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DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL EM 4G / 
5G
Uma das maiores revoluções da indústria de distribuição audiovisual está relacionada ao 
emprego de redes de telefonia móvel em 4G e 5G. Por ora, a grande questão a ser resolvida 
é como estabelecer a convergência entre a radiodifusão e o broadband. O painel contará 
com cinco palestrantes: O Professor Brito explicará de forma didática o que é a tecnologia 
5G, área em que atuará, quais suas vantagens em relação às demais e seu potencial de 
para diversos segmentos das telecomunicações. Vandoros, por sua vez, mostrará o projeto 
da European Broadcasting Union (EBU), da qual a Eurovision é ligada, para transmissão de 
conteúdo audiovisual empregando o 4G/5G. Para encerrar, haverá três estudos de caso: um 
teste de transmissão ponto multiponto que está sendo feito na Alemanha com o 4.5G, a ser 
apresentado por Aziz; e aplicações de Hyper-Video com transmissão ponto a ponto em UHD 
8K com baixa latência e com realidade aumentada e virtal em 4K/8K por Pilati e Driesen, 
respectivamente. 
Moderador: Cristiano Akamine - Professor, Universidade Presbiteriana Mackenzie

• BROADCASTING E 5G – VISÃO EBU/ES 
Palestrante: João Vandoros - Consultor, EBU
Este painel apresenta uma visão geral sobre os estudos da EBU para 5G e suas principais 
aplicações, desde produção remota até a distribuição. 
 

• REDES DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS DE 5ª GERAÇÃO – DESAFIOS,
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS 
Palestrante: Jose Marcos Camara Brito - Professor, INATEL 
As redes de comunicações móveis de 5ª geração (5G) prometem revolucionar o setor de 
telecomunicações, ofertando cenários de uso até então não contemplados nas gerações 
anteriores. Nesta apresentação vamos abordar os cenários de uso previstos para as redes 5G, 
definindo seus requisitos de desempenho e aplicações típicas, além das tendências tecnológicas 
para a padronização destas redes. Também serão discutidos os desafios para a implementação 
das redes 5G, bem como as oportunidades e ameaças que elas podem trazer para os diversos 
segmentos das telecomunicações. 
 

• TRANSMISSÃO LTE/5G – INSIGHTS DE TECNOLOGIA 
Palestrante: Mohamed Aziz Taga - Product Manager for LTE/5G
Broadcast&Transmitter System, Rohde & Schwarz 
A implantação do LTE e a adoção generalizada de smartphones abriram novas oportunidades nas 
comunicações móveis para as operadoras considerarem. Além disso, hoje em dia, a introdução do 
LTE / 5G Broadcast pode abrir um mercado mundial com milhões de smartphones e tablets 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
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atuando como potenciais receptores de TV capazes de combinar serviços de TV móvel lineares e 
não lineares. Isso pode ser oferecido aproveitando os recursos avançados de transmissão de 
redes LTE / 5G por meio do modelo High Power High Tower. Essa abordagem de rede de 
sobreposição é capaz de fornecer serviços de TV móvel sem conexão através da aplicação da 
FeMBMS 3GPPP Release 14, permitindo menor latência e maior flexibilidade. Agora, a tecnologia 
FeMBMS é capaz de fazer com que os broadcasters e provedores de conteúdo ampliem seu 
alcance melhorando sua cobertura, aumentando a eficiência da largura de banda e tendo mais 
aplicações focadas em tempo real através da implementação de arquitetura simplificada e 
fornecendo serviços UHD Mobile TV a bilhões de usuários diariamente via LTE / 5G redes. 
 

• 8K AND VIDEO RELATED SERVICES IN 5G 
Palestrante: Tarcisio Bruneli Pilati - Gerente de pré vendas na ZTE 
Os serviços de vídeo serão redefinidos pela tecnologia 5G. A era do Hyper-Video, com transmissão 
ultra-rápida (5G), ultra alta definição (8K) e inteligência profunda (AI) está chegando. Com a 
transmissão 5G ultra-rápida e de baixa latência, os serviços de vídeo tradicionais são 
transformados em novos serviços de vídeo sem fio, que estão nos levando a uma nova era de 
aplicativos de vídeo. Esta apresentação explora este cenário relacionado a 5G e vídeo. 
 

• 5G É AGORA! A MELHOR EXPERIÊNCIA DE VÍDEO! 
Palestrante: Nicolas Driesen - Solução de Rede, Huawei do Brasil 
A palestra abordará de forma interativa e simplificada a arquitetura de solução 5G end-to-end da 
Huawei e compartilhará casos e aplicações de video 4K, 8K, AR, VR e Cloud gaming mediante o 
uso de 5G. 

