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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 co-
merciais, educativas e públicas de rádio e televisão, 
estúdios de gravação, universidades, produtoras de 
vídeo, escolas técnicas, centros de pesquisas e agên-
cias de publicidade.
A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente. 
Os artigos técnicos e de opinião assinados nesta edi-
ção 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 ten-
dências do pensamento contemporâneo da Engenha-
ria de Televisão brasileira e mundial.

C omo todos os anos, o ciclo de Congressos Regio-
nais da SET começou no sul do país, este ano em 
Curitiba, no Paraná, onde foram debatidos temas 

de vital importância para a radiodifusão brasileira. Entre 
eles, o processo de desligamento analógico e a liberação 
da faixa de 700 MHz; a migração da rádio AM para FM; as 
infraestruturas IP e interiorização da TV Digital; antenas 
para TV Digital; interferência entre sinal ISDB-Tb e LTE/4G; 
e as tecnologias de captação e os workflows em 4K.
Para a SET os ”Regionais” são de vital importância por-
que garantem a muitos dos nossos associados e aos 
profissionais do setor espalhados pelo país o acesso as 
novidades da indústria e a atualização necessária para o 
exercício da profissão. Acreditamos que estes, em conjun-
to com o Congresso SET que realizaremos em Agosto em 
conjunto com o SET Expo, são importantes para o avanço 
da nossa indústria.
Assim, nesta edição recuperamos os fundamentos e 
conhecimentos ministrados pelo SET SUL realizado na 
capital paranaense com temáticas de vital importância. 
Finalizamos a cobertura do SET e Trinta 2015 que se rea-
lizou no Las Vegas Convention Center convocando mais 
de 450 broadcasters brasileiros e latino-americanos que 
participaram do evento para analisar e antever o futuro 
da indústria na região e no mundo.
Ainda publicamos as últimas opiniões de um grupo sele-
to de profissionais e intelectuais escolhidos pela SET na 
seção denominada “O olhar dos especialistas da SET” 
na qual foram refletidas as impressões e tendências que 
deixou a maior feira de broadcasting do mundo levando 
aos nossos leitores o olhar profissional de quem vai até 
Las Vegas para pesquisar, analisar e visualizar os equipa-
mentos e soluções que podem ser úteis na infraestrutura 
da sua emissora, na sua vida profissional ou para ver que 

estão fazendo os seus provedores tentando vislumbrar o 
que fazer no futuro próximo.
Na edição de julho/agosto da Revista da SET contaremos 
com artigos produzidos pelo professor da ECA/USP, Al-
mir Almas abordando o Estado da Arte da tecnologia 4K; 
Tom Jones Moreira (Tecsys/SET) analisando o Estado dos 
Codecs de Áudio e Vídeo; Rodrigo Terra (Era Transmídia) 
olhando a captura de imagens e sons de todos os ângu-
los possíveis; e Emerson Weirich realizando considera-
ções muito importantes sobre como estabelecer um fluxo 
de sinal híbrido em Banda Base SDI e Roteamento em IP 
o que pode ser, desde a sua ótica, o maior desafio da 
indústria e da engenharia broadcast nos próximos anos.
Avançamos com os dois primeiros artigos produzidos es-
pecialmente por alunos da UNESP/Bauru para a Revista 
da SET no marco do ProEx Tecnologia em Televisão - Con-
vênio SET/Unesp. Como anunciado na edição de março/
abril de 2015, a Revista da SET e a UNESP firmam parceria 
para produção de conteúdo jornalístico que espera formar 
jornalistas com interesse para as tecnologias utilizadas 
na indústria broadcast brasileira. Nesta edição colocamos 
a seu dispor como funciona a TV Unesp, e como a TV 
brasileira, enfrenta desafios para trabalhar interatividade 
e conteúdo através do Ginga.
Finalmente, três artigos que abordam temas importantes 
como a “TV Digital na América Latina: cenários, desafios e 
perspectivas”, desenvolvido pelos professores Francisco 
Machado Filho e Maria Cristina Gobbi. “A base para um 
roteiro transmídia perfeito”, criado pelo grupo  Era Trans-
mídia, e finalmente o “Uso da Banda C-Planejada rumo à 
expansão de canais na América Latina” de Jurandir Pitsch.

Boa leitura!
Olímpio José Franco 
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Brasil 4D fará novos testes em São Paulo 
e Minas Gerais com foco em educação

O
“Brasil 4D”, projeto criado 
e desenvolvido pela Empre-
sa Brasil de Comunicação 
(EBC) para oferecer serviços 

interativos por meio da televisão pú-
blica e digital, aguarda a homologa-
ção das características do conversor 
digital, aprovadas pelo Fórum do Sis-
tema Brasileiro de TV Digital Terrestre 
(Fórum SBTVD) no início de junho, 
para ser testado em outras televi-
sões públicas. O objetivo da equipe 
que desenvolve o projeto é acrescen-
tar novas funções que possam ser 
integradas aos conversores de sinal 
que serão distribuídos aos beneficiá-
rios do Programa Bolsa Família.

“Estamos em contato com a Rede 
Minas, de Minas Gerais, e a TV Cultu-
ra, de São Paulo, para continuar os 
testes com os telespectadores que 
integram o programa Bolsa Família 
do governo federal”, explica André 
Barbosa, coordenador-geral do Proje-
to Brasil 4D e superintendente exe-
cutivo de Relacionamento da EBC.  
A expectativa da equipe da EBC é 
que os testes sejam retomados an-
tes de novembro, quando será feito 
o desligamento do sinal analógico de 
TV em Rio Verde (GO).
Nas duas vezes em que foi testa-

do – em João Pessoa, na Paraíba 
(2012-2013), e em dois municípios 

do Distrito Federal, no ano passado 
–, o Brasil 4D permitiu que os be-
neficiários do Bolsa Família fizessem 
consultas sobre vagas de emprego, 
capacitação profissional e outros ser-
viços públicos nas áreas de saúde, 
educação, segurança e transporte, 
além de serviços bancários e cursos 
técnicos. Os resultados dos testes 
proporcionaram ao projeto inúmeros 
prêmios nacionais e internacionais – 
incluindo o conceituado “Prêmio Fri-
da”, em 2014, oferecido pelo Fondo 
Regional para la Innovación Digital 
en América Latina y el Caribe.

Boletim escolar na TV
A novidade nos novos testes que 

devem ser iniciados com cem famí-
lias em Belo Horizonte, tão logo seja 
sacramentado o acordo entre a EBC e 
a Rede Minas, é focada na educação. 
“Os pais vão poder acessar o bole-
tim escolar do filho pela televisão e, 
constatada dificuldade em alguma 
disciplina, acessar a aula de refor-
ço na própria TV, usando somente o 
controle remoto e sem necessidade 
de conexão com a Internet”, exem-
plifica Barbosa, acrescentando que 
as aulas de reforço ainda estão em 
estudo e dependem de um acordo 
com a Telecomunicações Brasileiras 
S.A. (Telebrás) para que seja libera-
do espaço em uma nuvem da em-
presa estatal para o armazenamento 
de dados.
O Brasil 4D é o primeiro projeto de 

uma televisão pública do mundo a 
oferecer serviços por meio da televi-
são aberta, digital e interativa. Desde 
que foi testado em João Pessoa (PB), 
ganhou relevância e notoriedade, 
transformando-se numa referência 
em programas de integração social e 
redução de desigualdades. n

• Com Fórum SBTVD
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André Barbosa, coordenador-geral do Projeto Brasil 4D e superintendente 
executivo de Relacionamento da EBC

Projeto permite que telespectador acesse diversos serviços públicos pela TV, 
somente com o controle remoto e sem estar conectado à Internet



Pesquisa-piloto sobre recepção da TV Digital 
começou em Rio Verde

C
omeçou a pri-
meira pesquisa 
de campo para 
auferir o per-

centual de residências 
que já recebem o sinal 
de TV Digital no mu-
nicípio goiano de Rio 
Verde. A cidade será 
a primeira a ter os si-
nais da TV analógica 
desligados, em 29 de 
novembro deste ano. 
Para isso ocorrer, é 
condição que pelo me-
nos 93% das residên-
cias do município este-
jam aptas a receber a 
TV digital.
A metodologia da 

pesquisa foi aprovada 
na quarta-feira, 22 de 
julho de 2015, durante reunião do Gi-
red, grupo de Implantação da TV Di-
gital. O levantamento será feito pelo 
Instituto Ibope, em Rio Verde, até o 
dia 3 de agosto. Em seguida, entre 

os dias 10 e 19 de agosto, essa mes-
ma pesquisa será feita em Brasília.
Essa pesquisa-piloto vai servir para 

aprimorar a metodologia e verificar 
se o levantamento consegue captar 

as informações neces- 
sárias. A última pes-
quisa vai ser feita 
em Rio Verde no dia  
9 de novembro, pou-
co antes da data do 
desligamento, para 
comprovar se 93% das 
residências estão pre-
paradas para receber 
a TV digital. Esse per-

centual não leva em consideração os 
domicílios que têm acesso ao sinal 
digital via TV por assinatura ou pela 
antena parabólica. n

• Com Minicom

Levantamento vai conferir se município está preparado para o desligamento 
do sinal analógico de TV, em novembro de 2015
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Rodrigo Zerbone (Gired) 
explicou que já foi 
definido onde 
serão entregues 
os conversores de TV 
Digital e a antena 
(VHF e UHF) para 
os beneficiários do 
programa Bolsa Família, 
em Rio Verde
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por Fernando Moura, em Las Vegas

Nesta segunda parte da cobertura da edição 2015 do SET e Trinta 
avançamos para soluções satelitais, estado da arte do UHDTV, 
estruturas e infraestruturas IP e diferentes formas de contribuição 
de vídeo
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Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão 
(SET) realizou novamen-
te em Las Vegas o SET e 

Trinta, um seminário exclusivo da 
SET que reuniu lideres de opinião 
tanto brasileiros como internacio-
nais, profissionais e empresas que 

discutiram, durante três movimen-
tadas manhãs, as principais novida-
des em tecnologia de broadcasting 
e novas mídias da indústria audio-
visual.
Este ano, o evento decorreu de 13 

a 15 de abril, nas salas N116, N117 e 
N118 do pavilhão de exposições do 

Las Vegas Convention Center duran-
te o NABShow, em Las Vegas, Esta-
dos Unidos. Como tem acontecido 
nas últimas edições, as atividades 
começaram sempre às 7h e se es-
tenderam até as 9h, quando a feira 
americana abria as suas portas para 
visitação.

NAB 2015/SET e Trinta 2015          2a. Parte

Encontro analisa e antevê 
o futuro da indústria 
broadcast
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broadcast



Workflows completos via IP em 4K
A NAB 2015 mostrou, como já refe-

rimos em edições anteriores, que a 
tendência da indústria é migrar para 
ecossistemas interconectados via IP. 
Assim, Hugo Gaggioni (SONY) apre-
sentou no SET e Trinta 2015 uma sé-
rie de equipamentos da marca que 
podem compor um workflow comple-
to em 4K. 
Na palestra “4K / UHDTV”, o execu-

tivo apresentou os lançamentos da 
marca referentes a esta nova tecno-
logia de captação de imagens. Entre 
os destaques, falou do PMW-PZ1, 

um equipamento 4K/HD SxS Memory 
Player, de reprodução e armazena-
mento de baixo custo para aplica-
ções 4K/HD e pós-produção. Esta so-
lução multi-formato suporta 4K (24p 
até 60p) e vídeo HD, e uma varieda-
de de formatos, incluindo XAVC Intra 
& Long, MPEG HD422, e MPEG H.
O PMW-PZ 1 trabalha com um slot 

para cartões SxS, uma saída HDMI, 
4 saídas 3G/HD-SDI, saída de áudio 
analógico (L/R), e uma tela colorida 
de LCD no painel frontal. Estas inter-
faces permitem perfeita reprodução, 
cópia e monitoramento de vídeo tan-

to 4K como HD através de uma gama 
de aplicações de vídeo profissionais 
e de consumo.
O equipamento permite gravar e 

realizar backups de forma simples 
através das interfases USB permitin-
do cópia de arquivos SxS diretamente 
em dispositivos de arquivamento ex-
terno. O sistema cria um log de cópia 
(formato CSV) no dispositivo de arma-
zenamento USB externo para que os 
usuários possam verificar facilmente 
os nomes dos arquivos copiados.
Ainda falou dos novos lançamentos 

da marca e como a empresa nipônica 
desenvolveu um workflow completo 
em 4K para ser utilizada pelos clien-
tes da marca.

Tecnologias 4K e 8K
Neili Noriaki Ugo (PANASONIC) ana-

lisou o avanço da tecnologia para 
formas de captação cada dia mais 
avançadas em 4K e 8K que já che-
gam ao mercado e esperam ser utili-
zadas no Japão nos Jogos Olímpicos 
Tokio 2020 com transmissões por 
espectro de conteúdo em 8K.
Na palestra “Desenvolvimento da 

Tecnologia para Broadcasting 4K/8K” 
Noriaki Ugo afirmou que o caminho 
está feito e as companhias já estão  
desenvolvendo soluções para este 
tipo de captação e produção. Numa 

palestra muitíssimo interessante 
pela quantidade de dados for-
necidos, o executivo da Pana-
sonic realizou uma análise por-
menorizada da tecnologia 4K e 
8K, e quais os seus principais 
diferenciais e benefícios.
Ele explicou ainda o padrão 

TV UHD BT.2020, o HDR (High 
Dynamic Range) e como se está 
programando a transmissão dos 
Jogos Olímpicos dos quais a em-
presa é parceira oficial. Ainda 
falou das formas em que o sinal 
4K é transmitido com sistemas 
de cabeamento 6G, 12G-SDI, óp-
tica e transmissão IP.
Outro dos pontos tratados por 

Noriaki Ugo foi a interface ópti-
ca do UHD que trabalha com um 
sensor único de 2/3 polegadas, 
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A oferta de novos conteúdos, 
em diferentes formatos e para uma gama 
muito maior de dispositivos, irá solicitar 
do broadcaster uma agilidade ainda 
maior no provisionamento de Novas 
Mídias”, disse André Altieri (CISCO) ©
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Hugo Gaggioni (Sony) afirmou que “o IP é uma das principais novidades e que 
os equipamentos interconectados via IP são o futuro da indústria”
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K2 Dyno ReplayDensité Modular

Karrera/Kayenne
Production Switchers

EDIUS NLE

NVISION Routing

B4 lens mount
LDX Camera

K2 Summit Servers

Telecast Fiber
Copperhead 

Kaleido MonitoringGV Convergent

Você está em uma corrida difícil. Novas tecnologias. 
Novos concorrentes. Novos desafios.

Para manter a sua liderança, você tem que integrar 
perfeitamente o IP em ambientes exigentes de produção 
ao vivo. 

A nossa solução Glass-to-Glass IP permite o uso de 
gateways para criar facilmente fluxos de trabalho 
híbridos SDI/IP e sistemas de controle SDN-enabled 
para aproveitar roteadores COTS e switches. Além disso, 
estamos integrando suporte para IP em todas as nossas 
principais categorias de produtos.

O IP é o seu caminho para chegar e permanecer à frente, 
com maior flexibilidade, escalabilidade e agilidade nos 
seus negócios.

A corrida já começou. Nós podemos ajudá-lo a ficar à frente.

Mark Hilton
Vice-Presidente, Broadcast Infrastructure

O novo controle GV Convergent SDN-enabled simplifica  
o controle de fluxos de trabalho híbridos SDI/IP

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, EDIUS, K2 Dyno, K2 Summit, Kaleido, Karrera, Kayenne, LDX, NVISION e Telecast  são marcas comerciais ou marcas registradas da Grass Valley.
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e os seus benefícios, entre os quais 
destacou a saturação de cor e as di-
ferenças que esta tecnologia pode 
gerar devido à expansão óptica. 

Soluções via satélite 
O transporte por IP não se reduz 

a estruturas de cabos, também pode 
ser realizado através de sistemas sa-
telitais. Thomas Wrede (SES) contri-
buiu com outro olhar sobre as redes 
IP, desta vez, o conceito do satélite 
SAT>IP.  A palestra intitulada “O IP-L-
NB e mais além: o crescente univer-
so de SAT> IP” mostrou aos presen-
tes no Las Vegas Convention Center 
como o satélite pode ser uma opção 
de redes IP.
Como noticiado pela Revista da 

SET nas edições seguintes à reali-
zação do IBC 2014 em Amsterdã, o 
SAT>IP permite, através do set-top 
box da DTH rotear o sinal para os 
mais variados devices que existam 
em casa e fazer que a caixa sirva 
não só como decodificador, mas 
também como router.
A implantação do protocolo de te-

lecomunicações SAT>IP, um desenvol-
vimento de SES, mediante o qual o 
sinal proveniente do satélite é trans-
formado em um sinal IP no ponto de 
recepção graças a um pequeno servi-

dor que pode ficar localizado na pró-
pria antena ou na casa do usuário, 
sem ter de realizar instalações com-
plexas nem gerar custos adicionais.
Wrede explicou que esta 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 
permite que vários usuários desfru-
tem dos conteúdos chegados via DTH 
à residência em diferentes dispositi-
vos IP sejam smartphones, tablets ou 
laptops.
O executivo mostrou, ainda, alguns 

casos reais de implementações que 
já estão acontecendo na Europa, e 
abordou o que será a segunda ge-
ração de padrão para a distribuição 
de satélite in-home no coax-cable, 
conhecido como CENELC EN 50607.
O setor satelital continuou sendo 

abordado no segundo dia do SET e 
Trinta 2015 com a palestra: “Solu-
ções e inovações para SNG e even-
tos esportivos” ministrada por Ken 
Takagi (INTELSAT), que explicou aos 
presentes as tendências e desafios 
nas transmissões esportivas no Bra-
sil e América Latina.
Durante a palestra, Takagi afirmou 

que até 2022 haverá na América La-

tina mais de 120 milhões de residên-
cias com acesso a broadband das 
quais 52 milhões serão no Brasil. 
“Por isso, é preciso mudar algumas 
coisas e gerar mudanças no negócio 
das empresas de broadcast”.
O executivo explicou os benefícios 

dos sistemas de satélite de alto 
rendimento para contribuição e dis-
tribuição de conteúdo esportivo e 
SNG e como estes foram utilizados 
na última Copa do Mundo realizada 
no Brasil. Ainda mostrou o que pode 
vir a acontecer na transmissão dos 
próximos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Takagi disse que “os eventos espe-

ciais que se desenvolveram e acon-
teceram na América Latina deram 
um impulso importante à região e 
mudaram o paradigma de realiza-
ção de grandes eventos com redes 
de SNG. Nestes eventos foi preciso 
utilizar High Throughput, IP, Two
-way, anywhere to anywhere, su-
porte para multiscreen e triple-play. 
“Como a próxima geração teremos 
um ambiente híbrido com satélite-
terrestre que suporta a solução de 
transmissão multimídia “triple-play” 
em eventos especiais com base IP”.
Para Takagi, a solução passa por 

plataformas IP como a IntelsatOne 
Prism, de distribuição de conteúdo e 
de serviços gerenciados que está inte-
grada com a rede de satélites e a rede 
terrestre da IntelsatOne. Os clientes 
de mídia podem realizar múltiplas 
transmissões de conteúdo incluindo 
vídeo linear, transmissão de arquivos, 
VoIP, acesso à Internet e transmissão 
de dados na mesma plataforma. Ela 
possibilita aos clientes de mídia im-
plementar uma rede digital utilizando 
os equipamentos existentes, com pe-
queno investimento que simplifica a 
operação da rede.

Novas formas de análise 
no mercado broadcast 
Robert Rowe (SNELL/LINE UP) trou-

xe ao SET e Trinta um tema novo,  
o “Media Biometric”. Ele afirmou que 
“não é muito frequente que uma tec-
nologia chegue ao mercado e crie 
uma nova capacidade na indústria.  
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Noriaki Ugo (Panasonic) afirmou que o caminho está feito e as companhias já estão 
desenvolvendo soluções para captação e produção em 4k e 8K. Numa palestra 
muitíssimo interessante pela quantidade de dados fornecidos, o executivo 
realizou uma análise pormenorizada destas tecnologias, e quais os seus principais 
diferenciais e benefícios
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Noriaki Ugo (Panasonic) afirmou que o caminho está feito e as companhias já estão 
desenvolvendo soluções para captação e produção em 4k e 8K. Numa palestra 
muitíssimo interessante pela quantidade de dados fornecidos, o executivo 
realizou uma análise pormenorizada destas tecnologias, e quais os seus principais 
diferenciais e benefícios
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O Media Biometrics é o culminar de 
10 anos de pesquisa da Snell e forne-
ce novas e inovadoras capacidades 
dentro do setor broadcast”. 
Segundo ele, a tecnologia permite 

que a infraestrutura de transmissão 
de mídia se torne consciente e per-
mita que os seus usuários identifi-
quem e verifiquem qual é a mídia 
correta e como está sendo tratada e 
distribuída.
Rowe descreveu a tecnologia e al-

gumas das aplicações que os novos 
produtos que trabalham com essa 
tecnologia serão capazes de resolver 
incluindo algumas implementações 
do sistema. As assinaturas do “Me-
dia Biometric” realizam a análise, 
identificação, a comparação dos con-
teúdos audiovisuais e o transporte 
destes conteúdos. Ele disse ainda 
que durante a NAB se realizaria a 
apresentação formal desta platafor-
ma que “mudará a forma de trans-
portar conteúdos audiovisuais”.

Contribuição e distribuição 
de vídeo
Em outra palestra interessante, Jan 

Eveleens (AXON) descreveu como 
pode ser utilizado o vídeo sobre 
Ethernet por parte dos radiodifuso-
res. A palestra: “Vídeo sobre Ether-
net para aplicações em Broadcast” 
fez uma análise sobre as formas de 
transmissão utilizadas pelos broa-
dcasters e explicou como hoje já é 

possível trafegar vídeo “de forma na-
tural” por redes de Ethernet.
“Durante algum tempo a tecnologia 

broadcasting trabalhou com infra-
estruturas de transmissão baseadas 
em redes dedicadas. A indústria es-
pecífica de interconexão e interface. 
Hoje esta forma de distribuição está 
chegando ao fim”. Para Eveelens, as 
redes Ethernet tornaram-se rápidas o 
suficiente e com as extensões adicio-
nadas desenvolvidas pelo grupo IEEE 

Audio Video Bridging (AVB), se tor-
naram confiáveis e determinísticas o 
suficiente para servir como a próxima 
geração de infraestrutura, atendendo 
as infraestruturas de transmissão (ao 
vivo).
O CEO da Axon disse que o impor-

tante é a “interoperacionalidade. 
A possibilidade de ter serviços em 
duas direções e de fácil manusea-
mento” para criar redes transparen-
tes e de fácil acesso que permitiam 
trabalhar de forma rápida e eficiente.
Continuando com a distribuição de 

vídeo, a Haivision analisou o merca-
do atual e afirmou que um dos prin-
cipais desafios do setor passa por 
definir quais são as “limitações de 
infraestrutura e de largura de banda 
que representam uma série de desa-
fios para as empresas de broadcast 
brasileiras e globais”. 
Na palestra “Superando o Desafio 

de Backhaul dos broadcasters”, Abel 
Honigsblum (HAIVISION) explicou 
como superar esses desafios geren-
ciando e distribuindo mais conteúdo 
a um custo menor, utilizando cone-
xões de Internet públicas. Para isso, 
o executivo explicou o funcionamen-
to da plataforma SRT, uma solução 
para vídeo HD que pode ser utilizada 
em serviços de Internet públicos e 
trabalha com segurança, realizando 
a distribuição e contribuição de con-
teúdos ponto a ponto com interati-
vidade. n

A edição 2015 do SET e Trinta contou com a participação de mais de 450 broadcasters brasileiros, dos quais 150 se registraram 
por meio da SET para ingressar no recinto da NABShow 2015
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Jan Eveleens (AXON) descreveu como 
pode ser viabilizado o vídeo sobre 
Ethernet mediante a plataforma IEEE 
Audio Video Bridging (AVB)
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Fórum SET: UHDTV - presente e futuro

Um dos pontos altos do encontro de broadcasters pro-
piciado pela SET foi a sessão “UHDTV -presente e futuro” 
que trouxe ao Las Vegas Convention Center uma impor-
tante reflexão sobre as novas tecnologias de captação e 
distribuição de UHD. 

A sessão contou com a presença de executivos do EBU, 
CES, KBS e NHK, e foi coordenada pela diretora Interna-
cional da SET (TV Globo), Liliana Nakonechnyj, colocan-
do no seminário o estado da arte do UHD na Europa, 
Estados Unidos e Asia, principais polos de desenvolvi-
mento desta tecnologia.

A primeira palestra do Fórum SET, intitulada, “UHDTV: 
A experiência da próxima geração de usuários - de resolu-
ção para um pixel melhor”, se focou na pesquisa realizada 
pela EBU (European Broadcasting Union) sobre os vários 
parâmetros UHDTV e como ela observa a cadeia com-
pleta de televisão em UHDTV. 

Hans Hoffmann, diretor do Media Fundamentals and 
Production technology  do EBU explicou os diferentes pa-
ramentos da resolução 4K e como a captação em UltraHD 
muda os conceitos de produção. Ele disse que neste mo-
mento as câmeras estão avançadas, as lentes estão sendo 
desenvolvidas, mas ainda há problemas com as interfa-
ces, a compressão e os workflows.  Sobre a contribuição, 
Hoffmann afirmou que é necessário estabelecer um parâ-
metro claro e um padrão, que deve ser o HEVC porque se 
bem existem protótipos ainda falta um padrão.

“A maior quantidade de pixels não necessariamente é 
maior qualidade” comentou Hans Hoffmann explicando 
e analisando a resolução, e as melhorias espaço-cores 
(colours space), e a infraestrutura que esta nova tecnolo-
gia oferece a indústria.

Ele afirmou que a primeira fase do processo de implan-
tação do UHD está concluída, e que nos próximos dois 
anos haverá que decidir muitas coisas, e claro, até 2020 
“deveremos ter normatizado os encoders, o vídeo e as 
compatibilidades de áudio”.

O pesquisador do EBU disse que é prioritário ter uma 
aproximação eficiente dos “end2end e uma eficiência 
na produção dos equipamentos com esta tecnologia 
de captação”. Tem de ser diferenciada a produção da 
distribuição, e estabelecer porque se produz e como se 
distribui. “O 8K em Europa no futuro é uma hipótese, 
mas neste momento é uma discussão acadêmica que 
tenta desvendar se os consumidores terão ou não von-
tade de consumir conteúdos audiovisuais com esta re-
solução”.

A palestra “Evolução dos displays no mercado ameri-
cano”, ministrada por Mike Bergman, diretor do Forum 
Technology & Standards da Consumer Electronics Asso-
ciation (CEA) trouxe ao Fórum SET algumas ideias sobre 
tecnologia, formatos, resoluções de vídeo, conteúdo e 
funções. Segundo ele, esses fatores têm moldado o mer-
cado dos Estados Unidos para televisores e monitores, e 
continuam a fazê-lo. 

