

Roberta Tennenbaum afirma
que a Canon democratizou a captação
de imagens em Alta Definição
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das para produções em 4K lentes que
podem ser utilizadas tanto como Positive Lock (PL) ou Electro Focus (EF).
Assim foram lançadas recentemente a
CINE-SERVO 17-120mm T2.95-3.9 e
a CINE-SERVO 50-1000mm T5.0-8.9,
que “são produtos excelentes para o
mercado e já chegam com servo para
Zoom e foco na objetiva”, porque
“esse é um diferencial, para produções
ao vivo 4K. Precisamos ter equipamentos de fácil trabalho e manuseio”.
Reis explicou à Revista da SET que
o relacionamento da marca com os
broadcasters brasileiros é excelente
e que o mercado nacional é muito
importante, tanto que há pouco tempo a empresa desenvolveu a objetiva
CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP a pedido da Rede Globo para a realização de diversos trabalhos de ficção.
“A 30-300mm nasceu após um pedido feito pela emissora à Canon”.
Roberta Tennenbaum, do departamento de Imaging Technologies &
Communications Group (ITCG) da Canon do Brasil, afirma que a companhia
aponta para dois mercados, o de cinema e o broadcasters, mas “hoje com o
crescimento das produtoras no país se
abrem outros mercados para a empresa, mercados que estamos explorando
e nos quais estamos trabalhando”.
Futuro do 4K
Os executivos da Canon Brasil afirmam que a captação em 4K será, em

primeira instância, para “produção”.
Takashi Osawa disse à Revista da SET
que a produção em 4K já é uma realidade e que “deve ser explorada pelas
emissoras nos próximos tempos”.
Para eles a questão está em como
transmitir os conteúdos em 4K, por
isso, para Reis, o futuro está na produção em 4K e a transmissão por
meio de plataformas OTT (Over-theTop), sendo que a “transmissão ao
vivo continuará sendo a rainha da TV
aberta no Brasil”.
E não só, quando muitos afirmam
que o broadcast tradicional vai desaparecer, Yuri Nieto, executivo de
Contas Cinema EOS Imaging Technologies & Communications Group da
Canon, afirma que “a TV tradicional
vai sobreviver, mas precisa mudar
um pouco o modelo de negócio”.
De fato, para Nieto, pela forma como
funciona a TV aberta no Brasil, o 4K
ainda tem muito espaço e tempo.
“Hoje o mais importante é o conteúdo,
e esse será realizado em 4K porque
ele dará retorno do investimento pelo
que o 4K não é um formato passageiro. No nosso país temos emissoras
que ainda não desligaram a TV analógica, por isso o 4K ficará por muito
tempo. Talvez as emissoras daqui a
10 ou 15 anos estejam captando a 8K
ou no formato que seja, mas tendo
em conta como é feita a transmissão
acredito que temos muito tempo para
utilizar 4K no Brasil”. n
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Radiodifusão e satélite:
Uma dupla com futuro
O setor da
radiodifusão
via satélite
está em um
momento
de plena
efervescência
e oferece um
interessante
horizonte para
a inovação
tecnológica
que terá de
responder
aos múltiplos
desafios
por Carlos Espinós

