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Editorial

Especialistas da indústria analisam a NAB 2015 e o futuro da TV

C

om uma indústria mudando dia a dia. Com uma
NAB que cada ano apresenta mais soluções
de software, e menos de hardware. E, com um
mercado brasileiro de broadcast em um momento de
transição para o Digital com a iminência do começo
do desligamento analógico que já está na contagem
regressiva, analisar as variáveis, condicionantes e alternativas frente ao futuro são essenciais.
Assim, o SET e Trinta 2015 que se realizou no Las
Vegas Convention Center foi de vital importância para
os mais de 450 broadcasters brasileiros e latino-americanos que participaram do evento para discutir
“o progresso do Broadcast no mundo”, e mostrar as
tendências do mercado nacional e mundial.
Na edição de junho da Revista da SET colocamos a
seu dispor a primeira parte de um resumo exaustivo
dos principais momentos do SET e Trinta, seminário exclusivo da SET que se realiza em Las Vegas,
que reuniu líderes de opinião tanto brasileiros como
internacionais, profissionais e empresas que discutiram durante três movimentadas manhãs as principais
novidades em tecnologia de broadcasting e novas
mídias da indústria audiovisual.
Ainda publicamos as primeiras opiniões de um grupo
seleto de profissionais e intelectuais escolhidos pela
SET na seção denominada “O olhar dos especialistas
da SET” na qual serão refletidas as impressões e tendências que deixou a maior feira de broadcasting do
mundo. A iniciativa da Revista da SET tem o intuito de
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 emissora, na sua vida profissional
ou para ver que estão fazendo os seus provedores
tentando vislumbrar o que fazer no futuro próximo.
Nesta edição contaremos com artigos produzidos
pelo professor da ECA/USP, Almir Almas abordando
o fenómeno 8K; uma reflexão de Fernando Moura
(Revista da SET) sobre o paradigma 4K; um texto
sobre receptores AM desenvolvido por Ronald Barbosa (MSc/ABRA); Paulo Guedes Esperante (SBT) debruçando-se sobre diversos temas que tem a ver com a
implantação de transmissões 4K (UHD); Paulo Canno
(TV Gazeta) explicando o fenômeno das soluções “in
cloud”; e finalmente, uma análise sobre a neutralidade na rede de Ioma Carvalho da TV Globo.
Continuando com a cobertura especial da NAB 2015,
visitamos o Pavilhão Brasileiro que teve 20 empresas
expositoras e um fluxo importante de visitantes provenientes de 19 países do mundo com interesse em
conhecer as tecnologias brasileiras.
Finalmente, três artigos que abordaram temas importantes como a “convergência digital: o futuro da TV
aberta” desenvolvido por André Barbosa. “A revolução do vídeo on demand. Binge-Watching, Time-Shiffiting”, abordado pelo grupo Era Transmídia e finalmente o “papel do satélite na era da tela múltipla e
do OTT” por Carmen González-Sanfeliu.
Boa leitura!
Olímpio José Franco
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Notícias

TV Digital: Conversores distribuídos
terão middleware Ginga C
Governo aprova conversores com middleware Ginga C para serem distribuídos
pelo Programa Bolsa Família

O

© Foto: Francisco Machado Filho

conversor da TV Digital que
será distribuído aos 14 milhões de inscritos no Programa Bolsa Família terá interatividade e possibilitar o acesso à
internet. A entrega do aparelho será
feita durante o processo de desligamento da TV analógica, que começa
no Brasil no próximo 25 de novembro de 2015.
A decisão sobre o modelo do conversor digital foi tomada pelo Grupo de Implantação do Processo de
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), que reúne
governo, empresas de radiodifusão
e de telecomunicações. O aparelho
com as configurações definidas ainda não existe no mercado e vai ser
produzido.
Mais tarde, o Fórum do Sistema
Brasileiro de TV Digital (SBTVD), entidade que congrega radiodifusores,
comunidade acadêmica e indústria,
aprovou posteriormente as especificações técnicas do Ginga C.
As normas aprovadas vão ser submetidas à consulta pública pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A homologação serve

Roberto Franco, presidente do Fórum
SBTVD
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para oficializar as regras que servirão de base para os fabricantes de
aparelhos e criadores de aplicativos
de interatividade que utilizem o middleware.
O tipo de conversor escolhido vai
trazer o middleware de interatividade Ginga C, 512 de memória RAM e
2 GB de memória flash. Além disso,
contará com entradas para conexão
à internet banda larga, por meio de
um modem externo via USB ou cabo.
O secretário-executivo substituto
do Ministério das Comunicações,
James Görgen, afirmou que o conversor interativo dará ao telespectador a
possibilidade de acessar aplicativos
e programas com uma série de facilidades, como marcação de consultas
médicas, vagas de emprego, extrato
do Bolsa Família, serviços bancários
e outros serviços de governo tanto
federal, quanto estadual e municipal.
O Ministério das Comunicações afirma que o Ginga C é a versão mais
atual do programa que permite a interatividade no Sistema Brasileiro de
TV Digital. A diferença para as outras
versões é que o Ginga C permite a interação não só por meio dos aplicativos, mas também por meio dos vídeos interativos, o que torna a solução
mais amigável para os usuários.
A intenção do governo é permitir que
as famílias de baixa renda também
possam acessar aplicativos pelo conversor e ter acesso a serviços de governo eletrônico pelo aparelho.
A palavra do Fórum SBTVD
O Fórum SBTVD aprovou em reunião, a especificação do Ginga C, que
permite interatividade à TV Digital.
“A inclusão do perfil ‘C’ nos conversores que serão distribuídos aos
beneficiários do programa Bolsa Família é o primeiro passo para a real
integração da radiodifusão com a