Bergman mostrou que nos Estados Unidos, 56% dos 
norte-americanos já mudaram para aparelhos de TV 
Digitais e a tendência é continuar a crescer a um ritmo  
entre 7 e 9%. As pesquisas das equipes do CEA Market 
Research, disse Bergman, têm desenvolvido e apresen-
tam informações detalhadas sobre fatores de compra 
do consumidor, volume das tendências e as forças de 
mercado. De fato, disse o executivo, entre 2012 e 2014, 
as vendas de TVs UHD aumentaram mais de 245%.

Painel debate o estado da arte da tecnologia 4K 
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muda os conceitos de produção. Ele disse que neste mo-
mento as câmeras estão avançadas, as lentes estão sendo 
desenvolvidas, mas ainda há problemas com as interfa-
ces, a compressão e os workflows.  Sobre a contribuição, 
Hoffmann afirmou que é necessário estabelecer um parâ-
metro claro e um padrão, que deve ser o HEVC porque se 
bem existem protótipos ainda falta um padrão.

“A maior quantidade de pixels não necessariamente é 
maior qualidade” comentou Hans Hoffmann explicando 
e analisando a resolução, e as melhorias espaço-cores 
(colours space), e a infraestrutura que esta nova tecnolo-
gia oferece a indústria.

Ele afirmou que a primeira fase do processo de implan-
tação do UHD está concluída, e que nos próximos dois 
anos haverá que decidir muitas coisas, e claro, até 2020 
“deveremos ter normatizado os encoders, o vídeo e as 
compatibilidades de áudio”.

O pesquisador do EBU disse que é prioritário ter uma 
aproximação eficiente dos “end2end e uma eficiência 
na produção dos equipamentos com esta tecnologia 
de captação”. Tem de ser diferenciada a produção da 
distribuição, e estabelecer porque se produz e como se 
distribui. “O 8K em Europa no futuro é uma hipótese, 
mas neste momento é uma discussão acadêmica que 
tenta desvendar se os consumidores terão ou não von-
tade de consumir conteúdos audiovisuais com esta re-
solução”.

A palestra “Evolução dos displays no mercado ameri-
cano”, ministrada por Mike Bergman, diretor do Forum 
Technology & Standards da Consumer Electronics Asso-
ciation (CEA) trouxe ao Fórum SET algumas ideias sobre 
tecnologia, formatos, resoluções de vídeo, conteúdo e 
funções. Segundo ele, esses fatores têm moldado o mer-
cado dos Estados Unidos para televisores e monitores, e 
continuam a fazê-lo. 

Bergman mostrou que nos Estados Unidos, 56% dos 
norte-americanos já mudaram para aparelhos de TV 
Digitais e a tendência é continuar a crescer a um ritmo  
entre 7 e 9%. As pesquisas das equipes do CEA Market 
Research, disse Bergman, têm desenvolvido e apresen-
tam informações detalhadas sobre fatores de compra 
do consumidor, volume das tendências e as forças de 
mercado. De fato, disse o executivo, entre 2012 e 2014, 
as vendas de TVs UHD aumentaram mais de 245%.

Painel debate o estado da arte da tecnologia 4K 
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Nessa pesquisa, se estabeleceu se as pessoas conhecem 
o 4K, ele disse que em 2014, 55% das famílias norte-ame-
ricanas sabiam o que era, e quais os seus diferenciais, o 
que permitirá que aumente o market-place de TV´s OLED.

A pesquisa apresentada, mostrou ainda, que as pesso-
as desejam ter maior qualidade de imagem e por isso 
procuram conteúdos de qualidade que podem ser en-
tregues através de serviços de OTT, e que desde 2013 
o consumo de conteúdos audiovisuais só pela internet 
está aumentando, enquanto o acesso por TV por assina-
tura e TV aberta esta caindo.

Na palestra, “UHDTV: Roadmap do 4K ao destino final 
8K”, proferida por Tsuyoshi Hinata, o engenheiro da 
Japan Broadcasting Corporation (NHK — Nippon Hoso 
Kyokai) reafirmou que a emissora pública japonesa rea- 
lizará testes broadcasting em 8K durante os próximos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 para na Olimpíada seguinte, 
em Tokio 2020 se realizem os jogos com tecnologia 8K.

Hinata disse que o principal objetivo da emissora é 
transmitir os “Jogos de Tokio em 8K” pelo qual tem de-
senvolvido testes em diferentes eventos, como Copa 
do Mundo no Brasil, e criada uma ampla variedade de 
programas de esporte em 8K - patinação artística, golfe, 
luta de sumô, e muitos mais. Além de esportes, a NHK 
também se lançou em outras áreas, tais como paisa-
gens, eventos históricos, dramas, fotos aéreas e fotos su-

baquáticas. Assim, “temos tentado estabelecer a melhor 
maneira de dirigir produções 8K”.

Mostrando diferentes eventos, o pesquisador da NHK, 
mostrou a evolução das transmissões em 8K, o posicio-
namento das câmeras e como estas estão sendo feitas 
no Japão. Ainda mostrou o workflow completo utilizado 
em transmissões como, por exemplo, a realizada duran-
te o Carnaval do Rio em 2015.

A última palestra do Fórum SET esteve a cargo de 
Sansung Kim do KBS TRI (Technical Research Institute at 
Korean Broadcasting System), intitulada “A nova fase do 
serviço terrestre UHD: UHD 4K transmitido, ao vivo, via ca-
nal terrestre”. O pesquisador descreveu nela como foram 
realizadas as primeiras transmissões de eventos esporti-
vos em 4K, desde a produção local, a codificação HEVC, 
até a transmissão ao vivo em SFN (Single Frequency Ne-
twork), assim como a transmissão IP experimental de 
vídeo não comprimido 4K via KREONET, rede nacional 
P&D desenvolvida pelo KBS TRI.

Kim afirmou no Las Vegas Convention Center que na Co-
reia, 93% das pessoas tem acesso a TV digital terrestre 
(TDT) e que depois de uma pesquisa se estabeleceu que 
mais de 60% dos coreanos queriam ver UHDTV através da 
Televisão Digital Terrestre, por isso a empresa já está rea-
lizando transmissões experimentais em 4K por espectro.

Para isso, a KBS realiza a captação em 4K em uma pro-
dução ao vivo que é transmitida em real-time mediante 
um encoder HEVC que, pela sua vez, é transmitido desde 
uma estação broadcasting. “Neste momento estamos na 
quarta fase do processo com transmissões experimen-
tais em 4k 60p”.

Ele explicou como foi feita a transmissão experimental 
por espectro em 4 lugares da Coreia para transmitir a fi-
nal da copa do Mundo em 4K, e como hoje já é possível 
receber em casa um sinal de TV aberto em 4K.

Segundo Kim, ainda em 2015 será possível a recepção 
nas maiores cidades do país, sendo que em 2018 a ideia 
será a transmissão dos jogos Pyeong-Chang 2018. “Em 
2020, o sinal estará em todas residências da Coreia”, fina-
lizou.

Na palestra 
“UHDTV: Roadmap 
do 4K ao destino 
final 8K”, Tsuyoshi 
Hinata (NHK) 
reafirmou que a 
emissora pública 
japonesa 
transmitirá 
as Olimpíadas 
de Tokio 2020 
com tecnologia 8K
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Sansung Kim 
do KBS TRI 
da Coreia afirmou 
que no país 
já se realizam 
emissões regulares 
de TV aberta 
em 4K
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Novas Mídias: TV, onde está você agora?

O painel que fechou o SET e Trinta 2015 contou com a 
presença de convidados internacionais e especialistas na 
área de transmídia no Brasil

“Novas Mídias: TV, onde está você agora?” foi o tema es-
colhido para compor a mesa de apresentações modera-
da pelo vice-diretor de Novas Mídias e TV por Assinatura 
da SET, e também presidente da Associação EraTransmí-
dia, Rodrigo Dias Arnaut.

A última sessão do encontro de broadcasters brasilei-
ros organizado pela SET no marco da NABshow contou 
com a presença de John Giunta, diretor de Demand Ge-
neration na Videolicious, falando sobre um workflow efi-
caz desde a captação do conteúdo usando dispositivos 
móveis como smartphones e tablets até a publicação em 
redes sociais. Mostrou os resultados desta ferramenta já 
adotada pela FOX. Giunta demonstrou a ferramenta em 
um iPad, gravando ao vivo uma chamada de um telejor-
nal, editando, incluindo conteúdo off-line e publicando 
diretamente no Facebook.

“HEVC e 4K: O futuro da radiodifusão e a TV everywhe-
re”, foi o tema da apresentação de Jean-Pierre Henot, 
CTO (Chief Technology Officer) da Envivio, empresa com 
tradição em infraestrutura de vídeo, trazendo uma inte-
ressante abordagem de como o HEVC e o 4K podem se 
tornar um grande aliado para entrega de vídeo em qual-
quer plataforma, tornando-se uma solução agnóstica 
para a efetiva realização do conceito de TV Everywhere.

“Simplificando a cadeia de suprimentos de broadcast 
para distribuir para qualquer plataforma em qualquer 
momento”, Tom Holmes, VP de Vendas e Marketing da 
Deluxe MediaCloud lançou em 2013 na NAB sua plata-
forma MediaCloud, criando um ecossistema totalmente 
baseado em software como serviço. Em 2015 ela evoluiu 
seu sistema trazendo uma solução completa integrado-

ra para aquisição, geren-
ciamento de dados e con- 
teúdo e entrega de vídeo já 
atendendo IPTV, Broadcast 
tradicional, VOD e dispositi-
vos móveis.

Alan Wolk, chairman da 
2nd Screen Society, contou 
sua visão como chairman 
desta associação criada em 
2013. Segundo Wolk, os 
“cord cutters“ e “cable cut-
ters“ não está acontecendo, 
e sim, como na história da 
radiodifusão mundial, ne-
nhuma nova mídia matará 
a anterior. 

Na palestra: “Segunda tela 2.0, tudo é sobre dados”,  
ele disse que os dados gerados por aplicativos de se-
gunda tela podem ser uma grande chave na proposi-
ção de valor para produtores de conteúdo, estúdios e 
emissoras, já que é possível reconhecer os hábitos da 
audiência numa amostragem impossível de ser feita an-
teriormente.

“Projetando a Transmídia para os próximos programas”, 
foi a palestra de Houston Howard, produtor transmídia 
em Los Angeles e novos projetos para TNT e CW TV (da 
Warner e CBS). Ele falou sobre a importância de se criar 
novos modelos de negócios para novas mídias e novos 
conteúdos. Disse que o trabalho do produtor transmí-
dia está crescendo, e que o crescimento desta função 
dentro das emissoras e produtoras de conteúdo, trouxe 
conceitos de expansão de histórias contra a adaptação 
simples e comum e contou sobre cases das séries de TV 
nos projetos que tem atuado.

No tema “Novas mídias e plataformas Transmídia para 
TV”, Rodrigo Terra, líder do comite de Novas Mídias da 
SET e diretor de negócios da Associação EraTransmidia, 
pontuou em três tópicos sobre a necessidade da quebra 
de barreiras entre departamentos nas emissoras e pro-
dutoras que queiram ter sucesso em projetos transmí-
dia que gerem resultados para um longo prazo de vida 
e dos negócios. 

Terra falou sobre a importância do método MAMP 
(Multi Audiência Multi Plataforma) desenvolvido pela 
EraTransmídia para desenvolver um projeto transmidiá-
tico e terminou sua interessante apresentação exempli-
ficando como expandir o universo das histórias e das te-
las usando Internet das Coisas, mostrando as lâmpadas 
Philips Hue e sua integração com episódios da série de 
televisão “12 Macacos” do canal Scify.

por Fernando Moura e Rodrigo Terra
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O olhar 
dos especialistas da SET

por Fernando Moura

C
omo referido na edição anterior, a Revista da 
SET convocou alguns dos seus associados para 
realizar uma série de artigos de opinião mos-
trando como profissionais brasileiros viveram 

o frenesi da exposição e olharam para os principais 
lançamentos da indústria.
O intuito da Revista é levar ao seu leitor não só o 

olhar jornalístico do evento, senão também o olhar 
profissional de quem vai até Las Vegas para pesquisar, 
analisar e visualizar os equipamentos e soluções que 
podem ser úteis na infraestrutura da sua empresa, na 
sua vida profissional ou para ver que estão fazendo os 
seus provedores tentando vislumbrar o que fazer no 
futuro próximo.
Nesta edição, publicamos uma excelente análise so-

bre fluxo de sinal híbrido em Banda Base SDI e Rotea-

mento em IP desenvolvida por Emerson Weirich (SET/
EBC) que tenta desvendar os principais desafios da 
indústria e da engenharia broadcast, afirmando que 
“apesar de alguns equipamentos já serem oferecidos 
no mercado, muitas dúvidas sobre como encapsula-
dores SDI para IP, Media Gateways, processadores de 
borda, redes definidas por software, podem melhorar 
o que já somos atendidos para a produção, a contri-
buição, distribuição e entrega de conteúdo, e ainda fa-
zê-lo de maneira mais econômica que por Banda Base 
em SDI”.
Tom Jones Moreira (SET/Tecsys do Brasil) afirma que 

“a transição para o IP é sim um grande negócio” e 
explica as diferentes opções de encoders, decoders 
apresentados na NAB 2015 com destaque para o HEVC 
e o VP9. n

NAB 2015   

Nesta edição colocamos ao seu dispor a visão de outros especialistas 
convidados pela SET para analisar a maior exposição da indústria, 
a NAB 2015. Apresentamos a seguir textos sobre HEVC, estruturas 
e roteamento IP, drones, transmídia, entre outros
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4K: Estado da Arte

U
m dos grandes comentários durante a NAB 
Show 2015 foi o lançamento da câmera  
HDC-4300, pela Sony. Foi um lançamento com 
grande destaque, sendo, inclusive, a estrela 

da conferência mundial de imprensa da Sony, no do-
mingo, 12 de abril de 2015, no Grand Ballroom do 
The Mirage Hotel, em Las Vegas. Nessa conferência, 
a HDC-4300 foi anunciada como a primeira câmera 4K 
no mundo com três sensores 4K de 2/3 polegadas. 
Segundo foi dito na apresentação, o principal uso pre-
visto para essas câmeras são as transmissões ao vivo, 
principalmente de eventos esportivos. 
O centro de algumas conversas nos corredores da 

NAB Show 2015 era os profissionais da área tentando 
entender o motivo da empresa nipónica em lançar uma 
câmera com três sensores 2/3 de polegadas, quando 
em seu parque há as já famosas câmeras PMW-F5, 
com um sensor 4K Super 35mm, PMW-F55, de um sen-
sor CMOS 4K Super 35mm, e PXW-FS7K, com um sen-
sor 4K Exmor CMOS Super 35mm. 
Em uma entrevista pós NAB Show com Érick Soares, 

engenheiro da Sony e da Divisão de Marketing e Solu-
ção Profissional do Brasil, e Sílvio Dasser, representan-
te comercial Broadcast, quis saber da empresa quais 
os motivos que a levaram a investir no lançamento 
dessa câmera HDC-4300, e quais as vantagens que a 
empresa via nesse caminho. As respostas que obtive 
podem esclarecer essa decisão da empresa.
Revista da SET: A Sony lançou a câmera com três sen-

sores 4K de 2/3 polegadas, sendo que a empresa já co-
mercializa equipamentos com sensor 4K Super 35mm. 
Na NABShow deste ano, conversei com várias pessoas 
e a pergunta que todos faziam era a mesma: “Porque a 
Sony lançou uma câmera com sensor 2/3, enquanto ela 
tem o sensor 4K Super 35mm?” A pergunta é: Qual a 
vantagem para a empresa em lançar a HDC-4300?
Érick Soares: Isso já é uma necessidade do mercado. 

Nos últimos anos, com a questão do 4K se criaram, 

praticamente, três tipos de mercado, três tipos de de-
mandas, e essas demandas são diferentes. O primeiro 
é o mercado de cinema. Para esse, o sensor 35mm 
é indiscutível. O outro mercado, a outra demanda, 
é o mercado de TV, a demanda para entretenimen-
to, shows, documentários, dramaturgia. Para esse, o 
sensor 35mm também é indiscutível. É o carro chefe, 
é o que usa sensor grande. Cinema é tudo manual, 
fallow focus, foquista, diretor de fotografia, operador 
de câmera, toda uma equipe. Para a TV, algumas usam 
assim, mas outras usam, por exemplo, lentes com ser-
vo zoom, para reduzir operação, para ser mais rápido, 
porque o custo da produção de TV é caro. E existe o 
terceiro mercado, que é a área de eventos ao vivo.  
É um estúdio, um repórter, um entrevistado, é o jogo 
de futebol, programa ao vivo de entretenimento, varie-
dades. Para essa situação, o sensor 35mm grande não 
é bom. Por quê? Por causa da profundidade de campo, 
o foco seletivo. O 35mm é muito bonito para a questão 
artística, mas para o ao vivo, para o que tem de ir ao 
ar, é preciso garantir o foco correto. Por mais que você 
não consiga focar todos os planos, mesmo que não 
tenha uma profundidade de campo elevada, o sensor 
35mm é muito crítico. Às vezes, por exemplo, o opera-
dor foca o apresentador no estúdio, ele está em foco, 
e se o apresentador vira o rosto para falar com alguém 
no estúdio, já perdeu o foco, pois ele se movimentou 
na cadeira. Por mais que ele não tenha o foco no fun-
do, o próprio primeiro plano, que é mais o plano objeto 
de televisão, ele perde o foco muito fácil. Então, para 
essa realidade, o 35mm não atende. Tanto é que o mer-
cado usa bastante a nossa F55 pra fazer programa de 
televisão, seriado de televisão, programas esportivos, 
tudo mais. Só que na área de esportes, tem-se mui-
ta dificuldade. Justamente por causa do foco seletivo. 
Então, o mercado hoje tem essa necessidade, procura 
uma câmera 4K para trabalhar o ao vivo. Já temos as 
câmeras com sensor grande com a configuração para o 
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4K: Estado da Arte

U
m dos grandes comentários durante a NAB 
Show 2015 foi o lançamento da câmera  
HDC-4300, pela Sony. Foi um lançamento com 
grande destaque, sendo, inclusive, a estrela 

da conferência mundial de imprensa da Sony, no do-
mingo, 12 de abril de 2015, no Grand Ballroom do 
The Mirage Hotel, em Las Vegas. Nessa conferência, 
a HDC-4300 foi anunciada como a primeira câmera 4K 
no mundo com três sensores 4K de 2/3 polegadas. 
Segundo foi dito na apresentação, o principal uso pre-
visto para essas câmeras são as transmissões ao vivo, 
principalmente de eventos esportivos. 
O centro de algumas conversas nos corredores da 

NAB Show 2015 era os profissionais da área tentando 
entender o motivo da empresa nipónica em lançar uma 
câmera com três sensores 2/3 de polegadas, quando 
em seu parque há as já famosas câmeras PMW-F5, 
com um sensor 4K Super 35mm, PMW-F55, de um sen-
sor CMOS 4K Super 35mm, e PXW-FS7K, com um sen-
sor 4K Exmor CMOS Super 35mm. 
Em uma entrevista pós NAB Show com Érick Soares, 

engenheiro da Sony e da Divisão de Marketing e Solu-
ção Profissional do Brasil, e Sílvio Dasser, representan-
te comercial Broadcast, quis saber da empresa quais 
os motivos que a levaram a investir no lançamento 
dessa câmera HDC-4300, e quais as vantagens que a 
empresa via nesse caminho. As respostas que obtive 
podem esclarecer essa decisão da empresa.
Revista da SET: A Sony lançou a câmera com três sen-

sores 4K de 2/3 polegadas, sendo que a empresa já co-
mercializa equipamentos com sensor 4K Super 35mm. 
Na NABShow deste ano, conversei com várias pessoas 
e a pergunta que todos faziam era a mesma: “Porque a 
Sony lançou uma câmera com sensor 2/3, enquanto ela 
tem o sensor 4K Super 35mm?” A pergunta é: Qual a 
vantagem para a empresa em lançar a HDC-4300?
Érick Soares: Isso já é uma necessidade do mercado. 

Nos últimos anos, com a questão do 4K se criaram, 

praticamente, três tipos de mercado, três tipos de de-
mandas, e essas demandas são diferentes. O primeiro 
é o mercado de cinema. Para esse, o sensor 35mm 
é indiscutível. O outro mercado, a outra demanda, 
é o mercado de TV, a demanda para entretenimen-
to, shows, documentários, dramaturgia. Para esse, o 
sensor 35mm também é indiscutível. É o carro chefe, 
é o que usa sensor grande. Cinema é tudo manual, 
fallow focus, foquista, diretor de fotografia, operador 
de câmera, toda uma equipe. Para a TV, algumas usam 
assim, mas outras usam, por exemplo, lentes com ser-
vo zoom, para reduzir operação, para ser mais rápido, 
porque o custo da produção de TV é caro. E existe o 
terceiro mercado, que é a área de eventos ao vivo.  
É um estúdio, um repórter, um entrevistado, é o jogo 
de futebol, programa ao vivo de entretenimento, varie-
dades. Para essa situação, o sensor 35mm grande não 
é bom. Por quê? Por causa da profundidade de campo, 
o foco seletivo. O 35mm é muito bonito para a questão 
artística, mas para o ao vivo, para o que tem de ir ao 
ar, é preciso garantir o foco correto. Por mais que você 
não consiga focar todos os planos, mesmo que não 
tenha uma profundidade de campo elevada, o sensor 
35mm é muito crítico. Às vezes, por exemplo, o opera-
dor foca o apresentador no estúdio, ele está em foco, 
e se o apresentador vira o rosto para falar com alguém 
no estúdio, já perdeu o foco, pois ele se movimentou 
na cadeira. Por mais que ele não tenha o foco no fun-
do, o próprio primeiro plano, que é mais o plano objeto 
de televisão, ele perde o foco muito fácil. Então, para 
essa realidade, o 35mm não atende. Tanto é que o mer-
cado usa bastante a nossa F55 pra fazer programa de 
televisão, seriado de televisão, programas esportivos, 
tudo mais. Só que na área de esportes, tem-se mui-
ta dificuldade. Justamente por causa do foco seletivo. 
Então, o mercado hoje tem essa necessidade, procura 
uma câmera 4K para trabalhar o ao vivo. Já temos as 
câmeras com sensor grande com a configuração para o 
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“ao vivo”, por exemplo, a F55, que, inclusive, foi usada 
na última Copa do Mundo. Para se ter uma ideia, hoje, 
no Brasil, há mais de 50 câmeras em uso em estúdios 
de televisão e em dramaturgia, mas para eventos es-
portivos, ou shows, para as transmissões ao vivo, para 
se conseguir enquadramento e foco, a câmera de sen-
sor 2/3 faz a diferença. 
Revista da SET: O sensor 2/3 então será a solução?
Érick Soares: Exatamente. A televisão sempre foi 2/3. 

As câmeras de televisão, de estúdio, desde a 327, 
537, 637, D30, D35, sempre foram equipamentos 2/3.
Revista da SET: E temos também outro problema, 

quais seriam as lentes? O 4K também não exigiria len-
tes específicas, com aberturas para 4K?
Érick Soares: Esse hoje é um dos desafios. Nós temos 

uma câmera 4K 2/3, e lente 4K, na verdade, a Fujinon 
e a Canon, que são as principais fabricantes, começa-
ram agora a anunciar. Porque elas também estão per-
cebendo essa demanda. Quando falamos em lentes, há 
muitos outros fabricantes, como, por exemplo, a Arri, 
Zeiss etc; mas no caso das 2/3, para televisão, Canon 
e Fujinon são as líderes, as principais fabricantes. Elas 
têm muitas lentes 35mm 4K e lentes 2/3 HD. Só que 
a linha top 2/3 HD já tem resolução 4K. São lentes de 
altíssima qualidade. Então, já conseguem atender a ne-
cessidade de captar 4K com uma lente 2/3. Elas estão 
desenvolvendo novas lentes, tanto que em nosso es-
tande na NABShow deste ano, as duas HDC-4300 que 
estavam em exibição tinham essas novas lentes. Uma 
da Canon e uma da Fujinon, 2/3 4K,ambas protótipos. 
São linhas novas, que essas duas empresas ainda vão 
lançar e colocar no mercado.
Revista da SET: Essas lentes viriam a resolver o pro-

blema da captação em 4K para televisão?
Érick Soares: Para o 4K em 2/3, sim. Porque o mer-

cado, do ponto de vista de operação, precisa de uma 
dinâmica rápida e não ter problemas de foco, de pla-

no, de profundidade de campo. Precisa ter a imagem 
inteira focada. A câmera tem de ser 2/3 e a lente tem 
de ser 2/3. E por que isso está acontecendo agora? 
Porque o 35mm é muito bem resolvido no cinema; 
ninguém discute. Nas áreas de televisão que usam 
o 35mm, dramaturgia e séries, documentários televi-
sivos, entretenimento, como absorveram muito coisa 
do cinema, o 35 mm também está bem resolvido. In-
clusive, essas áreas mudaram muita coisa do cine-
ma, como exemplo, elas usam lentes 35mm com todo 
sistema de foco, zoom eletrônico e operação rápida, 
da qual precisam. Elas conseguiram desenvolver uma 
realidade que está pronta. Então, cinema,  e nessas 
áreas de televisão está resolvido. O que não está re-
solvida ainda é a questão do 4K para o ao vivo, para 
a coisa rápida, dinâmica.
Revista da SET: Isso estaria resolvido, então, no 4K 

35mm?
Érick Soares: Sim. O profissional que usa essas câme-

ras já começou a dar o feedback. Olha, a câmera é boa, 
a resolução é boa, mas do ponto de vista operacional 
de televisão existe a necessidade de algo mais rápido. 
Revista da SET: O susto, se podemos dizer assim, de 

muitos na NABShow 2015 era esse: Por quê a Sony 
está baixando a resolução do sensor?
Érick Soares: Por essa necessidade, pela necessida-

de do mercado. Hoje, no mercado, praticamente, to-
dos os fabricantes estão lançando câmeras 2/3 4K.  
A Grass Valley e a Hitachi também já têm câmeras 2/3 4K.  
É uma tendência para atender a produção de televisão. 
Até hoje ninguém tinha 2/3 com 4K real, com resolução 
4K. A Sony foi a primeira fabricante a lançar o sensor 
2/3 com resolução 4K. São três sensores e cada sensor 
em 4096 X 2160. A resolução real 4K, 4K full, resolução 
cheia, 3 sensores é isso. Não é uma divisão 4096 em 
três sensores, mas é o 4096 em cada um dos senso-
res 2/3. O grande chamariz da Sony foi isso. Por que? 
Porque o mercado precisa de 2/3 para a produção 4K 
para a televisão e não existia, efetivamente, nenhuma 
câmera 2/3 com resolução 4K. Por isso foi esse o nosso 
grande lançamento da Sony na NAB Show 2015. n
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Erick Soares  
afirma que  
a HDC-4300  
é uma “câmera 
especialmente 
preparada  
para trabalhar  
em eventos  
esportivos que 
possui uma  
tecnologia única 
de 3 sensores 
CMOS nativos  
em 4K, tornando-a 
mais versátil”  
e trabalhando  

com um espaço de cor melhorado e que permite  
ser integrada facilmente aos workflows 4K

Jul/Ago 2015  |  REVISTA DA SET   27

©
 Fo

to
: F

er
na

nd
o M

ou
ra



NAB 2015      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

28   REVISTA DA SET  |  Abril 201528   REVISTA DA SET  |  Julho 201528   REVISTA DA SET  |  Abril 201528   REVISTA DA SET  |  Jul/Ago 2015

O Estado dos Codecs 
de Áudio e Vídeo: 
Soluções para conteúdo 
em movimento

por Tom Jones Moreira 

P
ermeando toda essa sopa de letrinhas estava 
a consolidação do HEVC para OTT (como já 
havia dito anteriormente em outros artigos), 
todos querem salvar bits e entregar conteúdo 

de qualidade HD para o usuário final, utilizando a 
menor banda possível, e diversas soluções anuncia-
vam: HEVC & OTT como solução para conteúdos em 
movimento.
Soluções como o VS 7000 Video System da Thom-

son, capaz de prover conteúdo FULL HD em HEVC com 
apenas 3.5MB, dotado de Adaptative Bit Rate (ABR), 
com suporte a MPEG-DASH, e uma parceria com a  
Dolby para trazer em primeira mão o Dolby, AC4 novo 
padrão de codec de áudio. Com promessa de resolver 
algumas questões fundamentais atualmente enfrenta-

das pela indústria, os principais benefícios do novo 
Codec AC-4 incluem:

Intelligent Loudness: Gestão totalmente automati-
zada de Loudness, o que significa um controle mais 
preciso e promete eliminar problemas com processa-
mento em cascata. Ele atua em uma ampla gama de 
dispositivos e aplicações de home theater (para dispo-
sitivos móveis) e pode ser configurado para se alinhar 
com inúmeras normas e / ou recomendações em todo 
o mundo.
Advanced Dialogue Enhancement: Os usuários finais 

podem ter o controle do nível de diálogo em relação 
a outros sons no programa - adequando necessidades 
auditivas e preferências individuais.
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Três palavras dominaram a NAB 2015 esse ano: UHD, IP e Nuvem. 
Nesse sentido, o autor afirma que a transição para o IP é sim 
um grande negócio...”
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Advanced Accessibility: Os prestadores de serviços 
podem facilmente e de forma eficiente entregar o áu-
dio secundário em som surround 5.1 para deficientes 
visuais sem dobrar o tamanho do arquivo ou bitrate.
A/V Frame Alignment: AC-4 é o primeiro formato de 

áudio de emissão que permite que os tamanhos dos 
frames de áudio possam corresponder com precisão 
aos tamanhos dos frames de vídeo. Isto permite que o 
fluxo de dados AC-4 possa ser editado/emendado nos 
mesmos limites do quadro de vídeo, permitindo assim 
que se mantenha a sincronização sem a necessidade 
de descodificar e recodificar o áudio.
Se você acha que essas são boas notícias a respeito 

do novo codec para áudio, segure o seu entusiasmo 
até ver as notícias sobre os codecs de vídeo:
A compressão de vídeo é crítica, principalmente 

para as soluções de vídeo streaming, e hoje estamos 
em uma encruzilhada de codecs diferentes. Embora 
o H.264/MPEG4 continue firme como solução para a 
maioria das transmissões de vídeo digital, e principal-
mente para entrega de streaming, temos visto as pri-
meiras implantações de HEVC e VP9 (o codec da Goo-
gle), esse segundo inclusive fazendo algum barulho 
(através do YouTube que fez uma demonstração aqui 
mesmo em Las Vegas na CES 2014, com vídeos em 
resolução 4K rodando seu próprio codec, e fazendo 
questão de afirmar que o mesmo é livre de royalties). 
De acordo com a gigaom.com, o VP9 trará, além da 
possibilidade de exibir vídeos em 4K, redução no con-
sumo de banda maior que o seu concorrente, o HEVC/ 
H.265. Se não bastasse isso, do nada, a RealNetworks 
demonstrou o seu codec RMHD, com qualidade de 
imagem “igual ao HEVC”, também na CES desse ano. 