O

setor da radiodifusão vive um momento apaixonante de mudanças e novidades de todo
tipo, mudanças de tecnológicas, de hábitos de
consumo e de modelos de negócio. Alguns já
fazem prognósticos proféticos sobre a morte, que dão
por certa, da televisão linear, aquela que se vê na tela
de casa, com programações preestabelecidas. Dizem
que em um futuro quase imediato a televisão só será
vista na Internet e à la carte, em diferentes dispositivos
e em qualquer lugar.
No entanto, não será exatamente assim, pelo menos
na próxima década. É verdade que estão surgindo novas
formas de se ver televisão, mas os dados mais rigorosos e recentes apontam, primeiramente, que o número
de residências com televisão no mundo vai aumentar
em mais de 120 milhões até final de 2015. Outro dado
importante é que, de todas as tecnologias que transportam estes conteúdos, as que mais vão crescer são as
plataformas de televisão DTH, que emitem através de
satélites, com um aumento de 100 milhões de residências (de fato, segundo um estudo da Digital TV Resear-
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ch, os lucros da televisão via satélite ultrapassarão os
da televisão a cabo ainda nesse ano), enquanto a TV a
cabo crescerá mais 62 milhões e a IPTV não ultrapassará os 45 milhões.
Assim, a tela e os formatos mais tradicionais para se
assistir a conteúdos audiovisuais continuam a ter sucesso. A Euroconsult prevê que a oferta de canais lineares
aumente 50% em 10 anos, atingindo 48.000 em 2021.
Dentro destes, o aumento dos canais em alta definição
(HD) será ainda maior, já que se triplicarão, passando
dos 5.600 de 2012 aos 17.000 estimados para 2021.
Nos últimos anos, notoriamente, o consumo de televisão também está aumentando, mas ainda hoje é claro
o predomínio da televisão linear como tendência face
à televisão sob demanda. Segundo um estudo da consultora IHS, esta prevalência continuará nos próximos
anos: mesmo que a proporção vá decrescendo, em 2017,
os canais tradicionais ainda ultrapassarão no mínimo
75% do mercado televisivo inclusive nos países mais
avançados tecnologicamente, enquanto o consumo de
televisão on-line não passará de 7% e o vídeo pago atin-
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girá no máximo 5%. Dentro da televisão paga, em 2017,
a quota de mercado dos serviços OTT não ultrapassará
10% nos Estados Unidos, um dos países com maior desenvolvimento dos mesmos; e isso apesar de que quase
vão duplicar os números de negócio neste período.
Todas estas informações nos indicam, portanto, que
estão sendo dados os primeiros passos para uma mudança de paradigma no mundo dos conteúdos audiovisuais e na forma de consumi-los, mas que esta mudança não vai significar o fim da televisão tal como a
conhecemos até agora. O que sim está evoluindo muito
depressa é a exigência dos usuários com relação à qualidade das imagens e a possibilidade de vê-las onde e
quando quiser, assim como as tecnologias que permitem responder a estas demandas. Estas exigências são
as que vão marcar o futuro da televisão.
O 4K como carro-chefe
A tecnologia que está permitindo aumentar sensivelmente a nitidez das imagens e melhorar a experiência imersiva
dos usuários é a Ultra Alta Definição (UHD). O 4K multiplica
por quatro o número de pixels da alta definição convencional, conseguindo uma resolução muito maior (4.096 x
2.160). Mas não é só isso; a UHD significa também maior
frame rate, que aumenta a resolução temporal para perceber as imagens em movimento com maior qualidade, uma
gama de cor mais ampla e maior profundidade de bit, o
que permite melhorar a transição entre cores, bem como
um aumento do range dinâmico para visualizar melhor os
detalhes em condições de pouco contraste.
A qualidade de imagem é um dos fatores mais relevantes para o cliente de TV paga, o que torna a distribuição de canais em 4K uma vantagem competitiva
para as plataformas de televisão. Além disso, os preços
das televisões UHD diminuíram de forma exponencial no
último ano, e espera-se que em um ou dois anos sejam
equivalentes às atuais televisões HD. Por outro lado,
já existem muitos conteúdos, como as produções cine-
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matográficas, que estão sendo produzidas em 4K. Tudo
isso nos faz acreditar que o desenvolvimento comercial
desta nova tecnologia vai ser rápido, mais ainda do
que foi o do HD. E esperamos que o satélite, que teve
um papel preponderante no desenvolvimento da alta
definição ou no da digitalização da televisão por ser
o canal mais eficiente para difundir tanta quantidade
de informação, possa ser também o meio de referência
neste novo processo.
No entanto, para conseguir uma rápida implantação
desta tecnologia nas residências, o uso de diferentes
complementos que tornem viáveis a sua implementação
será imprescindível. Um deles é o padrão de codificação
HEVC (High Efficiency Video Coding), que foi publicado
em Janeiro de 2013 e está destinado a ser um elemento
chave no desenvolvimento da difusão em 4K, melhorando em 50% a eficiência da codificação em comparação
ao padrão anterior, o MPEG-4.
Esta via de trabalho também está sendo explorada
no setor dos satélites. Para conseguir uma maior eficiência na transmissão, se desenvolveu uma atualização do sistema DVB-S2, chamada DVB-S2X, que permite um aumento de 30% a 40% na eficiência para
serviços bidirecionais e em torno de 10% para serviços
unidirecionais, como as plataformas de DTH clássicas.
A utilização combinada do HEVC e o DVB-S2X permitirá
uma melhora na eficiência de até 60%, o que facilitará
enormemente a implementação da UHD ao conseguir
uma melhor utilização das bandas de frequência e preços mais ajustados. Espera-se que coincidindo com os
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, estes novos
sistemas de codificação e transmissão permitam transmitir o 4K em larguras de banda similares aos do HD
em seu início. O calendário, similar ao da implantação