 

Moderador: Cristiano Akamine - Professor, Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Cristiano Akamine recebeu o Ph.D. em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Brasil, 
em 2011. É professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é Coordenador do Laboratório de 
Pesquisa em TV Digital. É membro do Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão 
Digital Terrestre (FSBTVDT) e Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET). Atua na padronização 
da radiodifusão ISDB-TB e possui diversas patentes, licenciamento de propriedade intelectual, inúmeros artigos 
publicados e possui uma bolsa científica brasileira de Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico e Extensão 
Inovadora - Nível 2 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ele também 
atuou como revisor de vários periódicos e conferências e participou como editor convidado na edição especial 
de comunicações multiponto e ponto-a-multiponto em 5G da revista IEEE Communications e na edição especial 
em 5G para Broadband Multimedia Systems and Broadcasting do IEEE Transactions on Broadcasting. 
Atualmente, ele atua como editor associado do IEEE Transactions on Broadcasting. Sua pesquisa atualmente 
se concentra em transmissão digital terrestre, rádio definido por software, codificação de canal, sistemas 
embarcados e 5G.

 

João Vandoros- Consultor, EBU 
João Vandoros é responsável pela operação da Eurovision no Brasil, empresa da EBU. Pós-graduado em 
Telecomunicações pela Unicamp e bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Mackenzie. Desde 
2000, trabalha na área de Televisão, focando suas atividades no segmento de contribuição e distribuição de 
conteúdo. 

 

Jose Marcos Camara Brito - Professor, INATEL 
Engenheiro Eletricista com ênfases em Eletrônica e Telecomunicações formado pelo Inatel em 1986. Mestre e 
Doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp, respectivamente em 1998 e 2003. Professor do Inatel desde 
1986, sendo professor titular desde 1990. Foi Vice-Diretor do Inatel entre dezembro de 1994 e dezembro de 
2002, Pró-diretor de Pós-Graduação & Pesquisa do Inatel entre dezembro de 1998 e dezembro de 2002, 
Gerente Geral do Centro de Desenvolvimento de Projetos do Inatel, tendo sido responsável por sua 
implantação, entre março de 1991 e novembro de 1994, coordenador do curso de pós-graduação do Inatel na 
área de telecomunicações, tendo sido responsável por sua implantação, entre março de 1994 e novembro de 
1998, coordenador do curso de Mestrado em Telecomunicações do Inatel entre fevereiro de 2010 e dezembro 
de 2010. Atualmente é Pró-Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa do Inatel, coordenador dos cursos de 
Mestrado e Doutorado em Telecomunicações do Inatel e Coordenador Geral do Centro de Referência em 

34



DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL EM 4G / 5G 

SET EXPO PROCEEDINGS – SETEP v. 5 
© 2019 SET - Brazilian Society of Television Engineering / ISSN (Print): 2447-0481/ ISSN (Online): 2447-049X 

Radiocomunicações (CRR) do Inatel, tendo sido responsável por sua implantação. Desde janeiro de 2015 tem 
atuado fortemente na área de redes de comunicações móveis de 5a geração, coordenando as atividades do 
CRR, que incluem: desenvolvimento de protótipos de Modems com tecnologias candidatas ao padrão 5G, 
soluções de rádio sobre fibra para 5G, soluções de rádios cognitivos para 5G, sistemas irradiantes para 5G, 
integração das redes 5G com a Internet do futuro e protocolos de comunicação para 5G. Atua como Secretário 
Geral do Projeto 5G Brasil, que congrega 22 empresas e entidades do setor de telecomunicações no Brasil, 
desde sua criação em janeiro de 2017, coordenando as ações do projeto em suas diversas comissões 
temáticas. 

 

Mohamed Aziz Taga - Product Manager for LTE/5G Broadcast&Transmitter System, Rohde & Schwarz 
Professional Experience Master Degree in Computer Networks & Telecommunication 2015 National Institute of 
Applied Science & Technology, Tunisia Mobile Core Network Specialist & Technical Trainer 2015 Nokia 
Networks, Worldwide Product Manager for LTE/5G Broadcast & Transmitter Systems Since September 2018 
Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG, München Technical Expertise EPC & IMS Networks/ VoLTE / VoWIFI / 
FeMBMS / LTE & 5G Broadcast xSRVCC / SDM / NFV 

 

Tarcisio Bruneli Pilati - Gerente de pré vendas na ZTE 
Gerente da àrea de pré vendas na ZTE desde 2011, sendo responsável por produtos e soluções de quaisquer 
tecnologias. Especialista em 5G e Redes de Acesso. Trabalha a 25 anos na área de Telecomunicações, tendo 
atuado sempre em multinacionais líderes mundiais como, Siemens e Nokia e atualmente na ZTE Formado em 
Engharia Elétrica pela FEI e Mestrado em Redes de Telecom pela Universidade Mackenzie 

 

Nicolas Driesen - Solução de Rede, Huawei do Brasil 
Chief Technology expert na Huawei do Brasil, possui vasta experiência na implantação das redes móveis e fixas 
em operadoras nacionais e internacionais. Mestre em Administração pelo INSPER e formação em 
telecomunicações se especializou no desenvolvimento e execução de projetos de inovação e novas tecnologias 
de conectividade. 
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