Portanto, é apropriado começarmos a fazer algumas 
perguntas como por exemplo: Quanto tempo mais vai 
levar para que o H.265/HEVC se torne verdadeiramente 
essencial? Onde é que VP9 se encaixa no mercado de 
codecs? E será que os “estreantes”: Daala ou RMHD 
vão se tornar alternativas significativas frente ao HEVC 
ou VP9? Todas essas, são perguntas pertinentes, que 
você deve se fazer, pois nem todas as respostas você 
encontrara nesse artigo, entre elas a principal pergun-
ta é: Quanto mais de compressão de vídeo podemos 
tirar do MPEG4?  
Hoje, todas as estratégias de adoção de codecs de-

vem considerar a base instalada de dispositivos mó-
veis não atualizáveis, além dos players de OTT, além 
da morte iminente do Flash em favor do HTML5. Então, 
se você está planejando uma implantação de vídeo 
de Ultra Alta Definição (UHD) e espera ter dispositivos 
compatíveis para isso, saiba que não haverá uma tran-
sição clara do H.264 para um codec UHD, pelo menos 
não nesse ano de 2015.
Explico o porquê. Enquanto a mudança de VP6 para 

H.264 (que ocorreu no longínquo ano de 2007) foi 
relativamente simples, a transição do H.264 para qual-
quer codec UHD não será nada simples. Pois todos 
os produtores de streaming, querem na verdade os 
benefícios e capacidade de conseguir as economias de 
bitrate prometidas por codecs UHD, só que manten-
do a utilização do codec atual que é o MPEG4/H.264. 
Curiosamente, este é principal benefício prometido por 
um grupo relativamente novo de vendedores que vem 
divulgando tecnologias chamadas “Otimizadores de 
Bitrate”.
Se você tem uma boa memória, vai lembrar que em 

2014, algumas empresas começaram a oferecer tec-
nologias que pretendiam reduzir as taxas de Bitrate 
providas pelo H.264 e outros codecs de dados em até 
50 por cento com o mínimo impacto sobre a qualidade 
visual.
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A Harmonic mostrou as suas novidades em codificação
de áudio e vídeo

Dolby AC4, novo padrão de codec de áudio apresentado 
na NAB 2015
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Advanced Accessibility: Os prestadores de serviços 
podem facilmente e de forma eficiente entregar o áu-
dio secundário em som surround 5.1 para deficientes 
visuais sem dobrar o tamanho do arquivo ou bitrate.
A/V Frame Alignment: AC-4 é o primeiro formato de 

áudio de emissão que permite que os tamanhos dos 
frames de áudio possam corresponder com precisão 
aos tamanhos dos frames de vídeo. Isto permite que o 
fluxo de dados AC-4 possa ser editado/emendado nos 
mesmos limites do quadro de vídeo, permitindo assim 
que se mantenha a sincronização sem a necessidade 
de descodificar e recodificar o áudio.
Se você acha que essas são boas notícias a respeito 

do novo codec para áudio, segure o seu entusiasmo 
até ver as notícias sobre os codecs de vídeo:
A compressão de vídeo é crítica, principalmente 

para as soluções de vídeo streaming, e hoje estamos 
em uma encruzilhada de codecs diferentes. Embora 
o H.264/MPEG4 continue firme como solução para a 
maioria das transmissões de vídeo digital, e principal-
mente para entrega de streaming, temos visto as pri-
meiras implantações de HEVC e VP9 (o codec da Goo-
gle), esse segundo inclusive fazendo algum barulho 
(através do YouTube que fez uma demonstração aqui 
mesmo em Las Vegas na CES 2014, com vídeos em 
resolução 4K rodando seu próprio codec, e fazendo 
questão de afirmar que o mesmo é livre de royalties). 
De acordo com a gigaom.com, o VP9 trará, além da 
possibilidade de exibir vídeos em 4K, redução no con-
sumo de banda maior que o seu concorrente, o HEVC/ 
H.265. Se não bastasse isso, do nada, a RealNetworks 
demonstrou o seu codec RMHD, com qualidade de 
imagem “igual ao HEVC”, também na CES desse ano. 

Portanto, é apropriado começarmos a fazer algumas 
perguntas como por exemplo: Quanto tempo mais vai 
levar para que o H.265/HEVC se torne verdadeiramente 
essencial? Onde é que VP9 se encaixa no mercado de 
codecs? E será que os “estreantes”: Daala ou RMHD 
vão se tornar alternativas significativas frente ao HEVC 
ou VP9? Todas essas, são perguntas pertinentes, que 
você deve se fazer, pois nem todas as respostas você 
encontrara nesse artigo, entre elas a principal pergun-
ta é: Quanto mais de compressão de vídeo podemos 
tirar do MPEG4?  
Hoje, todas as estratégias de adoção de codecs de-

vem considerar a base instalada de dispositivos mó-
veis não atualizáveis, além dos players de OTT, além 
da morte iminente do Flash em favor do HTML5. Então, 
se você está planejando uma implantação de vídeo 
de Ultra Alta Definição (UHD) e espera ter dispositivos 
compatíveis para isso, saiba que não haverá uma tran-
sição clara do H.264 para um codec UHD, pelo menos 
não nesse ano de 2015.
Explico o porquê. Enquanto a mudança de VP6 para 

H.264 (que ocorreu no longínquo ano de 2007) foi 
relativamente simples, a transição do H.264 para qual-
quer codec UHD não será nada simples. Pois todos 
os produtores de streaming, querem na verdade os 
benefícios e capacidade de conseguir as economias de 
bitrate prometidas por codecs UHD, só que manten-
do a utilização do codec atual que é o MPEG4/H.264. 
Curiosamente, este é principal benefício prometido por 
um grupo relativamente novo de vendedores que vem 
divulgando tecnologias chamadas “Otimizadores de 
Bitrate”.
Se você tem uma boa memória, vai lembrar que em 

2014, algumas empresas começaram a oferecer tec-
nologias que pretendiam reduzir as taxas de Bitrate 
providas pelo H.264 e outros codecs de dados em até 
50 por cento com o mínimo impacto sobre a qualidade 
visual.
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Como por exemplo, o Beamr Vídeo (http://beamr.com/) 
que é um otimizador baseado em Linux que “imita” as 
qualidades de percepção do sistema visual humano e 
promete remover os “desperdícios”, sem criar quais-
quer artefatos visuais no processo. “De acordo com o 
site da empresa, esta tecnologia proporciona reduções 
de taxa de bits de 50-75 por cento para discos Blu
-ray, de 40-50 por cento para os serviços de download 
(iTunes e Amazon), e 20-40 por cento para os serviços 
(Hulu, YouTube, Netflix) ao vivo. Eles têm como princi-
pal cliente o site Crackle.com – propriedade da Sony. 
Pegando carona nesse conhecimento encontrei, na 

NAB um estande localizado no North Hall (N8229), 
uma empresa chamada Faroudja (http://www.faroudja- 
inc.com/) onde pude ver uma demonstração da Faroudja 
F1 Platform que é uma tecnologia onde é aplicada uma 
compressão no pré e pós processamento, que utiliza 
uma série de “técnicas avançadas de processamento 
de vídeo” que “melhora a qualidade percebida da ima-
gem”. Segundo os seus engenheiros, ela pode alcançar 
uma redução da largura de banda entre 35-50 por cento, 
“sem qualquer degradação da qualidade da imagem”. 
Se qualquer uma dessas tecnologias pode propor-

cionar economia de Bitrate igual aos chamados Co-
decs UHD (notadamente o HEVC e o VP9), mantendo 
a qualidade do H.264 e ainda sua compatibilidade, 
isso não ficou claro para mim. Porém o que continua 
claro, como já afirmei diversas vezes, é que todos os 
caminhos para o UHD são caros e tecnicamente per-
turbadores. Qualquer empresa que almeje a economia 
de banda e outros benefícios prometidos pelos co-
decs UHD, deve sim considerar estas tecnologias de 
otimização, como parte de sua exploração na fase de 
transição para adotar o HEVC ou VP9.
Para falar um pouco do estado da arte desses dois 

concorrentes, tecnicamente empatados digamos que 
um grande diferencial que recai sobre o VP9 é que 
ele é royalty free e open-source, enquanto HEVC está 
sobrecarregado com um royalty de US$ 0,20 por uni-
dade, com um máximo de US$ 25 milhões por ano. 
Por outro lado, HEVC é o esforço de colaboração de 

várias empresas e um verdadeiro padrão, enquanto 
VP9 é essencialmente uma tecnologia proprietária ain-
da que carregue a bandeira do open source.
Então para finalizar podemos dar uma olhada de 

como cada um desses codecs se têm comportado nos 
mercados importantes de streaming: o Móvel, o de 
SmarTVs /OTT e o de PCs e notebooks.

Móvel
Existem, obviamente, duas principais plataformas 

móveis: iOS e Android. Ambos já anunciaram apoio 
ao HEVC em algum grau. Especificamente, a Apple 
está usando HEVC até para o FaceTime no iPhone 6, 

mas ainda não para outras funções de vídeo, apesar 
da possibilidade de gravação e reprodução em HEVC 
pode ser ativada a qualquer momento.
Já com o Android 5.0 (Lollipop), a Google adicionou 

um HEVC player de software licenciado pela Ittiam 
Systems que pode tocar tanto streaming quanto fa-
zer download de conteúdo, e abriu espaço no sistema 
operacional para suportar a aceleração de hardware 
para o HEVC que está vindo na maioria dos chipsets 
móveis.
Quanto VP9, esse parece estar congelado, pois é im-

provável que a Apple vá apoiar um codec do Google; 
pois até hoje ela nunca apoiou o antigo VP8. Estranha-
mente, enquanto o Android tem apoiado a reprodução 
VP9 desde a versão 4.4, o formato não está presente 
em seus reprodutores padrões, com exceção do App 
do Youtube. Da mesma forma, as especificações do 
Lollipop trazem como “State of the art o suporte a 
tecnologia de vídeo para HEVC”, e o VP9, também, 
não pode ser encontrado nessa versão. A questão de 
fundo é que o Android suporta sim o codec VP9,   mas 
parece não receber a atenção necessária por parte dos 
desenvolvedores.
Mas nem tudo são flores no mundo móvel do HEVC 

um problema comumente encontrado é a implemen-
tação do HEVC por software em dispositivos móveis, 
pois isso consome muita bateria, e portanto, é pouco 
provável que uma parte substancial da base instalada 
va querer utilizar reprodutores de HEVC só por softwa-
re. Dessa maneira vemos aqui mais um motivo para 
alimentar a lista dos problemas de adoção do HEVC 
em dispositivos não compatíveis, só os dispositivos 
com aceleração de hardware para HEVC é que devem 
fazer jus ao uso desse codec.

A Ateme apresentou o Titan File, um codificador 
para HEVC, H264, H265, MPEG2, 4K, UHD e HDR 
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Como por exemplo, o Beamr Vídeo (http://beamr.com/) 
que é um otimizador baseado em Linux que “imita” as 
qualidades de percepção do sistema visual humano e 
promete remover os “desperdícios”, sem criar quais-
quer artefatos visuais no processo. “De acordo com o 
site da empresa, esta tecnologia proporciona reduções 
de taxa de bits de 50-75 por cento para discos Blu
-ray, de 40-50 por cento para os serviços de download 
(iTunes e Amazon), e 20-40 por cento para os serviços 
(Hulu, YouTube, Netflix) ao vivo. Eles têm como princi-
pal cliente o site Crackle.com – propriedade da Sony. 
Pegando carona nesse conhecimento encontrei, na 

NAB um estande localizado no North Hall (N8229), 
uma empresa chamada Faroudja (http://www.faroudja- 
inc.com/) onde pude ver uma demonstração da Faroudja 
F1 Platform que é uma tecnologia onde é aplicada uma 
compressão no pré e pós processamento, que utiliza 
uma série de “técnicas avançadas de processamento 
de vídeo” que “melhora a qualidade percebida da ima-
gem”. Segundo os seus engenheiros, ela pode alcançar 
uma redução da largura de banda entre 35-50 por cento, 
“sem qualquer degradação da qualidade da imagem”. 
Se qualquer uma dessas tecnologias pode propor-

cionar economia de Bitrate igual aos chamados Co-
decs UHD (notadamente o HEVC e o VP9), mantendo 
a qualidade do H.264 e ainda sua compatibilidade, 
isso não ficou claro para mim. Porém o que continua 
claro, como já afirmei diversas vezes, é que todos os 
caminhos para o UHD são caros e tecnicamente per-
turbadores. Qualquer empresa que almeje a economia 
de banda e outros benefícios prometidos pelos co-
decs UHD, deve sim considerar estas tecnologias de 
otimização, como parte de sua exploração na fase de 
transição para adotar o HEVC ou VP9.
Para falar um pouco do estado da arte desses dois 

concorrentes, tecnicamente empatados digamos que 
um grande diferencial que recai sobre o VP9 é que 
ele é royalty free e open-source, enquanto HEVC está 
sobrecarregado com um royalty de US$ 0,20 por uni-
dade, com um máximo de US$ 25 milhões por ano. 
Por outro lado, HEVC é o esforço de colaboração de 

várias empresas e um verdadeiro padrão, enquanto 
VP9 é essencialmente uma tecnologia proprietária ain-
da que carregue a bandeira do open source.
Então para finalizar podemos dar uma olhada de 

como cada um desses codecs se têm comportado nos 
mercados importantes de streaming: o Móvel, o de 
SmarTVs /OTT e o de PCs e notebooks.

Móvel
Existem, obviamente, duas principais plataformas 

móveis: iOS e Android. Ambos já anunciaram apoio 
ao HEVC em algum grau. Especificamente, a Apple 
está usando HEVC até para o FaceTime no iPhone 6, 

mas ainda não para outras funções de vídeo, apesar 
da possibilidade de gravação e reprodução em HEVC 
pode ser ativada a qualquer momento.
Já com o Android 5.0 (Lollipop), a Google adicionou 

um HEVC player de software licenciado pela Ittiam 
Systems que pode tocar tanto streaming quanto fa-
zer download de conteúdo, e abriu espaço no sistema 
operacional para suportar a aceleração de hardware 
para o HEVC que está vindo na maioria dos chipsets 
móveis.
Quanto VP9, esse parece estar congelado, pois é im-

provável que a Apple vá apoiar um codec do Google; 
pois até hoje ela nunca apoiou o antigo VP8. Estranha-
mente, enquanto o Android tem apoiado a reprodução 
VP9 desde a versão 4.4, o formato não está presente 
em seus reprodutores padrões, com exceção do App 
do Youtube. Da mesma forma, as especificações do 
Lollipop trazem como “State of the art o suporte a 
tecnologia de vídeo para HEVC”, e o VP9, também, 
não pode ser encontrado nessa versão. A questão de 
fundo é que o Android suporta sim o codec VP9,   mas 
parece não receber a atenção necessária por parte dos 
desenvolvedores.
Mas nem tudo são flores no mundo móvel do HEVC 

um problema comumente encontrado é a implemen-
tação do HEVC por software em dispositivos móveis, 
pois isso consome muita bateria, e portanto, é pouco 
provável que uma parte substancial da base instalada 
va querer utilizar reprodutores de HEVC só por softwa-
re. Dessa maneira vemos aqui mais um motivo para 
alimentar a lista dos problemas de adoção do HEVC 
em dispositivos não compatíveis, só os dispositivos 
com aceleração de hardware para HEVC é que devem 
fazer jus ao uso desse codec.

A Ateme apresentou o Titan File, um codificador 
para HEVC, H264, H265, MPEG2, 4K, UHD e HDR 
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 Em comparação com os mercados de desktop e 
notebook, onde grande área da base instalada pode 
tornar-se compatível do dia para a noite, o crescimen-
to na reprodução UHD móvel será em grande parte 
apenas potencial. Como venho defendendo o melhor 
uso do HEVC é como salvador de bitrate e não um 
consolidados dos sistemas UHD.
Embora os serviços personalizados para esses dispo-

sitivos mais novos, possam surgir ao longo de 2015, o 
mercado UHD móvel de curto prazo não parece inspi-
rar conversões de bibliotecas completas de conteúdo 
além do que já vem sendo produzido pelo NETFLIX e 
mais recentemente pelo YouTube.

Over-the-Top / SmarTV
Em primeiro lugar, o YouTube está transcodificando 

toda ou grande parte da sua biblioteca, particularmen-
te a de vídeos 4K, em VP9 e não anunciou planos para 
apoiar HEVC (Como já era esperado). Então se você 
quiser assistir vídeos 4K no YouTube, pode acreditar 
que eles vão estar apenas em VP9.
Em segundo lugar, o cord-cutting está se tornan-

do um fenómeno generalizado, o que significa que 
a transmissão tradicional via cabo e satélite está em 
declínio e algumas coisas que faziam sentido antiga-
mente durante a adoção de qualquer tecnologia agora 
não é mais tão obvia assim. 
Levando em conta estas realidades, você criaria um 

chip, um set-top box, dispositivo OTT ou SmarTv que 
não tivesse suporte a VP9 ou um decodificar para ele, 
mesmo que apenas para a reprodução do YouTube?  
Provavelmente não, e foi exatamente o que algumas 

empresas como a Broadcom, a Sigma Designs, Media-
Tek, e a Philips fizeram. Porém parece que elas são 
um número minoritário pois durante minhas visitas 

aos estandes de empresas como Elemental, Envivio, 
Harmonic, e Thomson Video Networks, vi que todas 
oferecem atualmente apenas suporte para codificação 
HEVC. Nenhum desses grandes players oferecem su-
porte para a codificação VP9.
A maioria dos entrevistados diz mais ou menos a 

mesma coisa: “Não temos muitos pedidos de apoio 
para VP9 neste momento e não há firmes planos de 
adiciona-los em um futuro próximo. Nos corredores da 
NAB2015 vimos uma demanda significativa para HEVC 
em razão de soluções tanto de encoder, decoders e 
transcoders.
A própria Thomson veio com o lançamento de um 

conceito novo chamado de channel in a box, e fez o 
lançamento do FUZE-1, uma estrutura de Play Out in-
tegrada, capaz de lidar com os serviços de forma inde-
pendente da tecnologia, onde o usuário define o que 
quer do serviço e o sistema usa o recurso apropriado 
para entregar o resultado final, seja para Broadcast, 
Broadband, OTT ou IPTV. Segundo um dos responsá-
veis da engenheira da marca francesa, a estrutura tem: 
“Encoders, multiplex e transcoders com suporte para 
MPEG2,MPEG4 e HEVC. “ Uma vez realizado o decoder 
do vídeo para banda base, qualquer codec pode ser 
aplicado diretamente para entregar o conteúdo final 
seja em MPEG2 ou HEVC”. O sistema é capaz ainda de 
re-size, pré-processamento de áudio e vídeo inclusive 
com Loudness control. 
Esse conceito de channel in a box, na verdade traduz 

uma necessidade que esta por toda a parte quando se 
andava pelos corredores da Feira. Embora a largura de 
banda seja um problema para todos os grandes pro-
dutores de streaming, os codecs são vistos mais como 
um mal necessário, do que como uma ferramenta es-
tratégica. A maioria dos produtores quer, um codec 
easy-to-use, econômico e que tenha players em todos 
os lugares, para que possam expandir suas bibliotecas 
de conteúdo, para obviamente encontrar novos teles-
pectadores, e expandir seus negócios. Até agora, pelo 
menos no mercado de SmarTV /OTT e móveis, o prin-
cipal candidato é o HEVC.
Se olharmos ainda para um dos principais fornecedo-

res de soluções na “Nuvem”, como a Encoding.com – 
que estava junto com o estande da Harmonic no South 
Hall - SU1210 – víamos que eles tem suporte a HEVC 
mas não tem suporte para VP9,   e pelo que tudo indica 
não terão suporte a menos que vejam demanda para 
ele, o que até agora não tem aparecido.
Claramente, os anúncios de empresas que aderiram 

ao VP9 na CES 2015 não pressagiam um aumento na 
demanda do uso do codec do Google. Pois diferente 
da CES, a NAB é um termômetro mais assertivo da in-
dústria. Sobre isso, podemos entender que o interesse 
do Google em VP9 é muito diferente dos interesses do 
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A Intel, cada vez com mais espaço na NAB, apresentou 
o Intel Media Server Studio que permite a codificação 
para 4K HEVC 10-bit
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produtor de streaming típico. Especificamente, dado 
o volume de vídeo codificado, armazenado e entre-
gues pelo YouTube, os custos de largura de banda são, 
obviamente, uma preocupação significativa, e a capa-
cidade de desenvolver, personalizar e continuamente 
avançar com um codec de alta performance para aten-
der essas necessidades de fluxo de trabalho são sem-
pre bem-vindas. Além disso, com o YouTube, o Google 
tem a maior fonte de vídeo da internet, o que por si 
só deveria ser um grande atrativo para convencer os 
fabricantes a apoiar seu novo codec, especialmente se 
ele custa menos de um quarto do HEVC, porém seja 
como for, isso não se traduziu para a realidade do 
mercado.

Computadores e Notebooks
Se bem o HEVC tem vantagem em SmarTVs/OTT e 

dispositivos móveis, a situação se inverte em compu-
tadores e notebooks tradicionais, onde a reprodução 
VP9 está disponível hoje nos principais navegadores 
como Chrome, Firefox e Opera, o que representa uma 
quota de 62 por cento dos navegadores, de acordo 
com W4Counter. 
Hoje os navegadores existentes não suportam a re-

produção em HEVC, embora a Microsoft já tenha anun-
ciado que irá incluir HEVC no Windows 10, que está 
programado para ser lançado a meados de 2015. Des-
de que a Apple incluiu HEVC no iPhone 6, e o Google 
no Lollipop, temos indícios que isso pode mudar no 
mercado de computadores também.
Indo além dos navegadores, a reprodução HEVC está 

disponível em números muito menores nos players de 
DivX e VLC que possui uma versão BETA com suporte 
a HEVC, e que pode ser usado   como plug-ins. 