da alta definição, poderia se concretizar inclusive em
um menor período de tempo, graças ao entusiasmo que
desperta esta nova tecnologia entre indústria, operadores e consumidores.
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Liberdade multi-tela
Além de maior qualidade de imagem, os consumidores
querem ter acesso aos conteúdos audiovisuais a partir
de qualquer dispositivo, em qualquer momento e lugar.
Não seria uma renúncia à televisão linear, que continua
sendo a rainha das telas domésticas, mas agora se somam outros dispositivos e outros formatos e se consome cada vez mais televisão fora de casa, mesmo que
em proporções ainda pequenas. A televisão multi-tela já
é uma realidade em todo o mundo, mas a maior parte
do consumo televisivo continua sendo feito de casa em
todos os tipos de dispositivos: televisões, computadores de mesa, portáteis, smartphones ou tablets.
Recapitulemos. Se o consumo de conteúdos audiovisuais multi-tela cresce, se este continua a ser realizado
especialmente em casa e se os canais tradicionais são
assistidos maioritariamente, a conclusão é que o satélite é o melhor meio para a transmissão dos mesmos
por sua capacidade, cobertura global, alta qualidade e
versatilidade. A integração dos serviços de radiodifusão
por satélite nas redes IP (Internet Protocol) e, assim,
a conversão do sinal do satélite para IP é o elemento
estrutural da experiência multi-tela em casa, já que permite a distribuição destes conteúdos, em alta qualidade
e de forma simultânea e personalizada, para qualquer
um dos dispositivos conectados à rede IP doméstica.
As vantagens da distribuição IP são evidentes: expande a experiência da televisão tradicional para os novos
dispositivos em qualquer localização, libera o tráfego
das redes de banda larga e fornece valor agregado ao
conteúdo dos operadores de TV por assinatura.
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Esta integração dos sinais satelitais nas redes IP vai
permitir que todas as melhorias alcançadas até agora em
termos de qualidade, quantidade e ubiquidade dos conteúdos televisivos do satélite possam ser desfrutadas
de forma mais rentável por operadores e consumidores,
já que as redes já existentes poderão ser aproveitadas
e otimizadas. No Grupo HISPASAT, trabalhamos em diferentes projetos para alcançar este objetivo, como a
implantação do protocolo de telecomunicações SAT>IP,
através do qual o sinal do satélite é transformado em
IP no ponto de recepção graças a um pequeno servidor
que pode ficar localizado na própria antena ou na casa
do usuário, sem ter de realizar instalações complexas
nem gerar custos adicionais. Assim, esta tecnologia permite oferecer conteúdo via satélite de alta qualidade
em todas as telas da casa de uma forma mais eficiente.
Estes mesmos princípios guiaram o projeto de inovação ICT2020, liderado pela HISPASAT, que trabalhou
na otimização das Infraestruturas Comuns de Telecomunicação (ICT), com o fim de aproveitar os recursos
já existentes nos prédios para o desenvolvimento de
tecnologias e serviços de telecomunicações e de melhorar a sua utilização para suportar maiores volumes de
informação, com soluções que permitem a integração
entre o satélite e a fibra óptica.
Um horizonte híbrido
Definitivamente, o setor da radiodifusão via satélite
está em um momento de plena efervescência e oferece
um interessante horizonte para a inovação tecnológica
que terá de responder aos múltiplos desafios, tais como
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a demanda dos usuários, a convergência de formatos
e redes e as mudanças que já estão acontecendo no
modo de se ver televisão. Um horizonte que, como vimos, será híbrido e onde conviverão diferentes formas
de consumo de conteúdos audiovisuais, lineares e sob
demanda, de transporte de sinais e de tipos de tela.
Para os profissionais do setor de satélite se abre, assim, um interessante caminho no setor de radiodifusão,
já que os conteúdos audiovisuais estão se tornando o
serviço mais apreciado pelos usuários. O interesse que
as operadoras de telecomunicações estão demostrando
em oferecer este tipo de serviço de valor agregado a
seus clientes o coloca em evidência. As empresas telefônicas não querem ficar à margem do crescente mercado
de conteúdos nem se limitar a ser apenas aquelas que
transportam voz e dados, e estão adaptando as suas
estratégias comerciais para integrar televisão e cinema.
E o satélite pode ter um papel muito importante em
toda esta evolução. Ele já é um elemento chave na distribuição de conteúdos audiovisuais, tanto de forma
direta nas plataformas de DTH, que transmitem seus
sinais através de satélites, como nas redes de TDT (Televisão Digital Terrestre) e de TV por Assinatura, onde
atua muitas vezes como conexão entre as cabeças de
rede. Além disso, também poderá se integrar às redes
IP para distribuir conteúdo via satélite a todos os tipos
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de dispositivos domésticos. E está liderando a difusão
de conteúdo 4K de alta qualidade. Pela sua grande capacidade, que permite uma transmissão com altíssimos
níveis de qualidade; porque pode chegar a qualquer
ponto da Terra, coisa que as redes terrestres nem sempre conseguem; e pelo seu alto desenvolvimento tecnológico e a facilidade de desenvolvimento de sua rede,
o satélite está destinado a tornar-se uma das principais
tecnologias para a radiodifusão. Agora nos cabe trabalhar para transformar todas estas potencialidades em
vantagens competitivas que nos permitam atingir este
objetivo. Um desafio apaixonante para todos os atores
envolvidos neste filme. n
Carlos Espinós é CEO do Grupo HISPASAT. Trabalha na área
desde 1990 ocupando cargos
directivos de grandes empresas.
Em 2014 foi escolhido pelo Colégio Oficial de Engenheiros de
Telecomunicação de Espanha
(COIT) e a Associação Espanhola
de Engenheiros de Telecomunicações (AEIT) como o Engenheiro do ano no país.
Contato: comunicacion@hispasat.es

Notícias

Novo Ministro das Comunicações se compromete
a dialogar com os radiodifusores
Ricardo Berzoini assumiu no dia 2 de janeiro de 2015 o MiniCom e se comprometeu
a dialogar com o setor e trabalhar junto dos empresários para avançar
nas políticas públicas referentes as telecomunicações no país
© Herivelto Batista (Minicom)

N

O novo ministro das Comunicações,
Ricardo Berzoini junto a Paulo Bernardo
na cerimônia de toma de posse realizada
em Brasília no dia 2 de janeiro de 2015

e que o setor tem papel relevante
no “futuro do desenvolvimento econômico e social do país”.
Durante a cerimônia, o ex-ministro
desejou sorte ao sucessor e se colocou à disposição para prestar todas
as informações sobre o trabalho que
conduziu nos últimos quatro anos.
Bernardo ainda apresentou um breve relato das ações desenvolvidas e
lembrou que ele e Berzoini são amigos e militam juntos há muitos anos.
Berzoini, destacou, em seu discurso
o papel fundamental da liberdade de
imprensa para o país. “Democracia

Roberto Franco (SET/SBT) participou da cerimônia de toma de posse do novo
ministro das Comunicações junto a outras autoridades

8

não é só votar. Democracia é também o direito de se comunicar e,
principalmente, o direito de construir
um conjunto de ideias e poder transmiti-lo livremente”, ressaltou o novo
titular da pasta.
Perfil
Ricardo José Ribeiro Berzoini nasceu
em 10 de fevereiro de 1960, em Juiz
de Fora, MG. Bancário, ingressou no
Banco do Brasil em 1978 e iniciou sua
militância no Sindicato dos Bancários
de São Paulo, Osasco e Região em
1985. Três anos depois, foi secretário
de Imprensa e Comunicação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Foi fundador e primeiro presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf).
Eleito deputado federal pelo PT quatro vezes (1998, 2002, 2006 e 2010),
em que foi presidente da Comissão de
Constituição, de Justiça e de Cidadania
(CCJC) da Câmara dos Deputados.
No final de 2005 foi eleito presidente nacional do PT. No governo Lula,
foi ministro da Previdência e Assistência Social (2003-2004); ministro
do Trabalho e Emprego (2004-2005);
e ministro Chefe da Secretaria de Relações Institucionais (2014). n
© Herivelto Batista (Minicom)
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a cerimônia de toma de
posse o novo ministro de
Estado das Comunicações,
Ricardo Berzoini, ressaltou
a importância da liberdade de imprensa para a democracia e, afirmou
que pretende estabelecer um diálogo
permanente com outros membros do
governo, parlamentares, radiodifusores, empresários e demais envolvidos
no setor. “Vou procurar conduzir este
ministério com as portas do gabinete
sempre abertas para as discussões
que o povo brasileiro quer fazer”.
Berzoini sucede Paulo Bernado
que exerceu o cargo de Ministro entre 2010-2014, durante o primeiro
mandato de Dilma Roussef que com
essa nomeação mantem o Ministério
das Comunições com um integrante
do Partido dos Trabalhadores (PT).
O novo titular do MiniCom assumiu
o cargo após ter deixado de ser ministro da Secretaria de Relações Institucionais.
Para o novo ministro, a pasta é
“fundamental ao Governo Federal e
projeta algo extraordinário, que é o
direito fundamental à comunicação”
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A liberdade de expressão e o dialogo
foram os eixos do discurso do novo
ministro das Comunicações, Ricardo
Berzoini

Crie. Colabore. Distribua. Monetize.
Visite-nos na NAB no estande SU902

Junte-se ao movimento: avid.com/avidconnect
©2015 Avid Technology, Inc. Todos os direitos reservados. Avid e o logo Avid, são marcas registradas da Avid Technology, Inc. ou de suas subsidiárias nos Estados
Unidos da América e/ou em outros países. Todas as outras marcas registradas aqui contidas são propriedade de seus respectivos detentores.

Notícias

400 RTVs autorizadas a funcionar no Paraná

O

Ministério das Comunicações autorizou 444 retransmissoras de TV
(RTVs) a começarem a funcionar
no estado do Paraná. As portarias
com as autorizações foram publicadas na
sexta-feira, 9 de janeiro de 2015, no Diário
Oficial da União. As estações deverão entrar
em funcionamento no prazo de um ano.
A retransmissora de TV é uma estação
utilizada pela emissora principal (a geradora) para fazer sua programação chegar
a mais cidades. Essa estação apenas retransmite o sinal da geradora, não podendo transmitir programação própria.
As novas autorizações são resultado da força-tarefa realizada pelo MiniCom no Paraná, com o objetivo de regularizar o sinal das RTVs em todo o País e incentivar que o
serviço chegue principalmente aos pequenos municípios.
No mutirão no Paraná, o ministério recebeu 993 pedidos
de retransmissoras, feitos por 42 entidades. Depois de
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O MiniCom autorizou 444 retransmissoras de TV que deverão começar
a funcionar em até um ano
passarem por uma análise técnica, 444 requerimentos ganharam o aval o MiniCom.
Além do Paraná, os mutirões já ocorreram em Minas Gerais e estados do Nordeste (Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e
Sergipe). Esses estados foram escolhidos
por concentrar o maior número de pedidos
de novas retransmissoras.

Secundárias
As retransmissoras podem ser primárias
ou secundárias. O mutirão realizado pelo
Ministério das Comunicações é destinado
somente às secundárias. Isso porque o processo de autorização, nestes casos, é mais simples e não
precisa de aviso de habilitação. Basta que a entidade formalize o interesse junto ao ministério. Caso haja espaço no
espectro e a documentação esteja toda correta, o processo
é autorizado. n
*MiniCom

TV continua a ser a mídia mais usada no Brasil
Números são revelados pela Pesquisa Brasileira de Mídia 2015
que estuda os hábitos de consumo de mídia da população brasileira

A

Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, divulgada pela
Secretaria de Comunicação
da Presidência da República
(SECOM), afirma 95% dos entrevistados afirmaram ver TV, sendo que 73%
têm o hábito de assistir diariamente.
Ainda revela que os brasileiros assistem à televisão, em média, 4h31
por dia, de 2ª a 6ª-feira, e 4h14
nos finais de semana, sendo que
a maior parte deles o faz todos os
dias da semana (73%). O hábito de
estar ligado à TV varia muito pouco
de 2ª-feira a domingo. O período
de maior exposição é das 18h às 23h,
embora nos dias de semana haja um
pequeno pico de exposição na hora
do almoço e, nos finais de semana,
um componente vespertino.
O tempo de exposição à televisão
sofre influência do gênero, da idade
e da escolaridade. De 2ª a 6ª-feira,
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as mulheres (4h48) passam mais horas em frente à TV do que os homens
(4h12). Os brasileiros de 16 a 25 anos
(4h19) assistem cerca de uma hora a
menos de televisão por dia da semana do que os mais velhos, acima dos
65 anos (5h16). O televisor fica mais
tempo ligado na casa das pessoas
com até a 4ª série (4h47) do que no
lar das pessoas com ensino superior
(3h59).
As pessoas assistem à televisão,
principalmente, para se informar
(79%), como diversão e entretenimento (67%), para passar o tempo
livre (32%) e por causa de um programa específico (19%). Mas não é
baixo o percentual de entrevistados
que declaram ter esse meio de comunicação como uma companhia (11%).
Os dados sobre estrutura de acesso
à televisão também trazem novidades em relação à pesquisa de 2014.