Por fim a pergunta que todos querem ver respondida 
é: Vale apenas investir nesse mercado? Se a sua es-
tratégia depende de transporte de conteúdo 4K para 
computadores e notebooks em 2015, então, obvia-
mente, a resposta é sim. Mas se você está pensando 
em utilizar os codecs de UHD para a economia de 
banda, a sugestão é que você use uma ferramenta de 
web analytics para ver o quanto de sua banda é gasta 
na entrega de computadores e notebooks para decidir 
qual estratégia é mais adequada ao seu negócio. 
E por falar em negócio, não poderia fechar essa ma-

téria sem falar que: “A transição para o IP é sim um 
grande negócio...”
A transição para o IP está vindo com uma velocida-

de nunca vista antes, pois o IP prove a capacidade 
de escalabilidade que nenhuma outra tecnologia pode 
prover, (por mais esforço que o SDI tenha feito), só 
o IP parece ser a tecnologia aprova de futuro, como 
alguns especialistas tem chamado sua capacidade de 
escalabilidade, aparentemente sem limites, inclusive 
após a adoção cada vez maior de soluções na Nuvem. 
O que parece ser a única barreira para um avanço 

ainda mais rápido da adoção do IP, é mesmo a cabeça 
ou a cultura das empresas e de seu time técnico/ ana-
lógico em compreender e confiar nesse novo mundo 
de bits e bytes.
Que essas transições vão levar um tempo maior sem 

sombra de dúvida vão, talvez com a necessidade inclu-
sive de troca de pessoas do alto, para que o sangue 
novo possa arriscar mais por esse novo mundo do 
IP broadcast. Não esperamos que essa transição seja 
como ligar um interruptor de luz, pois obviamente as 
empresas vão continuar a usar um monte de equipa-
mentos que fazem parte de seus legados e o desen-
volvimento de novos fluxos de trabalho para introduzir 
rotinas de infra-estruturas baseadas na nuvem, tam-
bém é um trabalho muito duro a ser realizado. 
Mas no final, todos nós temos que avançar para so-

breviver nesse novo mundo que se inicia. Onde equi-
pes mistas de TI e Broadcast, vão conhecer finalmente 
o real significado do termo: trabalho em equipe. n

Tom Jones Moreira é espe-
cialista em sistemas digitais, 
experiência de mais de 12 
anos no mercado de Telecom.  
Supervisor de Eng. de Aplica-
ção na Tecsys do Brasil, mem-
bro do Fórum SBTVD, e mem-
bro da diretoria de Ensino da 
SET. Contato: 
tom@tecsysbrasil.com.br

O conceito de channel in a box,cada vez mais difundido, 
na verdade traduz uma necessidade que esteve por toda 
a parte quando se andava pelos corredores da Feira
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Made in Brasil

Tecsys Tredess Fourth Series é uma família de transmissores de TV e Gap Fillers em UHF, totalmente 
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Desenvolvida pela Tredess e fabricada no Brasil por Tecsys, esta linha de transmissores está 
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necessidades de customização dos radiodifusores.
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Captura de imagens 
e sons de todos
os ângulos possíveis 

por Rodrigo Terra

O
que um criador de conteúdo estaria fazendo 
na NABShow 2015? O produtor já sabemos 
a resposta, andando e visitando os 4 Halls 
do Las Vegas Convention Center por mais de  

93 mil metros quadrados e quase 1.800 empresas de 
diversos setores da Economia Criativa e Indústria au-
diovisual. Mas seria possível apreender tanta tecnolo-
gia e gerar insights para novas produções e proprie-
dade intelectual?

A NAB não é mais um evento só de radiodifusores. 
Não é há algum tempo e este ano se mostrou mui-
to mais aberta ao que está vindo (Convergência com 
Cinema, TV por Assinatura, Vídeo e Videogames) e o 
que está por vir. As novas mídias tinham um pavilhão 
só delas, a New Media Expo, e mesas de discussão 
no Congresso NAB só para falar de monetização em 
Youtube e Podcasts (Aliás aqui vale um ponto: está 
se chegando a conclusão que no momento, o melhor 
jeito de ganhar dinheiro é convencendo o consumidor 
a aderir ao modelo de assinatura de canal – Youtube 
e vários podcasts providers estão com soluções para 
atender do início ao fim da cadeia a administração 
de canais de conteúdo. Nada novo, mas interessante 
pensar que o movimento SaaS (Software as a Service) 
parece se encontrar neste modelo em tempos de com-
putação em nuvens.

Como criador, busquei olhar a NAB com foco de en-
tender o que de mais novo tínhamos em matéria de 
captação de imagens e sistema de distribuição de en-
trega para poder pensar o melhor uso das ferramentas 
e mídias em histórias. Já de cara me surpreendeu o 
NAB Future Labs, iniciativa de Medialab da NAB com 
testes de Hybridcast. A própria Associação tem um la-
boratório de mídia e tecnologia não só pensando em 
especificações para futuras implementações, mas tam-
bém entendendo qual seu uso pelo consumidor e o 
que o produtor poderia fazer com ele.
No lado da distribuição e entrega, o UltraHD e o 4k 

estão em evolução acelerada, o HEVC sendo imple-
mentado como alternativa real e testado à exaustão, 
além de inúmeras melhorias ao H.264. 
Mas o que chamou a atenção foi o HDR Video, tido 

como um “superluxo sem uso” há alguns anos atrás 
pois não haveria displays para tal Dynamic Range.  
A Dolby mostrou no evento uma solução chamada Dolby 
Vision, um workflow completo com tecnologia para dis-
plays exibirem conteúdo em HDR. A imagem é impres-
sionante pois chega nos limites da cor e da exposição 
do olho humano. Outros players mostraram também 
soluções de tráfego de vídeo em HDR em bitrates 15% 
de vídeo em HD versus 2 vezes HD no 4K (3840X2160).
Claro que não existe especificação nenhuma ampla-

mente discutida e acordada, além de ser uma tecno-
logia que vai precisar mostrar seu valor real para o 
consumidor que está ainda se perdendo na sopa de 
letras de HD, UltraHD, 4K e o que ele faz com tudo 
isso. Veremos o HDR num futuro próximo.
O streaming está sendo entendido como agnóstico e 

independente de qual rede você trafega. Pode ser um 
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broadcast, novos olhares 
e novos possíveis clientes 
em um mundo que a cada 
ano parece se reconstruir
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OTT (Over-the-Top) como pode ser um Canal a Cabo, 
todos usarão streaming. Para o criador é interessante 
pois abre portas para a monetização em mais opções 
de canais On-demand ou não-linear, incluindo a opção 
de ser dono de seu próprio serviço de entrega de con-
teúdo via streaming. Como streaming, os aplicativos 
de exibição e interação desenvolvidos para smart de-
vices também serão agnósticos.

Captura de imagens e sons
Para equiparar o volume de conteúdo produzido 

hoje com as possibilidades de exibição, a captação de 
imagens e sons está se reinventando para se adaptar 
a essa nova realidade, reduzindo custos e sem abrir 
mão do profissionalismo e da qualidade de imagem. 
Uma quantidade considerável de pequena e médias 
empresas espalhadas pelos Halls do LVCC ofereciam 
soluções que de alguma maneira otimizavam ou pro-
punham novos fluxos de trabalho para se trabalhar 
com imagem, luz, som ou distribuição.
Qual a linha que separa o amador do profissional? 

O movimento maker, discutido no livro “Makers: The 
New Industrial Revolution”, de Chris Anderson, coloca 
o poder de projetar e prototipar na mão do produtor 
de conteúdo e sua equipe, transformando hacks e mo-
dificações que seriam soluções silver tape em um pro-
duto com potencial comercial. Nesse contexto, é no-
tável que empresas de menor porte estão investindo 
em protótipos inovadores, como a empresa Back Bone 
e seu mod para GoPro chamado Ribcage (dando len-
tes intercambiáveis M12 C-mount, abrindo o uso para 
qualquer outra lente via adaptador ao corpo da Action 
Cam) cortando custos para chegar a um produto final 

que pode ser oferecido ao mercado de radiodifusão 
e vídeo, com soluções mais ágeis, baratas e com um 
fluxo de trabalho com redução de intermediários. 
Afinal, entre a criação e a publicação/exibição do con-

teúdo, seu “tempo de manufatura” deve ser encurtado 
proporcionalmente ao ritmo em que o espectador quer 
consumir. Ou seja, tão rápido e fácil quanto acessar 
um vídeo em VOD num celular em rede 4G.
 A miniaturização das câmeras e aumento significa-

tivo de sensibilidade e arquitetura dos seus sensores 
estão reduzindo os form factors ao mesmo tempo que 
fazem explodir a indústrias de acessórios para câme-
ras e maquinaria controlada por microcomputadores. 
Um ponto relevante nesse contexto é a democratiza-
ção da operação de equipamentos através do desen-
volvimento de equipamentos gender-free (Wieldy, por 
exemplo, avançou no conceito de steadycam e trouxe 
um híbrido de steady e “exo-esqueleto”, livrando o 
peso da câmera e dando o poder da operação estabi-
lizada nas mãos das mulheres). 
As novas câmeras específicas para imagens feitas 

para drones aéreos, como a Blackmagic Micro Cinema 
Camera (sensor Super 16 com 13 stops de dynamic 
range e grava em RAW e ProRes, compatível com ba-
terias Canon, protocolo PMW e S.Bus para controles 
remotos wireless e LANC, lentes MFT intercambiáveis, 
plataforma para desenvolvimento de solução própria 
de controle remoto, input de áudio 3.5mm).
A câmera de estúdio miniaturizada Blackmagic Micro 

Studio Camera (Full HD ou 4K, Tally, Talkback, saída 
PTZ, Lentes MFT e saída B4), ou mesmo a câmera ale-
mã ARRI, buscando aliar versatilidade, performance e 
mobilidade com a nova ARRI ALEXA MINI (rodando a 
UHD 16:9 e 2K 4:3, saída Log C, remote control via 

Nova ARRI ALEXA MINI (rodando a UHD 16:9 e 2K 4:3, 
saída Log C, remote control via app para iOS ou Android

Blackmagic Micro Cinema Camera (sensor Super 16 
com 13 stops de dynamic range e grava em RAW e ProRes 
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OTT (Over-the-Top) como pode ser um Canal a Cabo, 
todos usarão streaming. Para o criador é interessante 
pois abre portas para a monetização em mais opções 
de canais On-demand ou não-linear, incluindo a opção 
de ser dono de seu próprio serviço de entrega de con-
teúdo via streaming. Como streaming, os aplicativos 
de exibição e interação desenvolvidos para smart de-
vices também serão agnósticos.

Captura de imagens e sons
Para equiparar o volume de conteúdo produzido 

hoje com as possibilidades de exibição, a captação de 
imagens e sons está se reinventando para se adaptar 
a essa nova realidade, reduzindo custos e sem abrir 
mão do profissionalismo e da qualidade de imagem. 
Uma quantidade considerável de pequena e médias 
empresas espalhadas pelos Halls do LVCC ofereciam 
soluções que de alguma maneira otimizavam ou pro-
punham novos fluxos de trabalho para se trabalhar 
com imagem, luz, som ou distribuição.
Qual a linha que separa o amador do profissional? 

O movimento maker, discutido no livro “Makers: The 
New Industrial Revolution”, de Chris Anderson, coloca 
o poder de projetar e prototipar na mão do produtor 
de conteúdo e sua equipe, transformando hacks e mo-
dificações que seriam soluções silver tape em um pro-
duto com potencial comercial. Nesse contexto, é no-
tável que empresas de menor porte estão investindo 
em protótipos inovadores, como a empresa Back Bone 
e seu mod para GoPro chamado Ribcage (dando len-
tes intercambiáveis M12 C-mount, abrindo o uso para 
qualquer outra lente via adaptador ao corpo da Action 
Cam) cortando custos para chegar a um produto final 

que pode ser oferecido ao mercado de radiodifusão 
e vídeo, com soluções mais ágeis, baratas e com um 
fluxo de trabalho com redução de intermediários. 
Afinal, entre a criação e a publicação/exibição do con-

teúdo, seu “tempo de manufatura” deve ser encurtado 
proporcionalmente ao ritmo em que o espectador quer 
consumir. Ou seja, tão rápido e fácil quanto acessar 
um vídeo em VOD num celular em rede 4G.
 A miniaturização das câmeras e aumento significa-

tivo de sensibilidade e arquitetura dos seus sensores 
estão reduzindo os form factors ao mesmo tempo que 
fazem explodir a indústrias de acessórios para câme-
ras e maquinaria controlada por microcomputadores. 
Um ponto relevante nesse contexto é a democratiza-
ção da operação de equipamentos através do desen-
volvimento de equipamentos gender-free (Wieldy, por 
exemplo, avançou no conceito de steadycam e trouxe 
um híbrido de steady e “exo-esqueleto”, livrando o 
peso da câmera e dando o poder da operação estabi-
lizada nas mãos das mulheres). 
As novas câmeras específicas para imagens feitas 

para drones aéreos, como a Blackmagic Micro Cinema 
Camera (sensor Super 16 com 13 stops de dynamic 
range e grava em RAW e ProRes, compatível com ba-
terias Canon, protocolo PMW e S.Bus para controles 
remotos wireless e LANC, lentes MFT intercambiáveis, 
plataforma para desenvolvimento de solução própria 
de controle remoto, input de áudio 3.5mm).
A câmera de estúdio miniaturizada Blackmagic Micro 

Studio Camera (Full HD ou 4K, Tally, Talkback, saída 
PTZ, Lentes MFT e saída B4), ou mesmo a câmera ale-
mã ARRI, buscando aliar versatilidade, performance e 
mobilidade com a nova ARRI ALEXA MINI (rodando a 
UHD 16:9 e 2K 4:3, saída Log C, remote control via 

Nova ARRI ALEXA MINI (rodando a UHD 16:9 e 2K 4:3, 
saída Log C, remote control via app para iOS ou Android

Blackmagic Micro Cinema Camera (sensor Super 16 
com 13 stops de dynamic range e grava em RAW e ProRes 
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app para iOS ou Android, sensor 35mm renovado, 14+ 
stops de dynamic range, bocais PL, EF e B4, SDI Gen-
lock e 2 saídas SDI 3G) e capaz de se conectar usando 
um remote control específico Codex com até 4 ALEXA. 
Tudo numa forma que está virando senso comum, o 
das caixas modulares.
Nesse ponto de vista também se destaca os vídeos 

360 graus. É uma consolidação de tendência e real-
mente a experiência é de você imergir num ambien-
te virtual dos videogames porém usando a realidade. 
Com a proliferação dos óculos de realidade virtual (a 
Game Developers Conference, a CES e o SxSW de-
monstraram inúmeros óculos VR de diversas fabrican-
tes) nos próximos anos, teremos mais uma ferramenta 
ao nosso dispor para contar nossas histórias. 
Este ano pelo menos 4 empresas apresentaram tec-

nologia de vídeo 360º. Foram elas: a NextVR com rigs 
e mounts para 6 ou 12 câmeras RED, ARRI, Canon DSLR 
e Sony, com workflow baseado em software proprie-
tário e aplicativo agnóstico de visualização; a 360he-
ros, com seu caminhão imersivo estacionado no North 
Hall apresentando rigs para GoPros e software para 
fazer Stitch e visualização; a francesa VideoStitch com 
rigs para GoPros e softwares para visualização, são 
mais focados em transmitir ao vivo; e a ATEME, velha 
conhecida do mercado, com sua solução LiveSphere, 
para transmissão ao vivo 360º end-to-end.
Em equipamento controlado por computador, os fa-

mosos motion control estão cada vez mais robotiza-

A câmera de estúdio miniaturizada Blackmagic Micro 
Studio Camera (Full HD ou 4K, Tally, Talkback, saída PTZ, 
Lentes MFT e saída B4

Codex não para de surpreender com os seus sistemas 
de codificação
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O que começou a 6 anos 
como uma empresa 
inovadora, hoje é uma 
das mais visitadas da NAB
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dos. A Freefly Systems lançou o MIMIC, uma versão 
impressionante de controle para o M VI controlada por 
dois operadores, um remoto e um com o equipamento 
ao corpo. De um jeito incrivelmente simples, o opera-
dor remoto faz o que seria o movimento de câmera 
complexo que gostaria e o segundo operador apenas 
garante que o sistema fique estável enquanto o pró-
prio equipamento imita o movimento inicial. 
A Ikan continuou sua linha de acessórios TILTA para 

dar mais versatilidade às câmeras de pequeno porte 
como a Blackmagic Pocket Cinema Camera (FOTO) e 
claro, não poderíamos deixar de falar de algum drone 
(tinha um pavilhão só para eles este ano, o Aerial 
Robotics and Drones Pavillion) com destaque da pio-
neira DJI, com seu Phantom 3 e o Ronin M, um gimbal 
pequeno e de custo acessível. Porém, o mais interes-
sante é que a DJI abriu seu SDK para desenvolvedores 
criarem o que quiser. 
Estas são algumas (poucas) novidades que o Media-

lab trouxe a NAB aos olhos da criação de conteúdo. 
Até a próxima! n

Rodrigo Terra é diretor artístico, 
produtor transmídia e pesquisa-
dor de novas mídias e tecnolo-
gia. 
Co-criador e diretor da Série 
“Sexo no Sofá” para TV Futura e 
Turner. Líder do comitê de Novas 
Mídias da Diretoria de TV por 

Assinatura e Novas Mídias da SET. 
Contato: rodrigomterra@gmail.com

Os drones estiveram em destaque com um pavilhão só 
para eles este ano, o Aerial Robotics and Drones Pavillion 
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Na edição 2015 da NAB se viram câmeras em todos 
os contextos e lugares

A 360heros, com seu caminhão imersivo estacionado 
no North Hall apresentando rigs para GoPros e software 
para fazer Stitch e visualização
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dor remoto faz o que seria o movimento de câmera 
complexo que gostaria e o segundo operador apenas 
garante que o sistema fique estável enquanto o pró-
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dar mais versatilidade às câmeras de pequeno porte 
como a Blackmagic Pocket Cinema Camera (FOTO) e 
claro, não poderíamos deixar de falar de algum drone 
(tinha um pavilhão só para eles este ano, o Aerial 
Robotics and Drones Pavillion) com destaque da pio-
neira DJI, com seu Phantom 3 e o Ronin M, um gimbal 
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Na edição 2015 da NAB se viram câmeras em todos 
os contextos e lugares

A 360heros, com seu caminhão imersivo estacionado 
no North Hall apresentando rigs para GoPros e software 
para fazer Stitch e visualização
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Fluxo de sinal híbrido 
em Banda Base SDI 
e Roteamento em IP: um 
desafio da indústria e da 
engenharia broadcast

por Emerson Weirich

E
nquanto a indústria de Televisão nos últimos 
anos tem sido muito bem atendida pela tecno-
logia de tráfego de sinal de vídeo e áudio em 
Banda Base SDI, incluindo Roteadores HD-SDI, 

cabos coaxiais e conectores BNC, uma nova infraestru-
tura e fluxo de trabalho baseados em Roteamento IP 
estão prometendo soluções muito mais flexíveis e de 
menor custo no futuro. Atualmente já utilizamos tec-
nologia IP em redes de base de arquivos (File Based), 
em sistemas não ao vivo, porém ainda são poucos os 
sistemas para uso em fluxo de vídeos ao vivo em IP. 
No Congresso da NAB em Las Vegas na sua edição de 
2015 e também no encontro brasileiro da SET durante 
o evento, este foi um assunto apresentado e debatido 
por muitos fabricantes de tecnologias Broadcast.
No entanto, este novo mundo de tráfego de sinal 

baseado em IP ainda deve interoperar com as tecno-
logias de Banda Base existentes nas emissoras e es-
túdios de Televisão. Sem dúvidas um bom desafio de 
engenharia para os próximos anos. 

Este artigo tem por objetivo repassar uma visão geral 
deste assunto debatido no último congresso da NAB. 
Apesar de alguns equipamentos já serem oferecidos no 
mercado, muitas dúvidas sobre como encapsuladores 
SDI para IP, Media Gateways, processadores de borda, 
redes definidas por software, podem melhorar o que 
já somos atendidos para a produção, a contribuição, 
distribuição e entrega de conteúdo, e ainda fazê-lo de 
maneira mais econômica que por Banda Base em SDI.

O que impulsiona uma mudança nas instalações 
SDI atuais?
O centro da decisão de modificar as instalações de 

Banda Base SDI para roteamento IP é o aspecto cus-
to versus benefício técnico. Ao observarmos historica-
mente, o vídeo digital começou muito antes das redes 
em IP terem velocidade e capacidade suficiente para o 
grande volume de dados que um vídeo exigia. Apenas 
na segunda metade da década de 1990 que a velocida-
de das portas Ethernet padrões de mercado em TI ul-

trapassaram a necessidade 
colocada pelos padrões de 
vídeo utilizados no merca-
do profissional broadcast, 
mesmo assim com um cus-
to muito elevado, inviabili-
zando o seu uso na época.

Figura 1: Taxa de Bits 
dos Padrões de Vídeo e 
Padrões de Redes Ethernet
Fonte: O autor, com informações de SMPTE
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já somos atendidos para a produção, a contribuição, 
distribuição e entrega de conteúdo, e ainda fazê-lo de 
maneira mais econômica que por Banda Base em SDI.

O que impulsiona uma mudança nas instalações 
SDI atuais?
O centro da decisão de modificar as instalações de 
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to versus benefício técnico. Ao observarmos historica-
mente, o vídeo digital começou muito antes das redes 
em IP terem velocidade e capacidade suficiente para o 
grande volume de dados que um vídeo exigia. Apenas 
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Analisando o gráfico da figura ante-
rior, concluímos que a evolução das 
redes IP é impulsionada pela Lei de 
Moore (previsão famosa de Gordon 
Moore, presidente da Intel em 1965, 
na qual dizia que o número de tran-
sístores dos chips eletrônicos dobra-
ria, pelo mesmo custo, a cada período 
de aproximadamente dois anos), ou 
seja, a evolução IP é rápida e acom-
panha a capacidade máxima disponí-
vel da eletrônica atual. Já a evolução 
do SDI se dá em saltos, do analógico 
para SD-SDI, para o HD-SDI, para o 
4K e o 8K, com menor velocidade de 
crescimento das taxas de dados, ge-
rando legados tecnológicos em cada transição. 
Por que a tecnologia de roteadores Ethernet cresce 

na velocidade de Moore e a tecnologia de roteadores 
de vídeo SDI tem uma aceleração menor? A respos-
ta não é técnica mas é simples: economia de escala.  
O mercado de redes Ethernet hoje é aproximadamente 
cem vezes o tamanho do mercado de roteadores SDI.

Figura 2: Receita do Mercado em 2014 (Bilhões de US$)
Fonte: O autor, com informações de NAB 2015

Esta demanda mundial por roteadores de IP, enfim, 
provoca uma aceleração na tecnologia e também uma 
queda no seu preço, tornando estes produtos nas cha-
madas commodities de tecnologia, ou seja, são merca-
dorias de qualidade padronizada, preço relativamente 
baixo e estável, produzidos em grandes quantidades. 
Desta forma, do ponto de vista econômico, faz todo 
sentido agregar equipamentos do ecossistema de TI e 
de Telecomunicações, as commodities de tecnologia, 
no ecossistema de Broadcast.

Figura 3: Preço de Diferentes Tipos de Interfaces ($)
Fonte: O autor, com informações de NAB 2015

A figura anterior comprova que, na prática, quanto 
mais específico para Broadcast a aplicação de uma in-
terface, mais elevado o seu custo. Uma placa de in-

terface SDI custa três ou quatro vezes 
mais que uma placa 10GbE (10 Gigabit 
Ethernet), uma commodity do mun-
do de TI. Já uma placa de interface 
SDI ainda mais específica, usada em 
um console de áudio digital, custa de 
quatro a cinco vezes o valor de uma 
interface comum de SDI.
A indústria com certeza está mais 

motivada ao desenvolvimento de Ro-
teadores de tecnologia de vídeo IP do 
que os engenheiros de projetos de es-
túdios das emissoras. A indústria de 
tecnologia é motivada para o uso de 
componentes conhecidos como COTS 
(Comercial Off-The-Shelf System, ou 
seja, produto “de prateleira” produzi-

dos por terceiros) que significam esperanças para re-
dução no sistema de desenvolvimento de hardware e 
software e os custos (como os componentes podem ser 
comprados ou licenciado em vez de ser desenvolvido a 
partir do zero) e assim reduzir os custos de desenvolvi-
mento e manutenção da tecnologia a longo prazo. 
Desde a década de 1990 muitos COTS foram extre-

mamente eficazes na redução de custos e tempo de 
desenvolvimento de software e hardware no mercado 
de TI. Com o uso de COTS não é “reinventada a roda” a 
cada novo equipamento a ser desenvolvido, pois blo-
cos já prontos e padronizados de hardware e software 
“de prateleira” são adquiridos, licenciados e utilizados 
na montagem de novos produtos. O esforço de de-
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senvolvimento se concentra na integração inteligente 
destas partes e na melhoria da experiência do usuário.
Pensando agora do ponto de vista do engenheiro 

de aplicação de sistemas em uma emissora de televi-
são, em décadas anteriores dispositivos de gravação e 
playback de vídeo, geradores de caracteres e gráficos 
ou editores de vídeo, tinham um componente muito 
alto de hardware especialmente desenvolvido para um 
vídeo de qualidade funcionar. 
Atualmente, cada vez mais, o hardware utilizado é prin-

cipalmente commodity e o que faz funcionar o dispositi-
vo é baseado em software, exceto a Interface de Entra-
da/Saída (I/O Interface). Tanto as redes de vídeo quanto 
os servidores de vídeo estão baseados em COTS, corre-
tamente especificados para a aplicação de vídeo, o que 
começa a tornar possível estabelecer fluxos de trabalho 
baseados em software e não mais em hardware. 
Por tudo isso, para o engenheiro da emissora de te-

levisão a adoção de roteamento em IP parece lógico, 
porém implantar uma rede assim com o legado de 
roteadores SDI parece ainda confuso.

Estamos no momento correto para desenvolver
Roteamento de vídeo em IP que funcione 
com qualidade?
Parece que sim. Estamos numa fase de alto cresci-

mento de capacidade dos equipamentos de IP e gran-
de redução de seu custo. As redes Ethernet em 10GbE 
atingiram uma escala de mercado interessante, o que 
tornaria um vídeo HD trafegando em IP em um custo ra-
zoável (ou talvez um vídeo UHDTV em 4K originalmente 
em 12G-SDI adaptado para trafegar em redes 10GbE). 
Também as ferramentas e tecnologias baseadas em 

IP estão mais maduras do que antes e os novos mode-
los de redes baseadas em “nuvem” de dados (nuvens 
privadas ou públicas) estão cada vez mais flexíveis. 
Os novos ambientes de Broadcast projetados estão 
levando tudo isso em consideração.

A figura anterior mostra a alta densidade de tráfego 
de dados em um Roteador IP. Em apenas 1 RU (uni-
dade de Rack) temos 1.440 Gbps contra um roteador 
banda base SDI com 20 RU consegue trafegar aproxi-
madamente metade, ou seja, 768 Gbps.
Com roteadores IP é possível prever mais facilmente 

a escalabilidade com relação a futuros formatos de ví-
deo, hoje HD, amanhã 4K e 8k, no futuro talvez outros. 
Um roteador SDI é preso em um formato, ou seja, caso 
seja necessário um upgrade para um novo formato 
de vídeo, um novo roteador SDI será necessário. No 
mesmo caso com um roteador IP, teoricamente seria 
possível alocar mais banda para o mesmo sinal, sem 
precisar de um novo sistema completo. A escalabilida-
de das redes IP é inquestionável neste aspecto.
Também o conceito de disponibilização e comparti-

lhamento de recursos em rede é muito interessante. 
Desta forma, todos os sistemas e recursos ficam co-
nectados na rede central e disponíveis quando neces-
sários. Ou seja, é um uso não-linear e otimizado de 
recursos. Assim não será mais necessário comprar, por 
exemplo, um gerador de caracteres para cada local físi-
co que necessita do recurso, pois o recurso de geração 
de caracteres estará compartilhado e disponível para 
quem está na rede, no momento que precisar. Bastan-
do assim estipular em projeto, a quantidade de locais 
que podem acessar um recurso ao mesmo tempo para 
estimar o tamanho da rede. 

Como projetar uma rede de fluxo de sinal híbrido 
em banda base SDI e roteamento em IP?
Eis uma pergunta que gera algumas respostas e vá-

rias outras perguntas. Por exemplo, é possível dese-
nhar uma infraestrutura com roteamento IP eficiente 
de vídeo aproveitando os mesmos equipamentos que 
já utilizo na minha rede corporativa?
Equipamentos tradicionais de redes IP podem ser uti-

lizados em poucos casos pois tem um gerenciamento 

Equipamento: 3G-SDI Router
Capacidade de sinais: 256x256 SDI
Tamanho físico: mais de 20 RU
Throughput:  768 Gbps (3G SDI)  

Fully Non-Blocking

Equipamento: Ethernet Router
Capacidade de sinais: 36x(40GbE) ou 144x(10GbE) 
Tamanho físico: 1 RU  
Throughput: 1440 Gbps Fully Non-Blocking

Figura 4: Características dos Routers SDI x Ethernet    Fonte: O autor, com informações e imagens da NAB 2015





52   REVISTA DA SET  |  Maio 2015

NAB 2015      “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

52   REVISTA DA SET  |  Abril 201552   REVISTA DA SET  |  Jul/Ago 2015

muito complexo para a dinâmica de um ambiente de 
alto fluxo de vídeo. As configurações utilizadas nas re-
des corporativas têm fluxos de dados imprevisíveis e 
estatísticos, trabalhando com probabilidades e entregas 
de bandas não garantidas, o que não pode acontecer 
com tráfego profissional de vídeo. O controle ponto a 
ponto dos dados é muito fraco nestas 
redes e muitos modelos de equipa-
mentos no mercado tem questões de 
latência de rede e jitter. Ou seja, ao 
utilizarmos indiscriminadamente redes 
convencionais utilizadas em TI corpora-
tiva para uma instalação de broadcast, 
simplesmente pode não funcionar.
Ao projetar uma rede IP de dados 

com vídeos originalmente HD-SDI não 
compactados, é possível carregar vá-
rios fluxos em cada porta 10GbE. Caso 
o vídeo for 4K, é preciso adaptações 
para reduzir os 12Gbps de cada vídeo 
4K para caber em 10GbE. 
Uma estrutura em IP reduz muito o 

cabeamento total da instalação. Casos 
práticos demonstram que esta redução 
pode ser entre 30 e 70% na quanti-
dade de cabos. No peso total de uma 
Unidade Móvel, esta economia de peso 
em cabos pode garantir um aumento 
de 5% em equipamentos adicionais. Como isso acon-
tece? Simples, quando trabalhamos com redes IP, o 
cálculo que devemos considerar é a taxa de transferên-
cia (Throughput) de cada porta Ethernet. Desta forma, 
em um único cabo 10GbE é possível trafegar o equiva-
lente a 6 vídeos HD-SDI bidirecionais, ou seja, seriam  
12 cabos SDI coaxiais (redução de 92% no cabeamen-
to). Caso utilizarmos um cabo em uma rede 40GbE, 
em um único cabo poderiam trafegar 12 vídeos 4K 
bidirecionais, seriam 96 cabos 3G coaxiais (redução de 
98,6% no cabeamento). Isso tudo sem contar a ausên-
cia dos patches físicos em redes IP e que pode chegar 
a 25% de redução de espaço em rack.
Por fim, o controle de qualidade de serviço em uma 

rede IP trafegando vídeo pode ser crítico e deve ser 
bem pensado nos equipamentos e no dimensionamen-
to de redes. É preciso adicionar FEC (Forward Error 
Correction), utilizar redes específicas e compatíveis 
com arquivos grandes e utilizar sinalizações de tempo 
especiais para genlock do tipo PTP (Precision Time 
Protocol).

Por que o uso de SDNs em estruturas de vídeo
Broadcast?
As SDNs ou Software-Defined Network, é uma abor-

dagem técnica moderna para redes de computadores 

onde a arquitetura é dinamicamente definida e contro-
lada por software. Isto é feito através do desacopla-
mento do sistema que toma decisões sobre onde o 
tráfego é enviado (o plano de controle) dos sistemas 
subjacentes que encaminham o tráfego para o destino 
selecionado (o plano de dados).

Figura 5: Router Tradicional e Router SDN
Fonte: O autor, com informações de NAB 2015

Como pode ser visto na figura anterior, a arquitetura 
SDN permite dissociar as funções de controle de rede 
e encaminhamento, permitindo o controle de rede 
se tornar diretamente programável. A inteligência de 
rede é centralizada (logicamente e não fisicamente) 
na SDN com controladores baseados em software 
que mantêm uma visão global da rede, que controla 
as aplicações e as políticas de rede como se fosse um 
único switch lógico.
Uma rede SDN permite aos administradores de rede 

configurar, gerenciar, proteger e otimizar os recursos 
de rede muito rapidamente através de dinâmicas es-
tabelecidas. E principalmente, as SDNs permitem o 
uso de aplicação de gerenciamento de rede com inte-
ligência específica para tráfego de vídeo, para decidir 
qual sinal vai para onde, em vez de confiar nos swi-
tchers COTS padrões de mercado para essa decisão.

Topologias de sinal em plantas futuras 
de Broadcast
Basicamente, existirá a presença de Media Gatewa-

ys, que são nós que permitem o agrupamento e a 
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conversão de fluxos de mídia (vídeo, áudio e dados) 
vindos de diferentes locais ou com diferentes codifi-
cações e formatos, em fluxos únicos multicast. Mui-
to comum no tráfego convencional de vídeo SDI, o 
multicast é a forma padrão, também do mundo IP 
de transportar informação de um ponto para vários 
pontos.
Começar uma instalação com novos padrões de ví-

deo totalmente do zero parece ser sempre o melhor 
a fazer. Isso também vale para Roteamento de vídeo 
em IP. Se for possível começar em uma área isolada, 
como uma Central Técnica separada de outras redes, 
ou uma unidade móvel (UM) por exemplo, fica mais 
fácil do ponto de vista de engenharia. Mas nem sem-
pre se tem o orçamento para isso, ou seja, redes 
híbridas com fluxo em banda base SDI e roteamento 
em IP ao mesmo tempo são necessárias.
O caso mais comum nos próximos anos, será ter 

um router SDI no núcleo da instalação, com alguns 
equipamentos com interface IP convertidos para SDI 
no mesmo sistema. No curto prazo esta instalação 
apresenta baixo risco pois, os equipamentos com in-
terface IP são instalados com tradutores para SDI. Po-
rém no longo prazo pode ficar complicado na medida 
em que novos equipamentos IP forem adicionados e 
o núcleo do sistema permanecer SDI.
Com o passar do tempo, mais infraestruturas téc-

nicas de vídeo serão implementadas com roteado-
res IP no núcleo e com alguns equipamentos em 
SDI nas bordas. Este tipo de configuração apresen-
ta melhor custo na medida que mais equipamentos 
terem portas com interface IP nativamente e pude-
rem se conectar com o router IP sem traduções de 
padrões.
Durante a transição, a configuração que aproveita 

“o melhor de dois mundos” é a com núcleo de ro-
teamento híbrido em SDI e IP. Entre os Routers é 
possível se instalar linhas de tie-lines com tradutores 
de padrões, alocados automaticamente com a neces-
sidade. É a melhor eficiência na transição de padrões 
e apresenta uma transição mais suave para o Rotea-
mento IP.

A padronização é um dos desafios do momento
da indústria
Existem várias forças-tarefa que estão trabalhando 

mundialmente na padronização do vídeo sobre IP, o 
que garantirá a interoperabilidade das redes IP en-
tre fabricantes diferentes. Entre os principais grupos 
estão:

•  Task Force on Professional Networked Streamed 
Media (JT-NM) que discute a definição de uma ar-
quitetura de referência com qualidade profissional 

de mídia através de redes em pacotes. Este grupo 
é composto por: European Broadcasting Union 
(EBU), Society of Motion Picture and Television 
Engineers (SMPTE) e Video Services Forum (VSF).

•  Internet Engineering Task Force (IETF) é uma ativi-
dade organizada da Internet Society (ISOC).

•  O padrão SMPTE 2022 está sendo elaborado para 
definir o transporte e a compressão de vídeo IP.

Os desafios da transição de Roteamento SDI 
para IP param por aí?
Enfim, uma infraestrutura com vídeo SDI ainda tem 

um bom custo-benefício na maioria das aplicações, o 
que desacelera a mudança para uma nova tecnologia. 
Pensando no lado econômico da implementação de 
redes de vídeo IP, faz mais sentido quando os equi-
pamentos nativamente possuem portas IP sem neces-
sidade de conversões. O que se nota é que quanto 
mais os equipamentos das pontas se tornarem IP, 
mais faz sentido do núcleo da rede, ou seja o router 
ser IP. 
As redes IP de roteamento de vídeo apresentarão 

no futuro grandes vantagens de compartilhamento de 
recursos, economia em equipamentos, espaço físico 
e na utilização de cabos, além de agilidade e flexi-
bilidade. Porém, ainda teremos um bom tempo de 
cabos coaxiais em banda base SDI. As instalações 
são fisicamente mais simples, pois um sinal significa 
um cabo. Em SDI os sistemas de controle são mais 
simples e diretos, o chaveamento e tráfego de sinal 
é determinístico por natureza, ou seja, mais fácil de 
usar e gerenciar.
Muitas perguntas ainda estão sem respostas e com 

certeza teremos melhores soluções no decorrer da 
evolução da tecnologia. Este assunto evoluirá ainda 
muito nas próximas edições do Congresso da NAB. n
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em Gestão da Ciência e Tecno-
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ção em vídeo digital no Japão e 
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na Alemanha. Já atuou em várias 
empresas de comunicação: RBS 

TV, TVE RS, Radiobrás, TV Justiça e EBC. Atualmente  
é Gerente de Planejamento e Desenvolvimento de En-
genharia da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, é 
diretor regional da SET no Centro-Oeste.
Contato: emerson.weirich@ebc.com.br
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Desligamento analógico, faixa de 700 MHz, migração da rádio AM 
para FM, 4K, infraestruturas IP e interiorização da TV Digital, antenas 
de transmissão, interferência entre sinal ISDB-Tb e LTE/4G debatidos 
por dezenas de broadcasters em Curitiba

SET Sul abre série 
de congressos da SET 
por todo o país
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SET realizou nos dias 12 
e 13 de Maio de 2015 em 
Curitiba, Paraná, o primeiro 
SET Regional do ano, o SET 

SUL 2015, Seminário de tecnologia 
de broadcast e novas mídias, geren-
ciamento, produção, transmissão e 
distribuição de conteúdo eletrônico 
multimídia, que teve importantes pa-
lestras, com destaque para o desli-
gamento da TV Analógica, migração 
das rádios AMs para a faixa FM, 4K, 

infraestruturas IP e interiorização da 
TV Digital, entre outros.
Já na cerimônia de abertura ficou 

claro o alto nível do encontro e a 
importância deste tipo de seminário 
pelo país afora. Estiveram presentes 
João Rezende, presidente da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel); Jovino Pereira, diretor do Depar-
tamento de Outorgas de Serviços de 
Comunicação Eletrônica do Ministé-
rio das Comunicações (MiniCom); 

Márcio Villela, presidente da Associa-
ção das Emissoras de Radiodifusão 
do Paraná (AERP); José Pio Loureiro, 
reitor da Universidade Positivo; Olím-
pio Franco, presidente da SET; e Ivan 
Miranda, diretor do Regional Sul da 
SET e diretor de Engenharia da GRP-
COM/RPC.
O reitor da Universidade Positivo 

disse que a crise atual “é um reco-
meço”. Loureiro acredita que se pen-
sando a crise como moral, econô-

por Fernando Moura, em Curitiba
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de congressos da SET 
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SET realizou nos dias 12 
e 13 de Maio de 2015 em 
Curitiba, Paraná, o primeiro 
SET Regional do ano, o SET 

SUL 2015, Seminário de tecnologia 
de broadcast e novas mídias, geren-
ciamento, produção, transmissão e 
distribuição de conteúdo eletrônico 
multimídia, que teve importantes pa-
lestras, com destaque para o desli-
gamento da TV Analógica, migração 
das rádios AMs para a faixa FM, 4K, 

infraestruturas IP e interiorização da 
TV Digital, entre outros.
Já na cerimônia de abertura ficou 

claro o alto nível do encontro e a 
importância deste tipo de seminário 
pelo país afora. Estiveram presentes 
João Rezende, presidente da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Ana-
tel); Jovino Pereira, diretor do Depar-
tamento de Outorgas de Serviços de 
Comunicação Eletrônica do Ministé-
rio das Comunicações (MiniCom); 

Márcio Villela, presidente da Associa-
ção das Emissoras de Radiodifusão 
do Paraná (AERP); José Pio Loureiro, 
reitor da Universidade Positivo; Olím-
pio Franco, presidente da SET; e Ivan 
Miranda, diretor do Regional Sul da 
SET e diretor de Engenharia da GRP-
COM/RPC.
O reitor da Universidade Positivo 

disse que a crise atual “é um reco-
meço”. Loureiro acredita que se pen-
sando a crise como moral, econô-

por Fernando Moura, em Curitiba
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mica e política ela não representa o 
fim de um ciclo, senão um recomeço. 
“Estamos vivendo uma grande ruptu-
ra, e quem não entender isso ficará 
para trás. Precisamos de revolução 
da infraestrutura e uma revolução da 
postura educacional. E nessa crise, o 
setor de telecomunicações será fun-
damental nesse processo de revolu-
ção.” Por isso, para o diretor, é tão 
importante sediar eventos como este 
em sua universidade.
Ivan Miranda (RPC TV/SET) afir-

mou aos mais de 200 profissionais 
e associados da SET presentes no 
auditório da Universidade Positivo, 
em Curitiba, que a chegada do SET 

SUL à cidade é parte de uma estraté-
gia. “A diretoria Regional Sul da SET 
pretende levar o evento a todos os 
Estados da região, sobretudo em um 
momento tão crucial como este. Te-
mos de ter especial atenção ao des-
ligamento, porque precisamos ver as 
variáveis do processo, e para isso 
precisamos de um trabalho conjunto 
para que a transição seja transparen-
te para o telespectador e para que 
este entenda as mudanças”.
O presidente da SET, Olímpio Fran-

co, disse que a “SET está em um 
momento bom, um momento de 
crescimento e de trabalho para fazer 
crescer a entidade e as suas ativi-
dades”. No entanto, ressaltou que 
ainda é preciso trabalhar muito para 
garantir o futuro, “pois o processo de 
desligamento analógico é essencial 
para a radiodifusão”. 
João Rezende, presidente da Anatel, 

afirmou que “hoje na Agência cuida-
mos de telecomunicações, mas cuida-
mos também de radiodifusão. Estamos 
no meio de um processo positivo para 
o Brasil que decorrerá até 2018, um 
processo fundamental para o país. 
Agora estamos no processo de decisão 
dos set-top-boxes e, com isso, segui-
mos o caminho de desligamento”.
Segundo Rezende, “a digitalização 

não afeta só a expansão da banda 
larga móvel, mas em muitas cidades 
vai liberar o canal 5 para as rádios 

FM. Propiciará uma TV Digital com 
maior qualidade de imagem e uma 
revolução para quem tem rádio AM 
que serão digitalizadas”.
“O que queremos é melhorar a in-

fraestrutura de telecomunicações do 
país e garantir uma convivência pa-
cífica para que o cidadão brasileiro 
possa ter um excelente serviço tanto 
de telecomunicações como de radio-
difusão”, disse Rezende.
Marcio Villela (AERP) afirmou que é 

muito importante para a região a qua-
lificação profissional em um tempo em 
que a definição das regras do desliga-
mento será preponderante para que 
o processo avance. “Por isso, o cená-
rio deve ser assertivo não só para as 
emissoras de TV, como também para 
as de AM e FM para revitalizar o setor. 
A radiodifusão como um todo anseia 
e não mede esforços para atender a 
sociedade e trabalhar por um serviço 
de radiodifusão de excelência”.
Pela sua parte, Jovino Pereira disse 

que o MiniCom está “junto ao setor, 
e em nosso curto trabalho no Minis-
tério já percebemos que é preciso 
desburocratizar os processos para 
dar soluções ao setor”. Por isso, 
Pereira disse que precisa do apoio 
das entidades e da sociedade para 
sair do limbo em que muitos proces-
sos se encontram. “Dessa forma nos 
transformaremos em um país avan-
çado em TV Digital”.
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José Pio Loureiro, reitor da Universidade Positivo, afirmou que as telecomunicações 
são fundamentais para mudar o mundo

Ivan Miranda, diretor do Regional Sul 
da SET e diretor de Engenharia 
da GRPCOM/RPC, afirmou que o 
objetivo da entidade é levar o SET 
Regional a todos os Estados da região

João Rezende, presidente da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), disse que está fazendo tudo 
para que não exista interferência 
no sinal de TV Digital
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Desligamento Analógico
O primeiro painel do SET SUL foi 

moderado por Tereza Mondino (SET) 
e serviu para debater um tema can-
dente, “O desligamento da TV Ana-
lógica – 2015/2018”. A mesa que fun-
cionou como um Talk Show, tratou 
o processo de desligamento da TV 
analógica e da desocupação da faixa 
de 700 MHz, discutindo implicações, 
principais dificuldades, cronogramas 
e atividades envolvidas.
O presidente do Grupo de Implanta-

ção do Processo de Redistribuição e 
Digitalização de Canais de TV e RTV 
(GIRED) da Anatel, Rodrigo Zerbone, 
começou a sua palestra explicando 
o que aconteceria se o processo de 
apagão analógico não fosse bem 
conduzido referindo-se ao aconteci-
do em Tijuana, no México. 
Ele disse que o que o governo quer 

“é apresentar o que está fazendo 
para que isso não aconteça. Quere-
mos fazer algo parecido ao feito no 
Japão para que tudo avance normal-
mente e a transição seja feita de for-
ma clara e normal. Queremos fazer 
diferente do que já foi feito em ou-
tros países e desligar de uma forma 
pacifica”. 
Fazendo um balanço, o executivo 

da Anatel disse que é preciso pri-
meiro desligar Rio Verde e, com isso, 
aprender. “Se der certo o desliga-
mento desta cidade daremos mais 

confiança ao processo. Rio Verde 
será o piloto, ali iremos aprender. 
Depois haverá coisas iguais em ou-
tras cidades e, por isso, poderemos 
antecipar os problemas e, assim, via-
bilizar o processo”, comentou.
Para ele é fundamental o planeja-

mento e aprender com os erros dos 
outros países. “Depois disso o desli-
gamento tem que ser realizado com 
um cronograma seguido à risca. Para 
isso trabalhamos para agregar co-
nhecimento e ter um processo bem-
sucedido. Outro grande divisor será a 
comunicação, ela é fundamental para 
que toda a população continue a re-
ceber a TV aberta de boa qualidade. 
Tudo isso é um processo que deve 
ser construído em conjunto entre o 
setor público e privado, que permi-
ta oferecer um melhor serviço para 
a população brasileira, que seja uma 
grande referência internacional”.
“Os setores do GIRED adquiriram 

no primeiro ano uma importante ma-
turidade, por isso estamos em uma 
fase de estruturação do processo.  
A próxima será a implementação do 
processo, mas já está funcionando 
a página na internet e o call center 
da EAD, e já decidimos como será 
testada a pesquisa e a validação da 
recepção do sinal digital que é a con-
dição necessária para o desligamen-
to do analógico”, afirmou.
Rodrigo Zerbone afirmou que já foi 

escolhida a “especificação técnica 
dos filtros de 700 MHz para a miti-
gação de interferência de recepção e 
das antenas de recepção da televi-
são digital terrestre: antena interna 
VHF Alto + UHF; antena externa VHF 

Alto + UHF; antena externa UHF”.
White Space, compartilhamento
de faixa de espectro
A palestra de Paulo Balduino (Abert), 

“Tendências mundiais de gestão e 
uso do espectro”, aprofundou concei-
tos sobre espectro radiofônico, e ex-
plicou que por existirem novas formas 
de fazer neste aspecto, se criou um 
grupo de espectro dentro da SET para 
analisar o tema, “cada dia mais atual”.
Para ele, é fundamental trabalhar as 

novas abordagens de gestão e uso do 
espectro e como os Estados Unidos 
trabalham o tema. “Eles avançam para 
dar incentivo ao leilão para a banda 
larga. Hoje se discute muito, mas nada 
sobre o uso exclusivo da faixa. O tema 
é o compartilhamento e como se tra-
balha o licenciamento coletivo e indi-
vidual”, esta última “como uma abor-
dagem totalmente revolucionária”. 
Balduino explicou o que é o “White 

Space em 470-698 MHz, uma faixa que 
pode ser utilizada coletivamente” que 
existe tanto para VHF (54-216 MHz) 
como para o UHF (470-698 MHz).  
E como este espaço poderia ser utili-
zado no Brasil. “Nos Estados Unidos 
já existem sistemas compartilhados 
nesta faixa. Este sistema de gerencia-
mento é coletivo, pode ser utilizado 
por vários usuários; não garante a não 
interferência e não é permitida uma 
previsão de qualidade de serviço”.
Ele disse que o “Brasil tem de se 

preparar para o acesso coletivo por-
que o White Space veio para ficar, o 
que temos de ver e resolver é como 
vamos utilizá-lo”. Por outro lado, 
no licenciamento compartilhado li-
cenciado (LSA) haverá “novos usuá- 
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O Presidente da SET, Olímpio Franco, afirmou em Curitiba que a radiodifusão
brasileira está em um momento chave que pode determinar a sua sobrevivência 
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Rodrigo Zerbone (Gired) alertou 
os radiodifusores presentes sobre 
a iminência do apagão analógico
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rios mantendo os concessionários na 
faixa” o que “significa uma revolução 
regulatória” com “acordos especiais 
entre o regulador, o concessionário e 
o licenciado”.
Por isso, “precisamos nos instruir 

para não sermos tomados de surpre-
sa. Os estudos ainda são inconclusi-
vos, mesmo com relação aos White 
Spaces. O mundo broadcast passa 
por um cenário indefinido que até 
2019 será resolvido”, afirmou o dire-
tor da Abert.
O outro ponto relevante na palestra 

de Paulo Balduino foi quando falou 
sobre a situação dos Estados Unidos 
onde se trabalha com uma proposta 
de “leilão incentivado no qual, entre 
outras coisas, o radiodifusor sai do 
ar e pode vender o espaço de espec-
tro. Também pode acontecer que o 
radiodifusor passe do canal U para 
V; de V alta para V baixo; ou com-
partilhando canal no qual pode ha-
ver 6 MHz para radiodifusão e 6 MHZ 
para leilão; com o objetivo do FCC 
(Federal Comunication Comission) de 
limpar a  faixa”.
Balduino afirmou que os “Estados 

Unidos continuam achando que o que 
é bom para eles deve ser bom para 
todas as Américas, e nós no Brasil não 
estamos de acordo com esse com-

partilhamento. Uma vez que se abre 
o espaço para a banda larga móvel, 
crescem os obstáculos para o cresci-
mento da radiodifusão. É preciso unir-
se e definir estratégias de trabalho” 
para enfrentar o que ele definiu como 
“apetite insaciável da banda larga”.

Migração AM para FM
A migração da AM para FM foi deba-

tida por Eduardo Cappia (SET/EMC) 
na palestra “Migração de  AMxFM, 
atualização, faixa estendida FM”. Ele 
disse que a mudança permitiu que 
os radiodifusores ganhassem 60% 
do espectro com a mudança.
Cappia fez um balanço da migração, 

com enfoque técnico e previsão co-
mercial/industrial das implantações 
das novas FMs resultantes, e realizou 
algumas considerações sobre o per-
centual das emissoras migrantes que 
ocuparão a faixa estendida, afirmando 
que o desafio passa pela “integração 
dos receptores veiculares, smartpho-
nes e convencionais aos 12,0 MHz de 
76 a 88 MHz”, e também em como 
avançar com “os avisos de emergên-
cia no sistema brasileiro de rádio”.
O diretor da SET disse que a previ-

são de canais FM aumentará em 25%, 
ou seja, 346 estações em regiões de 
alta densidade populacional. “Esta-

mos em um momento crítico com 
as contas, a conta da luz aumentou 
60%, o que impacta diretamente nos 
custos e no planejamento”, por isso, 
“é necessário, entre muitas outras 
coisas, na hora de mudar o transmis-
sor, prever a eficiência elétrica, ter 
acesso a estabilizador de tensão ele-
trônica com supressor de transientes 
e trafo isolador”, entre outros.
Por outro lado, ele disse que é pre-

ciso sensibilizar os fabricantes de 
receptores de rádio para que man-
tenham as opções de captação de 
conteúdo de rádio pelo AR e pelo 
celular. “As pessoas não compram 
rádio, mas sim celular, por isso pre-
cisamos disponibilizar a antena que 
os celulares têm para que as pessoas 
possam ouvir rádio nestes dispositi-
vos. Outras das necessidades é ver 
se a Apple incorpora o rádio no seu 
sistema iOS”.
Continuando com o tema da mi-

gração da rádio AM para FM, André 
Ulhoa Sintra (SET/ ABERT) disse que 
“é a crônica de uma morte anuncia-
da”, já que, segundo ele, “já não há 
condições técnicas para poder conti-
nuar transmitindo”.
Cintra explicou os pormenores 

da migração e quais foram os pro-
blemas que apareceram quando se 
tentou realizar o estabelecimento de 
premissas para determinar “canais 

 Eduardo Cappia (SET/EMC)  afirmou 
que as pessoas não compram rádio, 
mas sim celular, por isso 
é preciso disponibilizar a antena 
que os celulares têm para que 
as pessoas possam ouvir rádio 
nestes dispositivos
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Rodrigo Zerbone (Gired), João Rezende (Anatel), e Ivan Miranda (SET-GRPCOM/RPC) 
participaram do primeiro dia do SET Sul 2015 
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vagos e reserva do plano de FM”; 
qual a influência do canal 6 de TV e 
RADCOM, quais os critérios de flexibi-
lização, e como trabalhar com o se-
gundo adjacente e interferência de FI. 
A extensão da Faixa de FM foi ou-

tro dos temas tratados, trabalhando 
a frequência 76 a 88 MHz (canais 5 
e 6 de TV) pensada para todo o Bra-
sil, mas necessária apenas para os 
municípios em que o espectro esteja 
congestionado.
Cintra disse que já foram estudados 

quase todos os Estados brasileiros. 
“Ainda restam três. Estamos traba-
lhando pensando se é necessário 
garantir isonomia de tratamento em 
todos.”