Na rodada de 2015, os entrevistados
puderam responder, em uma pergunta de resposta múltipla, sobre a posse de TV aberta, TV por antena parabólica ou TV paga. É possível afirmar
que 26% dos lares brasileiros são
atendidos por um serviço pago de
televisão, 23% por antena parabólica
e 72% possuem acesso à TV aberta.
A posse de antena parabólica, presente nos lares dos entrevistados,
apresenta características inversas às
da TV paga. Enquanto a TV paga está
presente nos grandes centros urbanos e é acessível aos estratos mais
ricos e escolarizados da população,
a antena parabólica é mais comum
no interior do país: sua posse é declarada por 49% dos entrevistados
residentes em municípios com até
20 mil habitantes, contra 4% nos
municípios com mais de 500 mil habitantes. n

Artigo
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Oportunidades para
Start Ups na TV Digital

O

movimento das empresas “start ups” já é uma
realidade na economia digital. As start ups são,
na maioria, empresas com produtos e serviços
inovadores, com possibilidade de crescimento
rápido. Porém, para ganhar mercado, o empreendedores necessitam de investimento e orientação de gestão,
caso contrário estão sujeitas ao fracasso.
Com a digitalização, os produtos e serviços de telecomunicações estão de portas abertas para soluções inovadoras. O ponto de encontro desses empreendedores
inovadores está em eventos voltados para o público que
procura fazer uma ideia virar negócio. São meetings, pitchings, espaços de coworking, aceleradoras, que passam
a compor o cenário do empreendedorismo digital.
Só no início de 2014, três grandes eventos foram promovidos para alavancar as start ups. A Campus Party, no
Expo-Center Norte em São Paulo; o Demoday da Aceleratech, na ESPM/SP; e o Sebrae Startup World na Feira do
Empreendedor de São Paulo, somaram cerca de 250 mil
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A adoção
do SBTVD-t
por 11 países
da América Latina
atende ao maior
requisito das
start ups que é o
da escalabilidade,
palavra chave
para o investidor.
Outro dos ponto
é o T-commerce,
operações
de compra
e venda pela TV
Digital, o futuro
do e-commerce.
por José Carlos Aronchi

pessoas focadas em inovação nos mais diversos segmentos. Além disso, o MDIC – Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio anunciou, em janeiro de2014, as 12
aceleradoras habilitadas para o ciclo de 2014 do programa Start-Up Brasil, que vão impulsionar as novas empresas para o mercado nacional e internacional.
Potencial inovador da TV digital
Apesar de não se limitarem ao setor de tecnologia, a
maioria das start ups estão focadas no segmento de
TICs – as tecnologias de informação e comunicação.
Porém, ainda há poucas soluções apresentadas para o
mercado inexplorado da TV digital. Elas limitam-se a
aplicativos, sem a conexão com o mercado mais amplo
de produtos e serviços abertos pelo grande potencial
inovador do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, o SBTVD-t.
A adoção do SBTVD-t por 11 países da América Latina
atende ao maior requisito das start ups que é o da esca-

As soluções inovadoras da Tektronix permitem a garantia da qualidade desde pequenas etapas
de produção até sistemas complexos como Headends e sistemas de distribuição, minimizando o
custo de produção, de atendimento aos telespectadores, otimizando a interação entre diferentes
etapas de processamento de vídeo.

Destaques
WFM2300 - Ferramenta essencial para todos em televisão

NO
VO

Gerador e waveform portátil com análise de diagrama de olho e Jitter ideal para instalação,
manutenção e uso em campo.
Exclusivo: Ampla tela alta resolução
Exclusivo: Emulador de perda em cabeamento built in
Exclusivo: 2 canais de WFM simultâneos
1.
Análise ASI de TS (transport stream), análise de TR-101290, estrutura dos PIDs, diagrama de olho
do sinal ASI, display de status da interface em ASI
2.
Análise de HDMI para setop box e câmeras
3.
Geração de 19 sinais de teste para monitor, cabo, jitter e alinhamentos
4.
Teste de lip Sync (AVD)
5.
Teste de tempo de percurso (latência) (AVDP)
NO
6.
Geração e teste de DolbyE

WFM/WVR8300 - Para uso em estúdio e ilhas de pós produção

VO

En No
de vo
re
ço

Desde o início pensado para o futuro, o WFM-WVR8000 foi desenvolvido nativamente para 12GB de
dados, Sendo a plataforma ideal para 4K e UHDTV.
4 entradas 3G-SDI oferecem suporte completo para aplicações de filmagem, monitoramento,
alinhamento de câmeras e correção de cor.
1.
Máscaras de colorimetria BT 2020 e BT 709 em 4K e UHDTV
2.
Suporte a 26 formatos de UHDTV e 4K
3.
Medidor de timing (genlock) entre os 4 links de entrada e jitter
4.
Análise de dados em 4k
5.
Monitoramento de dados auxiliares e áudio em 4K

Visite a Tektronix na NAB 2015
Encontre-nos no Upper South Hall
Preço Inicial

Estande: SU9121
De 13 a 16 de Abril de 2015 - Las Vegas Convention Center

© Foto: Divulgação

Artigo
labilidade, palavra chave para o investidor. Um produto
ou serviço para a TV digital brasileira pode vislumbrar
o mercado latino-americano e é exatamente essa larga
escala que os investidores anjo procuram para alocar
seu capital de risco.
Para falar a linguagem desse mercado, e fazer a ideia
virar um produto ou serviço, o ideal é focar o plano
de negócios da start up em uma das principais funcionalidades que integram o ISDB-Tb, o padrão de transmissão adotado e desenvolvido pelo Brasil. A interatividade, mobilidade, multiprogramação e alta definição,
definem as quatro principais características que podem
ser consolidadas por negócios inovadores e lucrativos.
Este é o impulso necessário para alavancar toda a cadeia de negócios da indústria, comércio e serviços em
TV digital.
Definição do modelo de negócio da Start Up
O primeiro passo para a start up atuar consiste em
definir qual é o problema que o produto ou serviço vai
resolver para os consumidores ou clientes. A partir daí
é definir qual o modelo do negócio e como ele será
rentável.
No segmento de TV Digital na principal funcionalidade
do SBTVD, a interatividade, os problemas estimulam a
criatividade e a inovação dos novos empreendedores.
O middleware Ginga continua sendo a bandeira do sistema que foi desenvolvido com código aberto para pos-
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sibilitar novos aplicativos que promovam a integração
com o conteúdo. Focar o a solução para a interatividade
é um dos mais promissores mercados na TV Digital.
A interatividade dá ainda ao usuário a possibilidade
de ser um gerador de conteúdo, enviado informações,
fotos e vídeos para as emissoras ou mesmo para plataformas que se alimentam desse tipo de conteúdo.
Aplicativos que organizem essa experiência são ainda
limitados e podem remunerar tanto o desenvolvedor
quanto o usuário.
Por outro lado, o T-commerce, operações de compra e
venda pela TV Digital, reconhecida como a futura plataforma para o E-commerce, é um mercado praticamente
inexplorado. Jogos para download e o cloud gaming
são aplicativos de interesse e escalabilidade garantidas,
visto que estes serviços já fazem sucesso em outras
plataformas e ainda carecem de soluções para a tela
grande de televisão.
Em outro mercado, os fabricantes das Smart TVs, conectadas à internet, desenvolveram aplicativos que já
estão embarcados nos aparelhos, porém mantém uma
store que permitem aos desenvolvedores apresentarem
novos projetos de soluções. LG e Sansung estão entre
os fabricantes que avaliam e investem em novas aplicações.
Soluções para plataformas
A possibilidade de se consumir conteúdo de mídia
em qualquer lugar trouxe o conceito de anywhere,
anytime, anyscreem. Produtos e serviços que apresentem soluções para o problema da mobilidade tem
um amplo mercado, tanto para hardware quanto para
software.
A segunda tela já é uma realidade em mais de 60% do
público nos Estados Unidos de América, o que significa
que assistir televisão é uma atividade conjunta com outras plataformas mobile.

Artigo

Start ups de conteúdo encontram na multiprogramação o principal argumento de venda de serviços. Apesar
de suspensa para emissoras comerciais, a autorização
para as emissoras públicas transmitirem em um canal
HD – com alta definição, ou em até 4 canais SD, multiplica a necessidade de conteúdo. Isso abre caminho
para conteúdos customizados, segmentados e especializados.
O T-Learning, a Educação a Distância pela Televisão,
uma das mais aguardadas soluções educacionais do
novo sistema digital, abre possibilidades para start ups
de vários segmentos: aplicativos de jogos educativos,
conteúdo interativo, telas de interface com o curso, e os
formatos mais tradicionais de videoaulas, documentários, palestras on-line. Retoma-se o problema da interatividade, que é imperativa para o sucesso do T-learning
na TVD.
A legislação aproveitou as funcionalidades do SBTVD-t
para ampliar as exigências de acessibilidade do conteúdo para pessoas com deficiência visual e auditiva.
Start ups que trazem soluções de audiodescrição, legendagem, closed caption, janela de Libras e também
hardware de reconhecimento de voz para legendagem
já estão ganhando mercado e exportando soluções brasileira para o mundo.
Muitos outros produtos e serviços para a cadeia de
negócios gerada pela TV Digital ainda carecem de fornecedores de soluções que abrem espaço para start ups.
A ampliação do oferecimento de conteúdo, por exemplo,
abre campo para soluções de gerenciamento e busca de
conteúdo que são chamados de MAM – Midia Asset
Manager. Esse conteúdo necessita de monitoramento e
métrica de audiência, para avaliar o comportamento e
a resposta do consumidor. Isto tem tirado o sono tanto
de radiodifusores, que precisam comprovar audiência,
quanto de publicitários que precisam de dados seguros para dirigir investimento em mídia. Start ups que
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tragam soluções para análise de audiência tem, seguramente, compradores locais e internacionais.
O cronograma de suspensão das transmissões analógicas, chamado Switch-off, o apagão analógico, também
dá abertura para outras start ups de hardware, que passam a focar na HDTV, a TV de Alta Definição. A montanha de receptores de televisão com tubo e hardwares
de armazenamento e transmissão aponta para a necessidade de soluções do problema de aproveitamento, já
que nem tudo é lixo eletrônico. Aliás, lixo mesmo são
as ideias que não são aproveitadas para negócio nesta
onda de start ups. n