Interiorização da TV Digital
Um dos temas principais do SET 

Sul foi a interiorização da TV Digi-
tal. Nesse tema, um dos pontos al-
tos esteve na aula/palestra: “Tópicos 
sobre teoria e utilização de antenas 
de TX”, ministrada por Dante Conti 
(Transtel), que, no palco do auditório 
da Universidade Positivo, explicou os 
principais conceitos de antena, afir-
mando que “uma estação é tão efi-
ciente quanto a sua antena”.
Antes, na palestra “Interiorização 

DTV, antenas digitais, influências 
das torres e aplicações”, Conti tinha 

explicado a utilização de antenas 
para aplicações em interiorização 
RTVD, desvios de especificações, cui-
dados quanto a influência da torre 
e desenho de gap-filler sob a ótica 
da antena.
Ele disse que a antena merece aten-

ção porque ela é um “adaptador de 
impedâncias. É um transdutor de 
energia que realiza a adaptação de 
impedâncias e opera irradiando si-
nais com largura de faixa e polari-
zação”.
Outra questão tratada por Conti foi 

como proceder com as towerless, 
e realizar o gerenciamento de co-
bertura, gerenciamento de robustez 
“que é o consumo da “margem” do 
equalizador na recepção que modi-
fica a área de cobertura”. Ainda foi 
explicada a utilização do “Gap Filler” 
e os ganhos que com a instalação 
deste equipamento podem gerar. 
Para finalizar, o executivo explicou as 
ventagens da polarização vertical e 
como ela ajuda na hora de transmitir 
sinais.
José Elias (IF TELECOM) foi mais 

longe e afirmou que já existe equi-
pamento capaz de transmitir sinais 
4K por espectro. Na palestra “Inte-
riorização DTV, preparando a infra-
estrutura para o futuro”, explicou os 
principais compromissos de escolha 
de sistemas radiantes levando-se em 
conta o projeto da estação de forma 
integrada, onde a potência do trans-
missor versus o ganho de antena e 
perdas dos componentes no cami-
nho da transmissão devem encontrar 
o equilíbrio para um ótimo desem-
penho. 
O executivo indicou quais são as 

exigências das antenas para a trans-
missão de sistemas avançados de 
modulação digital que já viabilizam 
tecnicamente 4K “over-the-air”, por-
que “já é possível transmitir 4K por 
ar”. De fato, tanto os Estados Unidos 
como a Coreia, usando COFDM com a 
compressão HEVC (H.265), demostra-
ram viabilidade de distribuição broa-
dcast UHDTV (3840x2160) em 6MHZ 
de banda. Isso porque “as antenas 
necessitam extrema linearidade para 

evitar distorções na constelação ou 
estresse dos códigos corretores an-
tes da transmissão dos sinais até os 
aparelhos receptores”.

Mão de obra na interiorização 
da TV Digital
Yasutoshi Miyoshi (Hitachi) afirmou 

que um dos principais entraves da 
interiorização do sinal ISDB-Tb é a 
falta de mão de obra qualificada, o 
que gera demanda reprimida. “Isso 
nos preocupa muito porque a cada 
ano vamos perdendo oportunida-
des”.
Na palestra “Soluções técnico-eco-

nômicas para a interiorização da Te-
levisão Digital”, analisou o processo 
de desligamento afirmando que com 
o cronograma de desligamento ana-
lógico em curso, “o Brasil vive hoje 
o desafio de ampliar a cobertura da 
TV Digital nos municípios de menor 
porte, o que denominamos a “Inte-
riorização Digital”. 
Para o executivo, a ampliação da 

cobertura digital precisa “de alguns 
mecanismos de incentivos e da libe-
ração de receptores que sejam ap-
tos a receber o sinal”. Na palestra, 
Miyoshi explicou as diferentes formas 
de interiorização digital, quais as 
suas principais diferenças, vantagens 
e desvantagens, e qual o volume de 
sinal que é preciso transportar.
Sérgio Martins (SM Consultoria) 

disse na palestra “Interiorização da 
TV Digital, opções para redução de 
custos de instalações em cidades pe-
quenas”, que a despesa para digitali-
zar todos os municípios brasileiros é 
muito alta alcançando, por exemplo 
no Paraná, os “33 milhões de reais. 
O valor depende em cada município 
da sua topografia, e do tipo de edi-
ficações que possua. O mais caro é 
a implantação das antenas e sites”.
Martins afirmou que o grande pro-

blema é o custo da implantação. “To-
das as cidades de interesse comer-
cial estão cobertas ou serão cobertas 
nos próximos tempos. Precisamos re-
duzir custos, otimizá-los, e, com isso, 
maximizá-los para que seja possível 
a interiorização, assumindo que em 

Dante Conti (Transtel) explicou  
os fundamentos da utilização  
do “Gap Filler” e os ganhos que 
a instalação deste equipamento 
podem gerar
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todos os processos a questão cultu-
ral é muito forte e tem de ser ana-
lisada caso a caso”. Ainda falou do 
compartilhamento de “sites” e como 
eles podem ser uma opção de redu-
ção de custos.

Tecnologia 4K
Outro dos temas fundamentais 

do SET Sul foi a implementação da 
tecnologia 4K na indústria. Fabrizio 
Reis (Canon) começou a sua palestra 
afirmando: “Hoje falaremos do ad-
mirável mundo de produção 4K, que 
caminha no sentido de ser mais vo-
lumosa, já que em termos de drama 
e seriados no Brasil é praticamente 
tudo produzido em 4K. Nesse ponto, 
o que nos resta saber é como entre-
gar esse conteúdo em 4k”.
Assim, o executivo da Canon Brasil 

trabalhou de forma muito didática o 
conceito de captação 4K e mostrou 
como a produção de conteúdo em 
4k cresce no Brasil, desenvolvendo 
e tentando responder às seguintes 
questões: Que é a tecnologia 4k? 
Quais as peculiaridades da produção 
nesse formato? Produção Cinema e 
Televisão. Câmeras, Lentes, Captação 
e Fotografia.
Ele disse que o 4K navega entre 

dois mundos com equipamentos do 
cinema, devido às distâncias focais 
que se utilizam em dramaturgia e que 
se utilizam em seriados de televisão. 
“Isso faz com que muitas séries te-
nham uma espécie de look cinema”.

Mostrando um conhecimento pro-
fundo de lentes e de suas funciona-
lidades, Reis disse que a “indústria 
criou uma linha de lentes cine-servo 
para poder brindar as câmeras com 
a possibilidade de trabalho de uma 
forma similar ao que se fazia para 
câmeras ENG”. No entanto, segun-
do ele, é fundamental entender as 
diferenças entre os sensores 35MM 
e 2/3, e quais as utilidades que es-
tas podem ter no trabalho diário das 
emissoras que precisam diferenciar o 
trabalho de produção ao vivo, do de 
notícias, e do de dramaturgia.
A palestra de Érick Soares (SONY 

Brasil), “4K, tecnologias da era além 
do HD: 4K&IP” trouxe a Curitiba a 
evolução da resolução e o aumento 
da taxa de frame e espaço de cor. Ele 
disse que “com a expansão do uso 
das novas tecnologias de alta reso-
lução em 4K, novas possibilidades e 
benefícios são oferecidos para a ca-
deia de produção. O High Dynamic 
Range (HDR) é um desses benefícios. 
E com isso aparece a imersão geran-
do um fenômeno novo, a sensação 
de janela criada pelo HDR”. 
Soares explicou e comentou as dife-

renças entre os sinais transportados 
por cabo e por rede, porque “com 
mais e mais dados o futuro está em 
redes IP´s para gerar uma simplifica-
ção de conectividade com soluções 
4K Live Production” com “tecnolo-
gias abertas com equipamentos de 
prateleiras sem ser equipamentos 
fechados para baixar os custos de 
implantação de infraestrutura”.
Na palestra/aula “o futuro da radio-

difusão e os seus desafios”, proferi-
da também por Érick Soares (Sony), 
ele afirmou que cada vez os ciclos 
de produção e tecnológicos são mais 
curtos, menores e com uma rápida 
evolução tecnológica tanto em HDTV, 
como 4K e 8K. “O futuro passa pela 
convergência tecnológica com a ado-
ção e amplo uso de ferramentas de 
TI, por exemplo, computadores e ser-
vidores (COTS – Commercial of The 
Shelf); com redes de dados de alta 
velocidade e internet e trabalho re-
moto por cloud services.”

Soares, na segunda palestra/aula 
do SET Sul, trabalhou o conceito da 
“eficiência”, isso é, “como montar 
um workflow eficiente que permita 
uma eficiência operacional”. Para 
isso mostrou algumas opções de flu-
xos de trabalho “pensando do ponto 
de vista do arquivo” tendo em conta 
que é preciso trabalhar com sistemas 
de arquivamento eficientes e de fácil 
acesso.

Satélites em operação no Brasil
Outro dos temas importantes do 

SET Sul foi o mercado satelital. Na 
palestra “nova capacidade da SES 
para o Brasil” a empresa mostrou 
a tendência do mercado no Brasil e 
América Latina. Nela, Rubens Vituli 
(SES) afirmou que o mercado conti-
nua a crescer, e que até 2022 haverá 
mais de 30 canais em Ultra Alta Defi-
nição (4K) e 300 canais HD na Amé-
rica Latina porque “o crescimento 
dos canais HD é uma realidade, e a 
implantação do 4K está começando”.
No entanto, o tema principal apre-

sentado por Vituli foi o das novas co-
munidades de vídeo que suportarão 
o crescimento na América Latina com 
“banda planejada”, baseado no “de-
senvolvimento da nova comunidade 
de Vídeo - NSS-806 @ 47.5ºW”. Ele 
disse que  em breve a SES terá ope-
ração própria no Brasil e haverá um 
teleporto no Brasil, o que “permitirá 
que o suporte se faça em português 
facilitando muito a operação das 
emissoras”.
Elói Stivalletti (Eutelsat) expli-

cou aos presentes como a empresa 
pode contribuir para a distribuição 
de sinais digitais das emissoras na-
cionais e regionais de televisão. Ele 
disse que seguindo a estratégia de 
expansão na América Latina, a Eutel-
sat lançará em 2016 para o mercado 
broadcast, o novo satélite Eutelsat 
65 West A, que ocupará a posição 
orbital brasileira de 65 graus Oeste. 
Outro dos temas tratados por Sti-

valletti foi a “banda planejada” pen-
sada para banda Ku e banda C, que 
permitirá até 2019 ter mais um saté-
lite em órbita. A banda planejada ga-
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todos os processos a questão cultu-
ral é muito forte e tem de ser ana-
lisada caso a caso”. Ainda falou do 
compartilhamento de “sites” e como 
eles podem ser uma opção de redu-
ção de custos.

Tecnologia 4K
Outro dos temas fundamentais 

do SET Sul foi a implementação da 
tecnologia 4K na indústria. Fabrizio 
Reis (Canon) começou a sua palestra 
afirmando: “Hoje falaremos do ad-
mirável mundo de produção 4K, que 
caminha no sentido de ser mais vo-
lumosa, já que em termos de drama 
e seriados no Brasil é praticamente 
tudo produzido em 4K. Nesse ponto, 
o que nos resta saber é como entre-
gar esse conteúdo em 4k”.
Assim, o executivo da Canon Brasil 

trabalhou de forma muito didática o 
conceito de captação 4K e mostrou 
como a produção de conteúdo em 
4k cresce no Brasil, desenvolvendo 
e tentando responder às seguintes 
questões: Que é a tecnologia 4k? 
Quais as peculiaridades da produção 
nesse formato? Produção Cinema e 
Televisão. Câmeras, Lentes, Captação 
e Fotografia.
Ele disse que o 4K navega entre 

dois mundos com equipamentos do 
cinema, devido às distâncias focais 
que se utilizam em dramaturgia e que 
se utilizam em seriados de televisão. 
“Isso faz com que muitas séries te-
nham uma espécie de look cinema”.

Mostrando um conhecimento pro-
fundo de lentes e de suas funciona-
lidades, Reis disse que a “indústria 
criou uma linha de lentes cine-servo 
para poder brindar as câmeras com 
a possibilidade de trabalho de uma 
forma similar ao que se fazia para 
câmeras ENG”. No entanto, segun-
do ele, é fundamental entender as 
diferenças entre os sensores 35MM 
e 2/3, e quais as utilidades que es-
tas podem ter no trabalho diário das 
emissoras que precisam diferenciar o 
trabalho de produção ao vivo, do de 
notícias, e do de dramaturgia.
A palestra de Érick Soares (SONY 

Brasil), “4K, tecnologias da era além 
do HD: 4K&IP” trouxe a Curitiba a 
evolução da resolução e o aumento 
da taxa de frame e espaço de cor. Ele 
disse que “com a expansão do uso 
das novas tecnologias de alta reso-
lução em 4K, novas possibilidades e 
benefícios são oferecidos para a ca-
deia de produção. O High Dynamic 
Range (HDR) é um desses benefícios. 
E com isso aparece a imersão geran-
do um fenômeno novo, a sensação 
de janela criada pelo HDR”. 
Soares explicou e comentou as dife-

renças entre os sinais transportados 
por cabo e por rede, porque “com 
mais e mais dados o futuro está em 
redes IP´s para gerar uma simplifica-
ção de conectividade com soluções 
4K Live Production” com “tecnolo-
gias abertas com equipamentos de 
prateleiras sem ser equipamentos 
fechados para baixar os custos de 
implantação de infraestrutura”.
Na palestra/aula “o futuro da radio-

difusão e os seus desafios”, proferi-
da também por Érick Soares (Sony), 
ele afirmou que cada vez os ciclos 
de produção e tecnológicos são mais 
curtos, menores e com uma rápida 
evolução tecnológica tanto em HDTV, 
como 4K e 8K. “O futuro passa pela 
convergência tecnológica com a ado-
ção e amplo uso de ferramentas de 
TI, por exemplo, computadores e ser-
vidores (COTS – Commercial of The 
Shelf); com redes de dados de alta 
velocidade e internet e trabalho re-
moto por cloud services.”

Soares, na segunda palestra/aula 
do SET Sul, trabalhou o conceito da 
“eficiência”, isso é, “como montar 
um workflow eficiente que permita 
uma eficiência operacional”. Para 
isso mostrou algumas opções de flu-
xos de trabalho “pensando do ponto 
de vista do arquivo” tendo em conta 
que é preciso trabalhar com sistemas 
de arquivamento eficientes e de fácil 
acesso.

Satélites em operação no Brasil
Outro dos temas importantes do 

SET Sul foi o mercado satelital. Na 
palestra “nova capacidade da SES 
para o Brasil” a empresa mostrou 
a tendência do mercado no Brasil e 
América Latina. Nela, Rubens Vituli 
(SES) afirmou que o mercado conti-
nua a crescer, e que até 2022 haverá 
mais de 30 canais em Ultra Alta Defi-
nição (4K) e 300 canais HD na Amé-
rica Latina porque “o crescimento 
dos canais HD é uma realidade, e a 
implantação do 4K está começando”.
No entanto, o tema principal apre-

sentado por Vituli foi o das novas co-
munidades de vídeo que suportarão 
o crescimento na América Latina com 
“banda planejada”, baseado no “de-
senvolvimento da nova comunidade 
de Vídeo - NSS-806 @ 47.5ºW”. Ele 
disse que  em breve a SES terá ope-
ração própria no Brasil e haverá um 
teleporto no Brasil, o que “permitirá 
que o suporte se faça em português 
facilitando muito a operação das 
emissoras”.
Elói Stivalletti (Eutelsat) expli-

cou aos presentes como a empresa 
pode contribuir para a distribuição 
de sinais digitais das emissoras na-
cionais e regionais de televisão. Ele 
disse que seguindo a estratégia de 
expansão na América Latina, a Eutel-
sat lançará em 2016 para o mercado 
broadcast, o novo satélite Eutelsat 
65 West A, que ocupará a posição 
orbital brasileira de 65 graus Oeste. 
Outro dos temas tratados por Sti-

valletti foi a “banda planejada” pen-
sada para banda Ku e banda C, que 
permitirá até 2019 ter mais um saté-
lite em órbita. A banda planejada ga-
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rante, na prática, para todos os paí- 
ses, acesso igualitário. Ela funciona 
com uma banda de subida e descida 
maior do que a tradicional que per-
mite, entre outras coisas, ser menos 
susceptível a interferência terrestre 
devido a maior distância da faixa de 
operação do WIMAX em 3.5GHz”; e 
ainda “disponibilidade de equipa-
mentos de RF e antena no mesmo 
patamar de preço da faixa padrão”.

Mudanças nas infraestruturas 
das emissoras para IP 
O CTO da AD-Digital, Hugo Nasci-

mento, mediador da palestra “Con-
tribuição IP, caminhos do mercado” 
tentou mostrar como a indústria tra-
balha padrões abertos para garantir 
a compatibilidade de tecnologia en-
tre fabricantes e facilitar a adoção de 
novos elementos na planta. “Nenhum 
fabricante consegue realizar todo o 
ecossistema sem ser com produtos 
de padrões próprios”.
Ele explicou como uma infraestrutu-

ra SDI legada evolui para incorporar 
SMPTE -2022 e com esta mudou o 
transporte de conteúdo; a implemen-
tação do AES-67 para áudio sobre IP. 
Ainda explicou por que migrar para 
IP, e quais as funções exclusivas da 
tecnologia atual que não podem ser 
realizadas com SDI. Falou ainda so-
bre como é possível a interconexão 
de uma estrutura IP pensando em 
estrutura física.
Sidnei Britto (HARMONIC/ SDB) 

começou a sua palestra lembrando 
uma outra exposição feita por ele 
há cinco anos, dizendo, que hoje 
os “equipamentos tendem a incor-
porar-se a equipamentos integrados 
que nem sempre devem estar dentro 
da emissora, senão no cloud”. “Há 
alguns anos vendíamos equipamen-
tos separados para diferentes ope-
rações, hoje a maioria dos equipa-
mentos tende a trabalhar dentro de 
plataformas baseadas em IP”.
A palestra “iMCR, Integrated Master 

Control Room” mostrou que na atua- 
lidade utilizamos estruturas IP para 
nos comunicarmos. “É o IP que via-
biliza essa atividade diária. O IP faz 

parte da nossa vida”. Ele disse que 
“o iMCR é a próxima fase na evolu-
ção do Controle Mestre para um am-
biente mais simplificado, com menos 
equipamentos e totalmente integra-
do e automatizado, utilizando o con-
ceito de “Channel in a Box – CIAB”.
Em um mundo onde cada dia se 

trafegam mais dados e os níveis de 
captação de imagem aumentam dia a 
dia, “adaptar o workflow às deman-
das atuais” é fundamental para o 
normal crescimento das empresas de 
broadcast, afirmou Igor Tonini (AD-
Digital/Quantum).
Assim, na palestra “adaptando seu 

workflow às demandas atuais e futu-
ras de seu negócio de forma moderna 
e flexível”, Tonini disse que é “impre-
terível analisar o mercado e ver como 
as novas tecnologias podem ajudar 
na criação de conteúdos criativos” de 
uma forma “nunca observada antes”.
“Hoje a geração de conteúdos em 

High-Res 4K e 8K é uma realidade 
podendo trazer diferenciais extraor-
dinários de posicionamento de mer-
cado, assim como a Cloud é capaz 
de aproximar e beneficiar times dis-
persos fisicamente dando a opção 
de crescimento em uma modalidade 
pay-as-you-go de forma rápida e se-
gura”, afirmou.
Para Tonini, a indústria precisa tra-

balhar em soluções end-to-end que 
suportem workflows que evoluam 
“atendendo demandas de alta per-
formance que vão desde a ingestão 
ao delivery, integrando soluções de 
Cloud e Deep Archiving de acordo 
com a dinâmica de seu negócio”.

Assim, na palestra de Antônio Rosa 
(Imagine Communications), “tran-
sição para estruturas híbridas/IP e 
operação Cloud”, o executivo anali-
sou os benefícios na migração de es-
truturas tradicionais SDI para estru-
turas Híbridas/IP e as novas formas 
de operação em Cloud. Ele disse que 
a empresa não inventou a roda, sim-
plesmente percebeu o caminho que 
a indústria segue e porque, devido 
à necessidade de tráfego, é “preciso 
realizar uma transição para o IP”.
Para Rosa, o caminho das emisso-

ras passa por “trocar as estruturas 
coaxiais para redes IP que garantam 
a transferência de pacotes mediante 
a utilização de COTS (Commercial Of-
f-The-Self) que permitam aumentar o 
transporte. Assim, as plantas futuras 
das emissoras se beneficiarão com a 
implementação de SDN (Software-De-
fined Networking)”. Segundo ele, uma 
das soluções para a transição pode 
ser a implantação de sistemas SDI hí-
bridos com a utilização de estruturas 
baseadas em estruturas IP que permi-
tam “utilizar o legado e façam a tran-
sição” das emissoras e os seus sinais 
de uma forma “escalonada”.
Guilherme Castelo Branco (Phase 

Engenharia) explicou que “a transição 
para o IP ocorre em múltiplos locais 
dentro de uma planta de TV. Inicial-
mente veio a necessidade de encap-
sulamento de sinais ASI em IP. Depois, 
a migração das fitas para sistemas 
baseados em arquivos onde a trans-
ferência de conteúdo se dá através de 
redes IP. E finalmente, toda a infraes-
trutura de tráfego de vídeo. A migra-
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ção do SDI para o IP é mandatória 
para enfrentar os novos desafios da 
radiodifusão como o Ultra HD e a dis-
tribuição para múltiplas plataformas”.
Castelo Branco afirmou que “o mun-

do broadcast é um mundo dinâmico, 
o mundo IP às vezes não comporta 
o que os broadcasters precisam para 
funcionar, por isso o novo conceito 
é o SDVN (Software Defined Video 
Network), existem caixas com inte-
ligência e uma camada de software 
que controla as caixas tradicionais”, 
explicou. “Isso porque precisamos 
de um sistema determinístico e sem 
latência, que funcione como um cére-
bro do sistema”.
Alfredo Cabrera (AXON) disse que 

desde que a tecnologia de trans-
missão existe, a infraestrutura de 
transmissão tem sido baseada em 
interconexão e interfaces específicas 
da indústria. Agora, finalmente, isso 
está chegando ao fim porque as redes 
Ethernet se tornaram rápidas o sufi-
ciente com as extensões adicionadas 
pelo grupo IEEE Audio Video Bridging 
(AVB), confiáveis e determinísticas o 
suficiente para servir como a próxima 
infraestrutura de geração de infraes-
truturas de transmissão ao vivo. 
“Este novo formato, além de vídeo 

encapsulado pode enviar áudio e ví-
deo separados, mas com a capacida-
de de sincronização na hora de re-
ceber os conteúdos através do IEEE 

1722 RAW Vídeo Format”, e ainda 
“pelo formato RAW só se envia pela 
rede em diferentes formatos “estan-
do preparado para enviar vídeo até 
65K”, e não é um erro, é mesmo 
“65K”, afirmou.

Vantagens do LED 
na indústria broadcast 
Orlando Custodio filho (Leyard) ex-

plicou a tecnologia LED e como ela 
pode ser introduzida no ecossiste-
ma da indústria televisiva. Ele disse 
que já é possível integrar tecnologia 
de displays LED nos cenários e es-
túdios das emissoras porque estes 
monitores têm ausência de bordas, 
calibração integral do display, alta re-
solução, alta taxa de escala de cinza, 
ultra-wide visão de ângulo e baixo 
custo de manutenção.
Custódio Filho disse que “a tela de 

LED pode ser unida em qualquer dire-
ção e em qualquer tamanho e forma. 
Não existem diferenças de brilho entre 
as unidades ou qualquer borda preta, 
e os efeitos dos vídeos podem ser 
perfeitamente exibidos. A estrutura 
refinada pode garantir a uniformidade 
de espaçamento de ponto a ponto. 
As imagens são uniformes e livres de 
partição e de linhas pretas, e as infor-
mações não se perderão, alcançando 
uma tela ampla sem repartições”.

Capex Vs Opex
Alex Santos (Seal Broadcast and 

Content) analisou as vantagens e 
desvantagens na escolha do melhor 
modelo para o desenvolvimento de 
um negócio/projeto com inovação e 
melhor relação custo-benefício. 
Numa palestra muito descon- 

traída e assertiva “Capex VS Opex, 
a realização de projetos em tempos 
adversos”, Santos mostrou como é 
possível pensar os projetos e ante-
ver o que pode acontecer com eles. 
Determinar se vale ou não o uso de 
uma Opex.
O executivo, explicou também, o 

que fazer para não perder conteúdos 
e com isso avançar para novas for-
mas de trabalho nas emissoras ge-
rando acervos de conteúdos.

Outro dos temas apresentados mui-
to didaticamente por Alex Santos foi 
como realizar a transferência de ma-
térias através da nuvem. E soluções 
de play out, automação e produção. 
Para isso trouxe exemplos de algumas 
empresas parceiras da companhia.

Áudio
Eduardo Andrade (AVID) apresentou 

na palestra “pós-produção de áudio e 
som ao vivo para Broadcast: a tecno-
logia e os fluxos de trabalho em am-
bientes de alta demanda” a tecnologia 
desenvolvida tendo em vista a deman-
da do mercado de broadcast por flu-
xos de trabalho mais colaborativos.
Andrade explicou os diferentes pro-

dutos desenvolvidos para AVID para 
fluxos de trabalho profissional. E fa-
lou sobre o que é possível fazer e 
como, com esses produtos no que 
diz respeito de áudio profissional da 
indústria broadcast.
Finalmente, Dimas Dion (Era Trans-

mídia/SET) explicou aos presentes o 
trabalho realizado pelo grupo “Novas 
Mídias” da SET e as tendências em 
conectividade e comportamento do 
usuário na TV Digital. Ele trabalhou 
o conceito de “novas mídias”, e os 
instrumentos de engajamento utiliza-
dos por algumas emissoras no Brasil.
O especialista explicou os proble-

mas que enfrenta o usuário na hora 
de comprar um aparelho de TV por-
que não está clara “a universalidade 
e a gratuidade” da TV aberta no Bra-
sil. Dimas afirmou que a presença da 
SmarTV se transforma em uma amea- 
ça à audiência, já que a interativida-
de não deveria interromper a audiên-
cia televisiva. Assim, disse, é preciso 
desenvolver soluções em aplicações 
móveis que garantam “que a aten-
ção flutuante da audiência no ce-
lular convirja para o aplicativo da 
programação; que garanta, caso o 
conteúdo seja envolvente, que o te-
lespectador não troque de canal. Ele 
salientou que a retenção da atenção 
do público por mais tempo fora do 
horário da programação é fundamen-
tal para manter o público interessa-
do em novos conteúdos”. n
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Alex Santos (Seal Broadcast and 
Content) explicou aos presentes 
como decidir investimentos e formas 
de operação prevendo o que deve 
ser feito
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Primeiros passos do ProEx 
Tecnologia em Televisão 
um convênio SET/Unesp

Como anunciado 
na edição 
de março/abril 
de 2015, Nº 149, 
a Revista da SET  
e a UNESP firmam 
parceria para  
produção de conteúdo 
jornalístico que espera 
formar jornalistas  
com interesse para  
as tecnologias  
utilizadas na indústria  
broadcast brasileira

O
convênio visa a união e o 
trabalho conjunto entre a 
academia e a publicação 
para a realização de uma 

atividade conjunta com docente e 
alunos dirigida pelo Prof. Francisco 
Machado Filho, colaborador perma-
nente da revista, e Fernando Moura, 
editor chefe da Revista da SET.
Assim, o Projeto de Extensão (Pro-

EX) “Tecnologia em Televisão” em 
conjunto com a Revista da SET vem 
empreendendo ações ao longo dos 
últimos anos para acercar os alunos 
às tecnologias utilizadas em Televi-
são e Rádio, ao estímulo e à profis-
sionalização dos jornalistas em uma 
área tão específica.
Estes trabalhos foram encomenda-

dos pela Revista da SET, sendo reali- 
zada uma aula especial para os alu-

nos, que posteriormente produziram 
o trabalho de reportagem. A revisão 
foi feita pelo professor Francisco Ma-
chado Filho e depois o texto foi final-
mente revisto e aceito pela Revista. 
Com este convênio, a Revista da SET, 
em conjunto com a UNESP, preten-
de ajudar na formação de jornalistas 
interessados em tecnologia de radio-
difusão, uma área, paradoxalmente, 
muito pouco explorada na acadêmia 
e, por conseguinte, pelos alunos.
Nesta primeira colaboração apre-

sentaremos dois trabalhos desenvol-
vidos pelos alunos e coordenados 
pelo professor Francisco Machado 
Filho da UNESP/Bauru. O primeiro faz 
um enquadramento da TV Unesp, e 
o segundo desenvolve o projeto de 
interatividade que está sendo desen-
volvido pela TV Unesp. n
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D
esde as primeiras experiên-
cias registradas pela TV Uni-
versitária em Recife, no ano 
de 1968, as emissoras de rá-

dio e televisão universitárias seguem 
vencendo desafios e obstáculos ao 
longo de sua história. Problemas 
financeiros, institucionais, governa-
mentais, dentre outros, inibem, mas 
não impendem que as TVs Univer-
sitárias ofereçam uma programação 
educativa geralmente ligada ao tripé 
ensino, pesquisa e extensão. De acor-
do com a ABTU – Associação Brasilei-
ra de TVs Universitárias – a Televisão 
Universitária é aquela produzida no 
âmbito das Instituições de Ensino Su-
perior (IES) ou por sua orientação, em 
qualquer sistema técnico ou em qual-
quer canal de difusão, independente 
da natureza de sua propriedade. 