Se quiser mais informações, pode consultar em:
Livro: A Startup Enxuta, de Eric Ries. Editora Leya Brasil.
R$ 40,00
Série de vídeos do Sebrae-SP:
Investimento Anjo para micro e pequenas empresas inovadoras
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdP-PjIBedXk54
bw9hEDONgdGBk8yTJx5
Inovar para crescer: Empresários brasileiros na NAB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdP-PjIBedXm2
HnjX7yy4l8NaENqdyUkj
José Carlos Aronchi. Jornalista e
doutor em Comunicação ECA/
USP. Professor da FACCAMP e
consultor na Unidade Desenvolvimento e Inovação do Sebrae-SP.
Foi o coordenador do espaço
Sebrae Startup World, na Feira do
Empreendedor do Sebrae-SP.
Contato: jcaronchi@uol.com.br

Era Transmídia

Lost, a série que mudou
a TV continua viva

por Fabio Hofnik*

D

urante o voo 815 da Oceanic Airlines, um avião
passa por turbulências, sofre uma pane e cai
em uma ilha tropical misteriosa, a partir daí
Lost nos conta sobre a vida de cada um dos sobreviventes desse acidente. Mas não, a série não é isso,
aliás nem perto disso, vai muito além. Ao longo de suas
sete temporadas, o programa apresenta um universo
completo e complexo. Com passado, presente e futuro.
Ou melhor, passados, presentes e futuros.
Exibida nos Estados Unidos pelo canal ABC, a trama
surgiu no único momento da história da TV, uma época
que a Internet estava conhecendo o conceito de 2.0 e
foi justo nisso em que os criadores e roteiristas do programa se apoiaram. A integração dos produtores com
o público via web, no início da primeira temporada, foi
à chave para a expansão do universo ficcional. Essa
conexão entre os consumidores e os criadores que ficou evidente ao longo dos seis anos da série, a cada
episódio era possível notar os contornos dessa relação
quase que simbiótica.
Não tem como negar, Lost foi um marco histórico na
TV em vários âmbitos. A série é considerada por estudiosos como Henry Jenkins e Frank Rose como uma das
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experiências transmidiáticas mais completas do ecossistema de convergência. A utilização dos ARGs — jogos
que introduzem ao jogador o universo e o coloca dentro
da história — aproximou o público da atração criando
um vínculo único e imersivo. A cada intervalo de temporada, os roteiristas especializados em mídias digitais
focavam-se em criar enredos interativos na internet lançavam novos fatos que complementavam a história da
TV para os fãs mais ávidos que estavam dispostos a,
literalmente, mergulhar na série. Mesmo durante os hiatos eles tinham a oportunidade de explorar o universo
do programa e desvendar seus mistérios.
A legião de fãs de Lost é comparada aos de Star Wars,
Star Trek e outras sagas de sucesso no cinema e TV de
tamanha a grandiosidade. Parte desse sucesso deve-se
ao profundo e complexo universo criado e todos os
produtos paralelos que seguem a marca. Livros, games,
produtos colecionáveis e brindes promocionais foram
vistos com bons olhos pelo público e fizeram com que
o interesse da audiência se mantivesse ao longo dos
anos. Além dos inúmeros produtos não oficiais criados
pelos fãs que se multiplicaram em sites de vendas, e
integram o catálogo de vários e-commerces.

www.aja.com
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Os caminhos imersivos desenvolvidos em Lost não
eram completamente inéditos, afinal TV já conhecia outros produtos tão fascinantes quanto. Porém, não diante daquelas novas formas de distribuição, produção e
financiamento de conteúdos televisivo. Na era da TV
a cabo tão difundida, da internet presente em quase
todos os lares. Na década de 60 Star Trek já havia criado comoção no público com complexidade narrativa,
cenários surreais e personagens diferentes dos comuns
vistos nos filmes da época. A fantasia já era presente
em outras obras televisivas como Além da Imaginação,
que claramente inspirou Lost. Nos anos 1990, foi a vez
de Twin Peaks que com apenas duas temporadas trouxe
para a TV temas polêmicos e arcos narrativos de exigiam alta demanda cognitiva da audiência. Já nos anos
1990, no boom das sitcoms, a série Arquivo X trouxe a
questão do fanatismo ao formato, novamente. Desde
a primeira temporada o mundo todo já vestia-se como
os agentes do FBI e investigavam aliens em seus encontros e convenções ao redor do mundo, a TV revivia
momentos de legiões de consumidores recepcionando
os fãs de braços abertos. A oportunidade de toda essa
bagagem cultural no coletivo emocional do público de
TV e a genialidade de J.J. Abrams na criação coloca Lost
no topo da lista dos eventos relevantes na TV. Alguns

críticos e pesquisadores consideram sem excitar, a série
como sendo o fenômeno mais impactante na história da
televisão mundial.
O universo transmidiático de Lost
Lost foi um case realmente completo, a franquia trouxe
ao público uma vários livros que expandiram o universo
ficcional da série. Até uma obra que existia apenas dentro da narrativa, foi trazido ao mundo real com direito
a entrevista do autor fictício em programas de TV reais.
Também foram lançados jogos de videogame, álbum de
música especialmente criada para a série, websódios
que auxiliam a compreensão da complexa história do