É uma televisão feita com a parti-
cipação de estudantes, professores 
e funcionários, com programação 
eclética e diversificada, sem restri-
ções ao entretenimento, salvo aque-
las impostas pela qualidade estética 
e boa ética. Uma televisão voltada 
para todo o público interessado em 
cultura, informação e na vida univer-
sitária, no qual prioritariamente se 
inclui o próprio público acadêmico e 
a comunidade como um todo. 
Dentro desta perspectiva é que 

nasceu o projeto da TV Unesp, uma 
emissora de sinal aberto, vinculada a 
Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho, campus de Bau-
ru, cidade no interior de São Paulo, 
distante 345 Km da capital paulista. 
Tem como missão entender, utilizar e 
disseminar o conhecimento teórico e 
prático construído pela universidade 
e pela sociedade em conteúdos au-
diovisuais relevantes para o dia a dia 
de cada cidadão que a assiste.
O projeto da TV Unesp surgiu com 

a direção de Antonio Carlos de Jesus, 
ex-professor da Faculdade de Arqui-
tetura, Artes e Comunicação Social 
(FAAC), falecido em 2013 e teve como 
característica principal o fato de ser 
implantada já dentro das normas do 
padrão de digitalização do sistema 
brasileiro de televisão terrestre. 
Paralelamente à instalação de uma 

TV Digital, Antonio Carlos inaugurou 
e coordenou os programas de Pós- 
-Graduação em Comunicação e Pós- 
-Graduação em Televisão Profissional 
Digital com o intuito de desenvolver 
linhas de pesquisa voltadas para a 
educação, gestão e desenvolvimento 
de tecnologias para televisão.
Na segunda fase do projeto da TV 

Unesp, iniciado em 2010 e sob a 
responsabilidade da professora da 
FAAC, Ana Silvia Medola (atual di-
retora) a emissora entrou no ar em  
4 de novembro de 2011 e desde 
então, vem aprimorando sua grade 
de programação e a participação da 
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TV Universitária Unesp

Televisão foi criada para atender 
às atividades fim da universidade: o ensino, 
a pesquisa e a extensão e desenvolve 
e utiliza na sua programação 
a interatividade via Ginga por Equipe Unesp*

Cenário montado para o 
telejornal Unesp Notícias
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a direção de Antonio Carlos de Jesus, 
ex-professor da Faculdade de Arqui-
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implantada já dentro das normas do 
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brasileiro de televisão terrestre. 
Paralelamente à instalação de uma 

TV Digital, Antonio Carlos inaugurou 
e coordenou os programas de Pós- 
-Graduação em Comunicação e Pós- 
-Graduação em Televisão Profissional 
Digital com o intuito de desenvolver 
linhas de pesquisa voltadas para a 
educação, gestão e desenvolvimento 
de tecnologias para televisão.
Na segunda fase do projeto da TV 

Unesp, iniciado em 2010 e sob a 
responsabilidade da professora da 
FAAC, Ana Silvia Medola (atual di-
retora) a emissora entrou no ar em  
4 de novembro de 2011 e desde 
então, vem aprimorando sua grade 
de programação e a participação da 
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TV Universitária Unesp

Televisão foi criada para atender 
às atividades fim da universidade: o ensino, 
a pesquisa e a extensão e desenvolve 
e utiliza na sua programação 
a interatividade via Ginga por Equipe Unesp*

Cenário montado para o 
telejornal Unesp Notícias



Convênio SET/Unesp

76   REVISTA DA SET  |  Jul/Ago 2015

emissora em projetos de pesquisa, 
principalmente no uso da interativi-
dade via Ginga, financiados por pro-
jetos governamentais. Este viés de 
pesquisa, na opinião de Ana Silvia 
é uma das principais vocações da 
emissora. “A TV Unesp só tem sen-
tido se atrelada às atividades fim 
da Universidade, que a pesquisa e 
o compartilhamento da produção do 
conhecimento gerada pela Universi-
dade”.

Por ser uma emissora universitária, o 
canal segue as normas da legislação 
que regulamenta os canais educativos 
previsto na Constituição Federal. Por-
tanto, por ser uma emissora sem fins 
lucrativos, ela é mantida pela própria 
instituição acadêmica e, atualmente, 
não utiliza nem os espaços de apoio 
cultural que a legislação permite. Na 
visão Ana Silvia, a TV Unesp está cal-
cada em dois pilares. “Uma televisão 
pública, cultural, educativa que cum-

pre todas as demandas de radiodifu-
são do país e que, por ser mantida 
por uma universidade, está atrelada 
ao ensino, a pesquisa e à extensão”.  
A professora ressalta que a TV ser-
ve de laboratório para desenvolvi-
mentos de pesquisas, por alunos e 
professores e desta forma e que ela 
deve se manter.
A TV possui parceria com a TV Bra-

sil, emissora que faz parte da EBC 
(Empresa Brasil de Comunicação), 
retransmitindo seu sinal e inserindo 
a programação nos horários permiti-
dos pela cabeça de rede. A progra-
mação é emitida nos canais 45 UHF, 
46.1 no padrão digital e pelo canal  
18 na TV paga. 
Dentre os programas exibidos atual- 

mente o telejornal Unesp Notícias 
chama a atenção por utilizar a inte-
ratividade em suas edições. Na ver-
dade, o uso da interatividade via 
Ginga não se resume apenas em seu 
telejornal. Atualmente dois impor-
tantes projetos sobre interatividade 
vêm sendo realizados na emisso-
ra. O primeiro e mais complexo é o  
Global ITV, um projeto de investiga-
ção conjunta entre empresas euro-
peias e brasileiras, organizações e 
instituições de pesquisa, e que tem 
por objetivo estabelecer bases para 
uma plataforma interoperável global, 
abrangendo interatividade em dife-
rentes sistemas de TV digital (como 
ISDB-Tb, DVB-S / -T/ -C e IPTV).  
O segundo projeto é o Ginga.BR.Labs 
do Ministério das Comunicações. A TV 
Unesp foi contemplada dentro de um 
edital lançado pelo governo para pro-
dução de conteúdo interativo, quan-
do receberam um laboratório para o 
desenvolvimento e testes das aplica-
ções interactivas (Saiba mais na re-
portagem sobre interatividade da TV). 

Estrutura
Por ser uma televisão universitária, 

a TV Unesp possui uma estrutura que 
surpreende pela qualidade técnica, 
comparável até mesmo à emissoras 
comerciais. Está instalada em imóvel 
de 1.500 m2. Conta com um estúdio 
onde são produzidos, programas ao 

©
 Fo

to
: J

úli
a G

on
ça

lve
s/U

ne
sp

©
 Fo

to
: J

úli
a G

on
ça

lve
s/U

ne
sp

Cabine de som com mesa Yamaha 
de 16 canais e monitores Kroma

Controle de exibição e gravação de programas 
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vivo e gravados, possuindo um siste-
ma de iluminação gerencial de pro-
gramas, uma grua Camate de 8 me-
tros e uma steadycam, além de um 
cenário virtual da Orad, que permite 
até mesmo animações em 3D e que, 
atualmente, está em fase final de 
testes para começar a ser utilizado.
A TV possui um total de 10 câme-

ras. Para uso externo, tem-se quatro 
câmeras Sony PMW EX 320 e uma 
Sony PMW MK 1. Dentro do estúdio 

são utilizadas 3 câmeras Grass Valley, 
modelo LDK 4000. Duas delas estão 
fora de funcionamento aguardando a 
liberação da manutenção dentro das 
normas internas da Unesp. Devido a 
isto, duas câmeras Infinity DCM 1000 
tiveram que ser adaptadas para o 
uso interno. Ainda, são utilizadas 8 
ilhas de edição com programas do 
pacote Adobe, Final Cut Pro e Auda-
city, programas gratuitos de edição 
de áudio são utilizados pelo departa-

mento de jornalismo e produção de 
programas educativos. 
São aproximadamente 50 funcioná-

rios diretos, além dos mais de 20 es-
tagiários (alunos do curso de Jorna-
lismo e Rádio e TV), que trabalham 
para que a programação chegue até 
a casa dos bauruenses. Para trans-
mitir o sinal da TV são usados: uma 
Antena Slot Profissional, modelo TT-
SL4-UA-45-7, 4 fendas, da Transtel; 
uma Antena Slot, modelo ISD4XX-
22SL, 4 fendas, da Ideal Antenas; um 
transmissor de TV Analógico, modelo 
IS7600-DUAL, 2000W da Linear; e 
um transmissor de TV Digital, mode-
lo DTU 700, padrão ISBD-Tb, 700W 
da STB.

Sinal Digital 
Apesar da TV Unesp estar operando 

dentro do padrão digital a TV Brasil 
ainda exibe em SD. Desta forma a 
emissora recebe esse sinal e o re-
transmite. Contudo, a inserções da 
TV Unesp são transmitidas em sinal 
analógico e também em sinal digital 
Full HD.
Por meio de uma portaria, o Minis-

tério das Comunicações estabeleceu 
o desligamento do sinal analógico 
para televisão até 2018. Para que 
ocorra o desligamento completo da 
transmissão analógica, é necessá-
rio que 93% dos domicílios de cada 
município brasileiro estejam aptos 
a receber o sinal digital. O primei-
ro teste de desligamento do sinal 
analógico acontecerá na cidade de 
Rio Verde, interior de Goiás, no dia  
29 de novembro deste ano. Mas para 
a TV Unesp isto não será um pro-
blema, pois a tecnologia necessária 
para atender esta demanda já está 
instalada e em operação, o que faz 
da TV Unesp uma das emissoras uni-
versitárias mais modernas do país. n

* Matéria produzida pelos alunos Gustavo 
Zuccherato, Isaac Toledo e Júlia Gonçalves 

do curso de Jornalismo da Unesp/Bauru 
como atividade do acordo de cooperação 

entre a Revista da SET e o Projeto 
de Extensão Tecnologia em Televisão 
sob orientação do prof. Dr. Francisco 

Machado Filho
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Estúdio montado para gravação de mais um programa da TV Unesp 

Central técnica da emissora desde onde se emite o sinal da TV Unesp em Bauru, 
interior de São Paulo
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Estúdio montado para gravação de mais um programa da TV Unesp 

Central técnica da emissora desde onde se emite o sinal da TV Unesp em Bauru, 
interior de São Paulo
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A
nunciado como o grande 
diferencial da TV Digital no 
Brasil, a interatividade ainda 
não é plenamente utilizada 

pelas emissoras de televisão no Bra-
sil. Nem nas emissoras comerciais, 
nem nas públicas. Especialistas, 
gestores e executivos de TV afirmam 
que este problema se dá tanto por 
questões técnicas, quanto comer-
ciais. A falta de um modelo de ne-
gócios para o uso da interatividade 
em larga escala dificulta sua ado-
ção. Além disso, as TVs conectadas 
e aplicativos de segunda tela estão 
desafiando a utilização do Ginga no 
uso da interatividade. Contudo, com 
a característica pública, educativa e 
laboratorial, a TV Unesp vem utilizan-
do a interatividade em seu telejornal 
diariamente, além de participar de 
projetos de pesquisa que prevêem o 
uso da interatividade em programas 
educativos. 

Atualmente, a interatividade usada 
na TV Unesp é feita ao vivo no jornal 
Unesp Notícias. Durante a transmis-
são, um ícone da interatividade indi-
ca que o telespectador pode acessar 
informações e extras utilizando o 
controle remoto da televisão.
Fábio Cardoso e Rafael Pedroso, são 

os responsáveis pelo setor de TI da 
emissora e os programadores da apli-
cação e relatam que a construção do 
sistema foi uma atividade conjunta 
entre o departamento de TI, o depar-
tamento de Jornalismo e a pesquisa 
de Selma Miranda quando aluna do 
programa de mestrado em TV Digital. 
Na opinião dos programadores o dife-
rencial da TV Unesp é a preocupação 
em tentar trabalhar a interatividade 
de uma forma diferente das grandes 
emissoras, de uma maneira em que 
a aplicação do Ginga se integre ao 
conteúdo. Além do telejornal, o de-
partamento está em fase final do de-
senvolvimento do programa infantil 
“Apolônio e Azulão”. Um programa 
direcionado a crianças de até 10 anos 
de idade com foco na educação am-
biental. Neste projeto, a interativi-
dade irá acontecer de duas formas: 
uma, mais simples, será por meio 
de uma pergunta para o público; a 
outra, ao final dos episódios, ocor-
rerá por meio de um pequeno jogo 
ou outra atividade. Quem não possui 
televisão com Ginga, verá animações 
com conteúdo semelhante ao que 
acontece na interatividade de modo 
que o fluxo da programação não seja 
interrompido. Para cada episódio, 
haverá uma aplicação inédita, desen-
volvida especificamente para aquele 
episódio e que difere dos anteriores.

Interação entre os departamentos
Na TV Unesp são os jornalistas que 

produzem o conteúdo interativo que 
irá ao ar no Unesp Notícias, telejor-
nal que emitido de segunda a sexta-
feira, às 17h30, ao vivo. Para isso, 
todos os dias, no fim da manhã, é 
realizada uma reunião de pauta onde 
são definidos quais aspectos da 
notícia serão destinados ao Ginga.  
Os jornalistas possuem o cuidado de 
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Não só a TV universitária, mas também 
a TV brasileira, enfrenta desafios 
para trabalhar interatividade e conteúdo 
através do Ginga por Equipe Unesp*
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nunca repetir as informações que se-
rão transmitidas na reportagem que 
irá ao ar. O editor chefe, Ricardo Po-
letini, relata que os dados coletados 
na rua são imprevisíveis e algumas 
vezes se chocam com aqueles já 
apurados na redação. Nesses casos, 
após a edição da matéria, outros ele-
mentos relacionados ao tema podem 
ser adicionados.
Quando os textos estão prontos, 

os jornalistas acessam o sistema 
web destinado ao Ginga e inserem 
os conteúdos no modelo que simula 
o aplicativo que vai ao ar. Após os 
jornalistas inserirem as informações 
no sistema, um arquivo compactado 
(.zip) é gerado e enviado aos progra-
madores. “O aplicativo tem uma base 
de dados fixa e uma parte móvel com 
os dados da edição. O que o sistema 
web faz é gerar essa parte que não é 
fixa (o arquivo Lua que tem o banco 
de dados das matérias que só vão 
naquela edição), buscar a previsão 
do tempo no site do CPTEC (Cen-
tro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos) e do IPMET (Instituto de 
Pesquisas Meteorológicas), gerar um 
arquivo “Lua” e linkar com os outros 
arquivos da parte fixa do aplicativo, 
além dos arquivos de fotos e com-
primir tudo”, explica Rafael Pedroso.
Esse arquivo é enviado automatica-

mente para a seção técnica e inse-

rido pelos programadores no imple-
mentador de carrossel de dados e é 
transmitido. Como o funcionamento 
do Ginga depende do processador 
do aparelho televisivo em que se 
encontra, nenhum deles possui igual 
performance. Em algumas televisões 
as aplicações funcionam com fluidez 
e agilidade, em outras com muita 
lentidão, dificultando o uso da apli-
cação. 
No dia a dia, Fábio e Rafael utilizam 

o emulador da TOTVS, o AstroBox 
SDK, ferramenta gratuita disponibi-
lizada pela empresa a desenvolve-
dores de aplicativos. Trata-se de um 
emulador Ginga para PC, usado para 
o desenvolvimento de aplicações in-

terativas para TV digital em NCL/Lua 
e Java, pois este se comporta de ma-
neira semelhante aos softwares de 
interatividade das grandes marcas 
de televisores presentes nas residên-
cias do público. Quando atingem a 
versão quase finalizada, ou querem 
testar a performance do programa 
criado em um ambiente mais próxi-
mo ao real, utilizam um laboratório 
que simula a transmissão e recepção 
em um aparelho de TV com Ginga.
Esse laboratório foi cedido à TV 

Unesp pelo Ministério das Comunica-
ções através do Projeto Ginga BR.La-
bs, que selecionou 10 emissoras pú-
blicas “para receberem laboratórios 
de testes de conteúdos e aplicações 
interativas de TV Digital”. A iniciati-
va foi realizada em parceria com a 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) e teve como objetivo capacitar 
profissionais, além de criar e disse-
minar aplicativos interativos. Para o 
projeto, a equipe da TV Unesp de-
senvolveu três episódios pilotos de 
“Apolônio e Azulão”.
O laboratório de testes consiste em 

um servidor de aplicações, um multi-
plexador e um excitador. Para testar 
o funcionamento de um aplicativo, 
os programadores o enviam para o 
laboratório que, por sua vez, trans-
mite um sinal que é captado por uma 
antena comum acoplada à TV, assim 
os técnicos conseguem saber se a 
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Rafael Pedroso do departamento de TI trabalha na aplicação do programa 
“Apolônio e Azulão”

Testes no servidor 
de aplicações simula 

a interatividade 
em tempo real
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extensão interativa funcionará bem 
quando recebida pelos telespecta-
dores. 
No “Apolônio e Azulão” a interati-

vidade deverá ser acionada em um 
momento específico da narrativa, 
exigindo uma sincronização entre o 
conteúdo do aplicativo e o fluxo de 
áudio e vídeo. O Ginga tem funções 
para isso, utilizando recursos do 
MPEG-2 Systems, mas a utilização 
desses recursos requer implementa-
ções específicas no sistema da emis-
sora que coloca o conteúdo no ar. 
No entanto, grande parte dos equi-
pamentos necessários é produzida 
fora do país e não está preparada 
para integrar esses recursos. A so-
lução encontrada pela emissora foi 
enviar o aplicativo ao carrossel de 
dados e deixá-lo rodando sem apare-
cer para o público. No instante a ser 

ativado, os técnicos enviam um co-
mando em tempo real, e o aplicativo 
surgirá para os espectadores. Fábio 
Cardoso explica que demoram alguns 
segundos para o aplicativo carregar, 
mas embora sejam poucos, fazem 
grande diferença no programa. “Se 
você envia sua aplicação no começo 
do desenho, dá tempo de carregar. 
Para trocar o que essa aplicação faz, 
basta enviar um arquivo que é mais 
ou menos instantâneo”, explica Car-
doso.
Os programadores da TV Unesp 

também desenvolveram jogos que 
farão parte da narrativa de “Apolô-
nio e Azulão, a grande preocupação 
é garantir a taxa de 30 quadros por 
segundo, dando a ilusão de movi-
mento. No entanto, dependendo da 
animação e das imagens que são 
utilizadas, nem sempre a performan-

ce do Ginga na TV consegue atingir 
essa taxa”, explica Pedroso. Nesses 
casos, a técnica utilizada foi recortar 
somente o pedaço onde a imagem 
foi alterada e redesenhar o que se 
moveu em sua devida posição.
Para eles o maior desafio de de-

senvolver conteúdo para o Ginga é 
a dificuldade de encontrar referên-
cias sobre as funções e recursos do 
middleware. Segundo eles, algumas 
funções não estão corretamente do-
cumentadas. Por isso afirma, “gran-
de parte dos progressos conseguidos 
foram através de muitos testes”. 
Outro problema em desenvolver 

conteúdo interativo para as televi-
sões digitais são as restrições do 
hardware. O aplicativo para Gin-
ga tem que ter no máximo 6MB, o 
que limita a utilização de arquivos 
maiores como áudios e imagens. 
Quando a aplicação está rodando 
ela tem 32MB de memória de ví-
deo disponível. Como o programa-
dor trabalha compondo imagens no 
canvas, ele precisa que as imagens 
a serem utilizadas estejam carrega-
das nessa memória. “Nesse processo 
ele [o programador] precisa cuidar 
para que não carregue uma quan-
tidade de imagens que supere os 
32MB, limitando o uso de imagens 
e descarregando as que não serão 
mais utilizadas”, aponta Pedroso, e 
Cardoso ressalta que muitas vezes o 
problema não é o Ginga em si, mas o 
processador que não tem capacidade 
para rodar o programa.
Ele ainda conta que pretendem do-

cumentar as pesquisas realizadas no 
ambiente da TV Unesp, pois como 
“uma emissora cultural e educativa”, 
ela deve compartilhar os conheci-
mentos adquiridos. Mas no momen-
to, ainda estão focados em desen-
volver os aplicativos e torná-los cada 
vez mais integrados. n

* Matéria produzida pelos alunos Gustavo 
Zuccherato, Isaac Toledo, Julia Gonçalves, 

Jéssica Dourado e Nathane Agostini do 
curso de Jornalismo da Unesp/Bauru como 
atividade do acordo de cooperação entre 
a Revista da SET e o Projeto de Extensão 

Tecnologia em Televisão sob orientação do 
prof Dr. Francisco Machado Filho
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Aplicação utilizada diariamente no telejornal Unesp Notícias

Ambientes de teste em equipamentos do projeto Ginga BR.Labs
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extensão interativa funcionará bem 
quando recebida pelos telespecta-
dores. 
No “Apolônio e Azulão” a interati-

vidade deverá ser acionada em um 
momento específico da narrativa, 
exigindo uma sincronização entre o 
conteúdo do aplicativo e o fluxo de 
áudio e vídeo. O Ginga tem funções 
para isso, utilizando recursos do 
MPEG-2 Systems, mas a utilização 
desses recursos requer implementa-
ções específicas no sistema da emis-
sora que coloca o conteúdo no ar. 
No entanto, grande parte dos equi-
pamentos necessários é produzida 
fora do país e não está preparada 
para integrar esses recursos. A so-
lução encontrada pela emissora foi 
enviar o aplicativo ao carrossel de 
dados e deixá-lo rodando sem apare-
cer para o público. No instante a ser 

ativado, os técnicos enviam um co-
mando em tempo real, e o aplicativo 
surgirá para os espectadores. Fábio 
Cardoso explica que demoram alguns 
segundos para o aplicativo carregar, 
mas embora sejam poucos, fazem 
grande diferença no programa. “Se 
você envia sua aplicação no começo 
do desenho, dá tempo de carregar. 
Para trocar o que essa aplicação faz, 
basta enviar um arquivo que é mais 
ou menos instantâneo”, explica Car-
doso.
Os programadores da TV Unesp 

também desenvolveram jogos que 
farão parte da narrativa de “Apolô-
nio e Azulão, a grande preocupação 
é garantir a taxa de 30 quadros por 
segundo, dando a ilusão de movi-
mento. No entanto, dependendo da 
animação e das imagens que são 
utilizadas, nem sempre a performan-

ce do Ginga na TV consegue atingir 
essa taxa”, explica Pedroso. Nesses 
casos, a técnica utilizada foi recortar 
somente o pedaço onde a imagem 
foi alterada e redesenhar o que se 
moveu em sua devida posição.
Para eles o maior desafio de de-

senvolver conteúdo para o Ginga é 
a dificuldade de encontrar referên-
cias sobre as funções e recursos do 
middleware. Segundo eles, algumas 
funções não estão corretamente do-
cumentadas. Por isso afirma, “gran-
de parte dos progressos conseguidos 
foram através de muitos testes”. 
Outro problema em desenvolver 

conteúdo interativo para as televi-
sões digitais são as restrições do 
hardware. O aplicativo para Gin-
ga tem que ter no máximo 6MB, o 
que limita a utilização de arquivos 
maiores como áudios e imagens. 
Quando a aplicação está rodando 
ela tem 32MB de memória de ví-
deo disponível. Como o programa-
dor trabalha compondo imagens no 
canvas, ele precisa que as imagens 
a serem utilizadas estejam carrega-
das nessa memória. “Nesse processo 
ele [o programador] precisa cuidar 
para que não carregue uma quan-
tidade de imagens que supere os 
32MB, limitando o uso de imagens 
e descarregando as que não serão 
mais utilizadas”, aponta Pedroso, e 
Cardoso ressalta que muitas vezes o 
problema não é o Ginga em si, mas o 
processador que não tem capacidade 
para rodar o programa.
Ele ainda conta que pretendem do-

cumentar as pesquisas realizadas no 
ambiente da TV Unesp, pois como 
“uma emissora cultural e educativa”, 
ela deve compartilhar os conheci-
mentos adquiridos. Mas no momen-
to, ainda estão focados em desen-
volver os aplicativos e torná-los cada 
vez mais integrados. n

* Matéria produzida pelos alunos Gustavo 
Zuccherato, Isaac Toledo, Julia Gonçalves, 

Jéssica Dourado e Nathane Agostini do 
curso de Jornalismo da Unesp/Bauru como 
atividade do acordo de cooperação entre 
a Revista da SET e o Projeto de Extensão 

Tecnologia em Televisão sob orientação do 
prof Dr. Francisco Machado Filho
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Aplicação utilizada diariamente no telejornal Unesp Notícias

Ambientes de teste em equipamentos do projeto Ginga BR.Labs
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TV Digital na América 
Latina: cenários, 
desafios e perspectivas

por Francisco Machado Filho e Maria Cristina Gobbi

N
ão há como falar sobre o cenário da comuni-
cação, com o uso das tecnologias digitais sem 
mencionar a mais recente possibilidade tecno-
lógica que tem movimentado o grande conti-

nente latino-americano e ainda está em fase de desen-
volvimento e implantação, que é a Televisão Digital. 
Historicamente a relação da televisão com a população 
do continente latino-americano sempre foi muito repre-
sentativa, sendo considerada como um fator de integra-
ção nacional em muitos países da região.
O Brasil, devido ao seu tamanho e importância eco-

nômica na região, historicamente exerce influência em 
diversos setores, e como a padronização do sistema de 
transmissão terrestre de televisão não foi diferente. Em 
28 de agosto de 2009, em encontro em Bariloche, entre 
o então presidente brasileiro Luis Inácio da Silva, a en-
tão presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, 
e os emissários do governo do Japão, formalizaram a 
adoção do sistema ISDB-Tb pela Argentina. 
A assinatura do acordo entre os dois países líderes 

do Mercosul criou condições para que ambos desenvol-
vam todos os potenciais da tecnologia nipo-brasileira 
de televisão Digital e invistam no esforço diplomático 
para ampliar o novo sistema para a América do Sul e, 
igualmente, para toda a América Latina3, além de para 
países africanos e asiáticos interessados na transmissão 
digital nipo-brasileiro. 

Os motivos que atraíram Brasil e a Argentina para o 
sistema ISDB-Tb, além de outros países da América Lati-
na e da África que já aderiram ao sistema, foi a perspec-
tiva de utilizar uma plataforma tecnicamente robusta, 
aberta para aperfeiçoamentos, livre de pagamentos de 
royalties, com capacidade de transmitir sem interferên-
cias em más condições climáticas ou em lugares com 
relevo acidentado. 
Além disso, trata-se uma tecnologia que permite a 

recepção direta de televisão em telefones celulares 
(smartphones) e outros dispositivos móveis e portáteis, 
como no caso de tablets. Esse é um fator interessante 
e fundamental para popularizar a Televisão Digital (TVD) 
móvel e para acelerar a convergência entre televisão, 
computador e celular, as três principais telas audiovisu-
ais da atualidade. Outra forte motivação para a escolha 
do sistema ISDB-Tb por alguns países foi a possibilida-
de de transferência de conhecimento e de tecnologia 
para que pesquisadores e técnicos dos dois países pu-
dessem viabilizar a produção nacional de plataformas, 
softwares e conteúdo. 
A cadeia produtiva da TVD está sendo constituída pela 

produção de conteúdos feita por estúdios próprios e/
ou independentes, pela estrutura técnica de servidores 
de programação, pelos sistemas privados de transmis-
são, por operadores públicos de rede e pelas diferentes 
categorias da sociedade civil organizada, que poderão 
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surgir motivadas pelo crescimento dos mercados e/ou 
pela disputa concorrencial alimentada por outros meios 
digitais em ascensão. Entretanto, a possibilidade gerada 
pela digitalização com melhor potencial imediato para 
suscitar receita poderá ser a produção de conteúdos, 
cuja demanda por formatos e temáticas latino-america-
nas deve se acelerar com a revitalização da recepção da 
Televisão Digital. Afinal, o veículo adquiriu melhor qua-
lidade de som, imagem, portabilidade, interatividade, 
mobilidade, entre outros e terá maior alcance em todos 
os países que adotaram o novo sistema tecnológico, 
devido à renovação e expansão dos sistemas de trans-
missão aberta.  
Numa época em que as tecnologias da informação e 

da comunicação estão em franca expansão, aliados aos 
mais de 60 anos de evolução da TV, chegando ao de-
senvolvimento da Televisão Digital, um novo cenário se 
descortina. A mídia televisão é sem dúvida, não só no 
Brasil, mas na América Latina e em outras localidades, 
capaz de agregar valor ao conhecimento sobre futuro 
em muitas frentes, movimentando o mercado publici-
tário com grandes investimentos, exercendo um papel 
fundamental na propagação da informação, do desen-
volvimento econômico e da inclusão social.

Aspectos iniciais da digitalização latino-americana
Com o mesmo padrão em diversos países da América 

Latina os modelos de comercialização e as políticas liga-
das a forma de digitalização do sinal, bem como os es-
tágios diferenciados de implantação abalizam algumas 

diferenças na região para implantação do sinal de TV 
aberto. O switch-off na região latino-americana começou 
em 2013, no México, e planeja-se que até 2024 todos 
os países da região completarão a transição para a ra-
diodifusão digital. Na Argentina a previsão é para 2019 
e segundo dados que circulam na Internet o país con-
tará com 220 sinais de TDA (Televisão Digital Argentina) 
aberto que serão recebidos pelos cidadãos.
As mudanças anunciadas pela digitalização do sistema 

ainda não são usufruídas pela grande maioria dos te-
lespectadores da América Latina. Uma das barreiras pas-
sa pela desinformação da população sobre os recursos 
disponíveis a partir da digitalização do sistema e outros 
como: as possibilidades sociais da interatividade; cami-
nhando pela definição de legislação, como por exemplo, 
o atraso na normatização do middleware Ginga, ocorri-
do somente em 2010, que determinou a obrigatoriedade 
de instalação do software nos aparelhos TV fabricados 
a partir de 2011; definição de modelo de negócios que 
atraia e estimule os grandes e pequenos produtores; 
acesso a banda larga, barateamento dos aparelhos de 
televisão e do set-top-box (conversor do sinal digital). 
Por certo, a desigualdade econômica, característica da 

região, conta com extensas camadas da sociedade que 
estão à margem da sociedade da informação e dos be-
nefícios propiciados pelas redes digitais. São os chama-
dos “excluídos digitais”, que compõem um contingente 
enorme na América Latina, formando a conhecida bre-
cha digital ou fissura digital, termo utilizado por alguns 
autores, que ampliam o conceito e fazem referência à 
diferença entre excluídos e incluídos digitalmente.
Globalmente, a exclusão digital está diretamente rela-

cionada com a pobreza e a baixa escolaridade, que gera 
a dificuldade de uso das tecnologias. Neste sentido, 
é fundamental tratar a educação, a cultura e o acesso 
tecnológico como instrumentos da democracia, capazes 
de criar espaços de discussão, planejamento e formação 
para além das arenas do sistema político das nações, 
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mas permitindo um espaço de interesse comum, aber-
to para a formação da opinião pública em questões 
relacionadas também à vida cotidiana. Neste aspecto 
a televisão tem um papel fundamental devido sua alta 
taxa de penetração nos domicílios. Segundo estudo da 
Deloitte, 40 milhões de pessoas serão incluídas na audi-
ência televisiva até o final de 2015 na região. Com isso, 
espera-se um crescimento de 8,8% na publicidade na TV 
no comparativo entre 2013 e 2018. 

No Brasil
Apesar da venda de televisores tela grande vir crescen-

do no Brasil desde 2007 (Eletros, 2014, web) e muitos 
deles já preparados para receber a interatividade com o 
Middleware Ginga embutido, uma grande parcela da au-
diência ainda possui televisores de CRT (Tubos de Raios 
Catódicos) e que irão necessitar da instalação do set-
top-box (conversores). O governo estima que haja um 
legado de cerca de 35 milhões de aparelhos analógicos.
Até o momento, não foi noticiada nenhuma ação do 

governo para popularização dos conversores. A notícia 
mais recente é a distribuição de 14 milhões de set-
top-box para participantes do programa Bolsa Família. 
Para que haja uma expansão consistente do mercado 
do audiovisual digital brasileiro e latino-americano será 
necessário realizar grandes esforços de pesquisa, de-
senvolvimento de produtos, ampliação de infraestrutura 
e vultosos investimentos públicos e privados para am-
pliação do acesso. Mesmo assim, a América Latina foi 
a América Latina a responsável pelo maior crescimento 
em seu mercado televisivo, com quase 5%. 
O Brasil responde por 45% desse percentual. No Brasil, 

a TV Digital aberta ainda mantém uma posição confor-
tável, conquistada e consolidada no período analógico 
e se comparada a outros mercados internacionais onde 
a conexão à internet via banda larga possui também 
forte penetração. A TV aberta no sistema analógico está 
presente em 97,2% (Grupo Mídia SP, 2014, web) dos 
domicílios e no sistema digital a cobertura já representa 

46,80% da população (Teleco, 2014). A TV aberta rece-
be 66,5% (Projeto Inter-Meios, 2014) dos investimentos 
publicitários.
A televisão terrestre ainda ocupa significativo mercado 

no mundo no que se refere aos aparelhos domésticos, 
mesmo que no mercado norte-americano essa realida-
de não seja presente (55,5% dos domicílios conectados 
recebem o sinal a cabo, embora esses índices estejam 
em declínio). Em 2009 eram aproximadamente 478 mi-
lhões de famílias, representando 39% em todo mundo, 
com acesso à TV terrestre. Mas é fundamental mencio-
nar outros modos de recepção, que vem crescendo de 
forma considerável. Nesse ano, o cabo já detinha um 
mercado de 440 milhões de lares, sendo 31% deles na 
Europa. A recepção por satélite ocupou 22,2% das esco-
lhas em 2008. Finalmente, a IPTV (Internet Protocol TV), 
em 2009, já representava 2,4% do modo de recepção 
e está em fase de crescimento, apontando um forte au-
mento anual global em torno de 48% nos maiores mer-
cados mundiais, com Europa (4,7%) e América do Norte 
(4,3%). Segundo estudo divulgado pela Point Topic, a 
América Latina teve um crescimento de 1.09% no quarto 
trimestre de 2014 no share mundial de IPTV. 
A televisão terrestre ainda ocupa significativo mer-

cado no mundo. Mesmo diante das possibilidades no 
mundo IP, a TV terrestre ainda é uma gigante na distri-
buição de conteúdo, principalmente na América Latina. 
Cabe à indústria televisiva brasileira saber aproveitar as 
oportunidades que nosso contexto social e político nos 
conferem e se firmar ainda mais como líder nessa fase 
transitória que estamos experimentando. n
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A diferença do Brasil, o desenvolvimento da TV Digital 
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Uso da Banda 
C-Planejada rumo 
à expansão de canais 
na América Latina

por Jurandir Pitsch

O
crescimento do mercado de TV Paga na Amé-
rica Latina e da demanda por canais Full HD 
e Ultra HD é cada vez maior. Enquanto esse 
setor, em 2011, possuía cerca de 45 milhões 

de assinantes, a previsão para 2015 é que esse número 
ultrapasse os 88 milhões de usuários [1].
No Brasil, por exemplo, esse mercado teve um aumen-

to de 8,6% em comparação com 2013. Esse cenário traz 
uma nova demanda por capacidade e, por isso, as ope-
radoras de satélite e TV iniciaram a utilização da banda 
C-Planejada, uma novidade que aumenta o número de 
transponders [2] disponíveis em toda a região e, princi-
palmente, no Brasil. 
Essa nova banda, localizada um pouco acima da fre-

quência da Banda C padrão, é autorizada pelo Apêndice 
30-B da UIT (União Internacional de Telecomunicações) 
e adiciona mais faixas de frequência às operadoras.  
Seu uso já é comum na Asia (onde é conhecida como 
banda Insat) e está começando a se tornar mais fre-
quente na América Latina. Ela traz diversas vantagens, 
que vão desde a expansão de comunidades de vídeo 
- com a adição de novos canais em posições orbitais 
já consolidadas, até a facilidade de recepção - uma vez 
que as antenas dos operadores não precisam ser rea-
pontadas a novas posições orbitais. 

Do ponto de vista técnico, a recepção dos sinais exige 
um novo equipamento, que é instalado nas antenas já 
existentes. Por isso, operadoras de satélite como a SES 
disponibilizam aos seus parceiros um Programa de An-
tenas completo, que oferece o novo material e garante 
que todos os operadores de TV por assinatura tenham 
100% de visibilidade e acesso à expansão e programa-
ção dos canais disponíveis.
No caso da SES, o programa abrange o satélite SES-6, 

que está localizado em uma posição orbital já estabele-
cida e com uma forte comunidade de vídeo. Nesse caso, 
o uso da banda C-Planejada traz a disponibilidade de 
15 novos transponders, o que significa uma maior ca-
pacidade para receber sinais nas qualidades Standard, 
HD, Full HD e até mesmo UHD 4K e a oferta de produtos 
melhores e mais atraentes para os assinantes das TVs 
por assinatura. Além disso, com a mudança para TV Di-
gital no Brasil até 2018, cada vez novos espectros serão 
necessários para levar o sinal à população
Ou seja, o aumento da demanda no Brasil e América 

Latina é bastante forte e é fomentado pelo crecimento 
do poder econômico, a exigência por conteúdo Premium 
e pelos eventos esportivos na região, como os Jogos 
Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo de 2014, que 
trouxeram grandes aprendizados. E os satélites são a 
forma mais confiável e econômica de se suprir a deman-
da e alcançar essa audiência massiva em nível nacional, 

Continuando com o foco no setor 
de satélites, a Revista da SET 
convidou a SES para explicar 
o conteito de comunidades 
de vídeo e os beneficios que 
pode gerar a utilização de Banda 
C-Planejada na região
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regional e mundial. Com esse Programa de Antenas, a 
capacidade necessária está garantida, e as operadoras e 
distribuidoras poderão contar todo com todo o suporte 
e ambiente necessário para que respondam ao desafio 
de estar presentes aos seus usuários e prover um maior 
e melhor número de canais a cada um dos países. n

Referências:
[1] Dataxis, 2Q12, Estimativa Dataxis e SES.
[2]  Transponders (abreviação de Transmitter-responder) são dispo-

sitivos de comunicação que recebem, amplificam e retransmi-
tem um sinal em uma frequência diferente.
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A
ntes de recriminar este típico título de livro de 
autoajuda com pitadas de blog de tendências, 
dê uma chance ao texto e continue. A linha 
entre e o brega e o inovador sempre será tê-

nue. Para quebrar a barreira da mesmice há de se ter 
uma boa dose de ousadia, o que nos faz correr o risco 
de parecer ridículos aos olhos dos outros. E apesar de 
muito do que você vai ler aqui já ter feito parte da sua 
vida em algum momento, talvez você nunca tenha visto 
desta maneira. Aproveite este universo de possibilida-
des a caminho da inovação sem preconceitos. Conhe-
cer histórias é conhecer pessoas. E ao conhecê-las, nos 
tornamos capazes de proporcionar experiências únicas. 
E em um mundo com tantos estímulos, só aquilo que 
fala diretamente com a gente é capaz de garantir nossa 
atenção. Saber individualizar o conteúdo é a chave para 
os novos roteiros. Saber com o que as pessoas se iden-
tificam de verdade, interpretar seus sinais, compreender 
suas histórias é, de uma vez só, ter a chave da razão e 
do coração ao mesmo tempo.
Todos no mundo se identificam com histórias diferen-

tes em momentos distintos da vida. Não importa se é 
com a Peppa Pig, Gengis Khan ou Ghandi. Todas as his-
tórias possuem elementos com os quais, dependendo 

do contexto e do momento em que nos encontramos, 
iremos nos identificar mais ou menos. Na verdade, mais 
do que identificação, buscamos de alguma forma ser 
os protagonistas destas histórias. Saber o porquê de 
nos identificarmos com a estrutura destas narrativas e 
com estes protagonistas é uma resposta que podemos 
encontrar dentro de uma ciência que atende pelo nome 
de narratologia. Suas teorias têm o objetivo de descre-
ver o funcionamento da narrativa e demonstrar os seus 
mecanismos para identificar o que as diversas histórias 
possuem em comum, e como são capazes de recriar 
constantemente o universo em que vivemos.
A teoria da narrativa pode ser analisada de muitas 

formas: pela ordem cronológica, a sequência na qual 
os acontecimentos ocorrem, dentre outros, mas o foco 
deste texto é falar menos a respeito das estruturas e um 
pouco mais a respeito do conteúdo e sobre o que de 
fato essas histórias buscam contar. Por mais que a lin-
guagem consiga expressar o que deve ser dito, sempre 
vai faltar algo. Toda a forma de expressão possui peri-
fericamente alguma forma de simbolismo, que pode ou 
não ser contado se utilizando da linguagem. Comunicar 
é algo complexo e existem muitas maneiras de se fazer, 
mas principalmente, através das figuras de linguagem 

Inovar consiste em saber entender e interpretar as mesmas histórias 
em papéis diferentes e contextos distintos. 
Entendendo isso, somos capazes de construir relevância e sentido 
aos nossos conteúdos. por Icaro de Abreu
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A base para um roteiro 
transmídia perfeito





 A televisão é “a tela grande” e, segundo Cianci (2009), 
“um eletrodoméstico. Ligue e ela funciona perfeitamen-
te”. Essa característica da televisão, e seu convite à 
‘passividade’, a tornam o objeto central da sala, sempre 
ligado, e cada vez maior. O computador, por sua vez, 
é “a tela ativa”, que vem se tornando cada vez mais 
central no ambiente doméstico. 
A terceira tela, a “mini”, é a do dispositivo móvel, que 

possibilita o consumo de conteúdo em qualquer lugar, 
principalmente a partir de uma conexão de internet 3G. 
O tamanho da tela e a velocidade de conexão – que no 
Brasil é sabidamente ruim-, não se configuraram como 
impeditivos para que o consumo de vídeo em disposi-
tivos móveis começasse a crescer cada vez mais, inclu-
sive em ambiente doméstico. Isso pode ser explicado 
pela necessidade crescente de consumo individual de 
conteúdo, que tem nos dispositivos móveis as carac-
terísticas de comodidade e personalização necessárias. 
Não só o dispositivo móvel se presta ao consumo de 
vídeos, como ele é o dispositivo mais natural de inte-
ração: sendo móvel, está sempre ao alcance das mãos, 
sempre conectado. O fenômeno da Social TV é a expres-
são disso e o volume de conversas em torno dos pro-
gramas, principalmente aqueles transmitidos ao vivo, 
bate novos recordes a cada ano.

Além da possibilidade de time-shiffting, os serviços 
de vídeo on demand também oferecem a flexibilidade 
de acessar o conteúdo em diversos dispositivos (place
-shiffiting) e, principalmente, dão ao usuário o contro-
le total sobre seu consumo. Assim, o binge-watching  
(consumo compulsivo) também se instaurou como o 
comportamento característico do vídeo on demand. 
Segundo estudo da Ericsson, cinco em cada dez consu-

midores preferem que todos os episódios de uma série 
de televisão sejam lançados de uma só vez. Isso mostra 
que assistir a um programa “de televisão” é uma expe-
riência cada vez mais personalizada e individualizada.
O vídeo on demand tornou possível que séries inteiras 

fossem descobertas e fizessem sucesso, depois de se-
rem apenas medianas nas exibições na televisão. Como 
exemplos, temos a série Breaking Bad cujas quatro pri-
meiras temporadas foram disponibilizadas no serviço 
de vídeo on demand Netflix para formar uma audiência 
mundialmente massiva em torno da exibição da quinta 
e última temporada.
Os serviços de vídeo on demand vieram mudar radical-

mente o cenário broadcast de produção e distribuição de 
conteúdo audiovisual. A Netflix, o principal serviço S-VOD 
atual, surgiu como um site de aluguel de fitas VHS com 
uma taxa mensal fixa, que permitia o aluguel de quantas 

que conseguimos abrir estes grandes portais, tendo 
no decorrer dos tempos artistas, filósofos e religiosos 
como porteiros. 
As narrativas metafóricas sugerem a coexistência de 

contextos imaginários. Interpretá-la ao pé da letra, e 
não com a liberdade poética que exige, é um erro. Todas 
as imagens que construímos metaforicamente a respei-
to da natureza, por exemplo, têm a ver com algo que 
existe dentro de nós. Com os nossos mitos e histórias. 
Como disse Novalis, “o pouso da alma é aquele lugar 
onde o mundo interior e o exterior se encontram”.
Antes de entrar neste ponto, é importante dizer que 

se fala nisso há muito tempo. Prova são os exemplos, a 
seguir, de diferentes pensadores, que discorrem sobre o 
tema. O russo Vladimir Propp, em “Morfologia do Conto 
Popular”, reduziu todas as narrativas a trinta e um ele-
mentos fixos. Além dele, Lévi-Strauss, a partir de uma 
análise estruturalista, disse em seu livro “Antropologia 
Estrutural” que o que importa são os mitos, variações 
que foram amplamente difundidas através de elemen-
tos constantes na estrutura, que pretendo explorar com 
este texto.
Tzvetan Todorov, por sua vez, dizia que a narrativa se 

constitui na tensão de duas forças. Uma é a mudança 
e a outra a ordem e se constituem na tensão das duas. 
Carl Jung também entendeu que uma estrutura mítica é 
essencial tanto por uma questão do consciente quanto 
do inconsciente, em que o herói representa o protago-
nista e os arquétipos os coadjuvantes da história, pelos 
quais o protagonista deve passar para concluir sua exis-
tência com êxito. 
A maior sumidade em mitos é sem dúvida Joseph Cam-

pbell. Em seus livros “As máscaras de Deus” e “O Herói 
de mil faces”, aproximou elementos até então descone-
xos. Reconhecido como um grande generalista, acabou 
por influenciar roteiristas, diretores e produtores ao re-
dor do mundo, dentre eles George Lucas, que arrastou 

gerações através da célebre frase mítica “Que a Força 
esteja com você”; Os irmãos Wachowsky, em Matrix, e 
até a própria Disney, que em um memorando entitulado 
“A Jornada do Escritor: Estrutura Mítica para Roteiris-
tas”, influenciou diferentes filmes na década de 1990, 
que passavam por um check-list antes de serem produ-
zidos. Mitos sempre transitaram entre todas as gerações 
e há evidências da existência de mitos idênticos em 
povos e culturas distintas, que nunca tiveram suas tra-
dições cruzadas em momento algum da história. O mais 
difundido no ocidente é o de Jesus Cristo, que nasceu 
de uma virgem no dia 25 de dezembro e três reis magos 
anunciaram seu nascimento. No decorrer de sua vida, se 
juntou a doze pessoas, que se tornaram seus apóstolos, 
executou milagres, foi perseguido, morto, crucificado e, 
três dias depois, ressuscitou.
Até aí nada novo, não fosse o fato de haver mais de 

cinquenta histórias idênticas a essa antes do ano um, 
incluindo personagens considerados pagãos, mas de 
grande envergadura histórica, como Horus, Atis, Krish-
na, Dionisio e Mithra, para citar alguns. Colocando as 
crenças de lado, a pergunta que devemos nos fazer é 
por que a mesma história foi e continua sendo contada 
em diferentes culturas, até os dias de hoje? Qual o mito 
e o que podemos aprender com elas?
É importante saber que, se vamos falar do princípio 

da história da civilização, é necessário dividi-la entre 
duas culturas básicas: a da caça e a da agricultura. Na 
agricultura, o ciclo de plantio sempre foi determinante. 
E os povos que tinham sua cultura baseada na agri-
cultura eram muito atentos ao que acontecia no céu, 
percebendo que os padrões da natureza de tempos em 
tempos se repetiam diante de seus olhos. Isso pode 
soar um tanto romântico em um mundo com compu-
tadores. Mas há dez mil anos não era bem assim. Foi 
observando o comportamento da natureza que nossos 
antepassados perceberam, por exemplo, que o Sol, no 
decorrer de 365 dias, diminui seu arco visível, atingindo 
seu menor trajeto no dia 22 de dezembro. Este é o dia 
da morte do Sol, o ápice do inverno, quando toda a co-
lheita está comprometida. Ali, permanece por três dias 
inteiros, voltando a se distanciar do horizonte no dia 
25, o grande dia da renovação, sinalizando que os dias 
serão maiores e o ciclo da agricultura volta a acontecer.

Mitos
Como se não bastasse, Sirius, a estrela mais brilhante, 

fica alinhada com as Três Marias. Fora do Brasil, são as 
três estrelas do cinturão de Órion e no dia 25 de dezem-
bro pela manhã, as três estrelas apontam exatamente 
para o Sol nascente, alinhado no centro da constelação 
do Cruzeiro do Sul. Na cultura da caça, o que ficou claro 
é que tudo que é vivo depende de outra vida, onde 
sobreviver era tão somente sinônimo de caçar. Em meio 
a um clima hostil, homens de Neandertal e animais sel-
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conteúdo audiovisual. A Netflix, o principal serviço S-VOD 
atual, surgiu como um site de aluguel de fitas VHS com 
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vagens duelavam diariamente e que influenciou Charles 
Darwin no século XIX que dizia: “Os mais aptos têm 
mais chances de sobreviver” e nessa cultura os mitos 
eram outros.
Os mitos nos contam sobre ideias elementares, as 

quais Jung denominou arquétipos. Estes aparecem sob 
diferentes roupagens durante a história da humanidade. 
Através deles, buscamos experimentar o mundo e aqui-
lo que transcende. Buscamos experimentar o divino. 
Quando fazemos isso sozinhos, sonhamos, mas quando 
sonhamos em conjunto, construímos um mito. É neste 
momento em que consolidamos a questão do incons-
ciente coletivo de que Jung tanto falava. Tentar compre-
ender e identificar traços de nossa personalidade é uma 
maneira de destrinchar nossos mitos.
Desde os gregos tentamos fazer isso. Hipócrates, por 

exemplo, um dos pais da medicina, classificou os seres 
humanos em quatro temperamentos-base: sanguíneo, 
colérico, melancólico e fleumático. Hoje, com os mode-
los atuais, conseguimos cobrir grande parte dos traços 
de personalidade e, com isso, prever com um bom grau 
de veracidade como as pessoas irão se comportar e com 
o advento da internet, a manifestação dessas persona-
lidades protagonistas ficou mais fácil de se monitorar.
Assim como o homem primitivo deixava marcas por 

onde passava, deixamos nossas pegadas virtuais, uma 
espécie de registro da nossa história na internet, atra-
vés do qual é possível decifrar perguntas existenciais a 
respeito de nós mesmos. Um dos melhores projetos a 
respeito é o Apply Magic Sauce (http://applymagicsauce.
com/), da Universidade de Cambridge. Com um simples 
login usando o Facebook Connect, o aplicativo é ca-
paz de cruzar informações e revelar dados a respeito 

da vida particular que dei-
xaria mães de cabelos em 
pé. Outra iniciativa bem é 
o 16 Personalities (http://
www.16personalities.com), 
com versão em português, 
através do qual é possível 
descobrir um pouco mais a 
respeito de sua personali-
dade.
Grande parte das pesso-

as desejam compartilhar 
suas histórias, pois assim 
se validam em grupo e as 
marcas nunca tiveram um 
cenário tão rico para iden-
tificar a história com a qual 
seu público se identifica.  
A marca o representa e 
fala o que a pessoa pen-
sa. Estas tendências têm 
relação com as histórias do 

seu target. E estas histórias, essencialmente, com um 
mito, afinal, consumidores compartilham histórias. Nun-
ca marcas. A criação do nosso universo e a história da 
humanidade, da nossa evolução ao longo dos milênios, 
pode ser contada através de diferentes mitos. Do Big 
Bang à Bíblia Sagrada. Do Oriente ao Ocidente. As his-
tórias colocam novas roupagens, mas seu sentido moral 
é sempre o mesmo. Inovar consiste em saber entender 
e interpretar as mesmas histórias em papéis diferentes 
e contextos distintos. Entendendo isso, somos capazes 
de construir relevância e sentido aos nossos conteúdos. 
Mais do que isso, neste caminho, atribuímos sentido às 
nossas vidas.
A inovação está muito mais presente enquanto com-

preender as semelhanças do que focar nas diferenças. 
As semelhanças são amplas e, através delas, promove-
mos a mútua compreensão entre os seres. Como dizem 
os Vedas, as escrituras sagradas mais antigas da histó-
ria: ”A verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob 
muitos nomes”. n

* Colaboração Rodrigo Arnaut e Daiana Sigiliano

Icaro de Abreu é um publicitá-
rio que trabalha com inovação 
e é fã de mitologia. Possui em 
seu currículo cases como o filme  
Desaparecidos, um dos cases de 
maior sucesso Transmidia no país 
e o copo que adiciona amigos no  
Facebook, desenvolvido para a 

Budweiser. Contato: icarodeabreu@gmail.com

Fonte LGIConsulting
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