Era Transmídia
programa, itens colecionáveis como camisetas, réplicas
e miniaturas de personagens e cenários. Entretanto, o
que mais marcou a experiência transmídia de Lost foram
os ARGs — jogos de realidade alternativa. Que em cada
temporada colocavam os fãs cada vez mais imersos ao
enredo da série.
Seja criando ou expandindo a história na internet e
no mundo real, os jogos davam a oportunidade de
o público vivenciar uma experiência única.
Como por exemplo o Lost University, em que se criou
uma universidade online com o objetivo de ensinar assuntos relacionados à série. As aulas eram ministradas
por professores reais e abordaram temas como filosofia,
física quantifica, etc. Os outros ARGs apostaram numa
mistura de caça ao tesouro com pesquisas e conspirações sobre entidades fictícias, com o propósito de
imergir o público no universo da atração. A soma desses caminhos transmidiáticos certamente colocou Lost
como um case de extremo sucesso e responsável por
uma nova forma de contar histórias.

Passados dez anos desde sua primeira temporada de
Lost, não é difícil encontrar em diversos produtos audiovisuais no mercado, referências diretas ou não à série
que nos trouxe uma ilha misteriosa e dezenas de heróis
que tinham cada um uma lição a aprender. Deixar seu
legado no mundo, saber morrer, mas principalmente saber continuar vivo. n

Fabio Hofnik é membro do EraTransmídia, realizador audiovisual, produtor de eventos com atuação em entretenimento imersivo
narrativo. Também é responsável
pela Imersivos, companhia que
desenvolve produtos narrativos
e imersivos para marcas, produtos
e ações de live marketing.
Contato: hofnik@gmail.com

Por que contar história é a melhor arma?
Não se conta mais histórias como antigamente. A convergência modificou a TV, o cinema, a literatura, o público e, acima de tudo, as narrativas. Hoje uma ‘simples’
série televisiva pode se expandir de uma forma que
nem o próprio criador da trama previa. Com inúmeras
ferramentas e linguagens, a história passa a ser tanto
do espectador quanto dos roteiristas. É como se o universo abordado ali, ainda permanecesse na cabeça do
público depois que ele desliga a TV. Por isso, hoje não
existem mais meros ‘espectadores’ e sim participantes.
Porém, toda essa revolução partiu de um princípio
muito básico e genuíno, o de contar histórias. Lost só
nos modificou e fundamentou a cultura da convergência, porque tinha uma grande e complexa narrativa.
Antes mesmo de ser considerada uma forma de entretenimento ou até mesmo um mero vício, as séries de
TV são histórias. E nós temos uma irremediável necessidade de ouvir e conta-las.
Jonathan Gottschall, um autor americano especializado em storytelling, vem há anos estudando por que as
tramas nos fascinam tanto. Segundo ele, o ser humano
tem encantamento tão grande pelo ‘era uma vez’, que
uma boa narrativa pode persuadir mais pessoas que
provas e números.
As narrativas vão além de um simples passatempo,
elas nos moldam e muitas vezes nos ajudam a construí,
nossas atitudes, medos, esperanças e valores. Uma série
de TV é mais de que grandes atores, ótimos roteiristas,
cliffhangers e ações de transmidiáticas. Tudo parte e se
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por Daiana Sigiliano

fundamenta na história. É isso que nos conecta emocionalmente e nos faz querer assistir o próximo episódio.
O que vem depois é apenas consequência desse primordial ponto de partida.
A base de tudo é a construção e o desenvolvimento
de uma boa história, pois é a partir dela que qualquer
ferramenta da convergência será explorada. Mesmo
entre tantos gêneros e formatos, ao longo da história
as narrativas permanecem com a mesma intenção de
agradar, entreter, informar, formatar, compartilhar com
o outro as experiências reais ou virtuais. Em um eterno jogo de faz de conta. Na era da imersão, ainda não
inventaram melhor armar para fisgar o público do que
uma boa história e Lost, mesmo com os percalços, soube fazer isso de forma primorosa. n

Daiana Sigiliano é jornalista, especializada em jornalismo multiplataforma e pesquisadora do
EraTransmídia. Também é membro do Grupo de Pesquisa em
Tecnologia, Comunicação e Ciência Cognitiva da Universidade
Metodista de São Paulo (2013) e
do Grupo de pesquisa em Redes, Ambientes Imersivos
e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora
(2014).
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Você Vive,

Respira e Consome Essas Coisas.
Código de
passe livre
somente para
a Exposição

DZ12

Serviços Over-the-top estão estimulando mudanças em praticamente todos os aspectos
da televisão hoje, desde a programação e estratégias de publicidade até a implantação e
experiência do telespectador.
Quando você tem um desejo real de incrementar o seu negócio em um mundo digital, as
únicas formas de satisfazer a sua gana são o desenvolvimento de novas plataformas para
conteúdo interativo, a adoção do 4K e a atração de novos assinantes.
NAB Show® é o lugar para alimentar seus desejos. Desde a construção de relacionamentos
com os novos participantes do mercado, até a verificação de todas as tecnologias com as
quais os serviços OTT podem aprender a tirar proveito das constantes exigências dos atuais
consumidores de conteúdo.

Entre faminto. Saia satisfeito.

Conferências: abril 11–16, 2015 • Exposições: abril 13–16
Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada EUA

NABShow.com

Agora realizado junto com:

Venha participar! #NABShow