Internet”, observou Roberto Franco,
presidente do Fórum SBTVD.
Franco lembra que a entidade
aprovou um documento no qual faz
recomendações para que o Grupo de
Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais
de TV e RTV (GIRED) realize vários
testes com o middleware que serão
instalados nos conversores.
Aprovadas pelo Fórum SBTVD,
as especificações do perfil “C” serão agora encaminhadas à Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), para consulta nacional durante 60 dias. Ao fim desse processo,
a expectativa é de que sejam imediatamente publicadas, afirma o Fórum
em comunicado, “uma vez o desligamento do sinal analógico começa em
abril do ano que vem e depende fundamentalmente da distribuição dos
conversores para os beneficiários do
Bolsa Família”.
As especificações do Ginga C
pelo Conselho Deliberativo do Fórum
SBTVD – formado por representantes
das indústrias de recepção, transmissão e radiodifusão, além do setor
acadêmico – foram aprovadas pela
maioria dos conselheiros. Representantes da indústria de recepção (os
fabricantes de aparelhos de TV) levantaram dúvidas sobre a compatibilidade do middleware e votaram em
bloco para tentar derrubar a aprovação da norma. Os fabricantes de TV,
no entanto, acataram a decisão da
maioria e aguardam os testes que
serão realizados pela ABNT.
“O voto contrário da indústria da
recepção é um processo natural, que
enriquece o debate e é uma preocupação legítima dos fabricantes de
TV, no sentido de oferecer ao consumidor a melhor TV digital possível”,
destacou Roberto Franco. n
• Com Minicom e Fórum SBTVD

TCU aprova metodologia de outorga
para rádios FM

Preço
A metodologia aprovada também
define o preço fixo da outorga, que
levará em conta variáveis econômicas e geográficas (como tamanho do

município), além do potencial comercial da frequência, para estabelecer o
valor da concessão.
O Ministério das Comunicações vinha lutando pela aprovação há cerca
de quatro anos. Além disso, a definição do preço fixo da outorga ajudará
a viabilizar a migração das rádios AM
para FM.
Como funciona
O processo de outorga de radiodifusão de sons ou de sons e imagens,
em caráter comercial, ocorre por processo licitatório (Lei nº 8.666/93), na
modalidade Concorrência, mediante
a publicação, na Imprensa Oficial, do
devido edital, e é julgada pelo critério de maior valor da média ponderada da pontuação da Proposta
Técnica e da Proposta de Preço pela
Outorga.
Após a homologação do procedimento licitatório e a adjudicação do
seu objeto à entidade vencedora, é
expedido o ato de outorga (Portaria
para os casos de serviços de radiodifusão sonora, e Decreto Presidencial para o serviço de radiodifusão

© Foto: Divulgação

O

Tribunal de Contas da União
(TCU) aprovou na quartafeira, 3 de junho, o Edital
de Concorrência submetido
pelo Ministério das Comunicações
para definir a metodologia de concessão de frequência de radiodifusão
sonora em frequência modulada (FM)
na cidade de Anápolis. O relator foi
o ministro Benjamin Zymler. Apesar
de a decisão do tribunal ter sido
aplicada sobre o caso específico do
município goiano, o edital servirá de
parâmetro para futuras licitações de
frequência de radiodifusão sonora.
Com isso, o Ministério das Comunicações poderá retomar as licitações
de frequências para rádios comerciais de todo o Brasil. “É uma grande notícia para os radiodifusores de
todo o país”, disse o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Luiz Azevedo.

de sons e imagens), o qual, então,
é submetido à devida apreciação do
Congresso Nacional, em observância
ao que preconiza o artigo 223, da
Constituição Federal.
Conforme dispõe o artigo 3º do dispositivo constitucional supracitado,
o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional. n
• Com Minicom

NAB 2015

Em uma época de vacas magras no mercado
nacional, o pavilhão brasileiro na NAB 2015
esteve recheado de empresas e teve uma
muito boa receptividade por parte dos
visitantes, não só brasileiros, mas também
internacionais que cada ano se acercam
em maior número a procura de soluções
tecnológicas para serem utilizadas dentro do
padrão ISDB-Tb, mas não só, também outras
tecnologias brasileiras estão começando
a gerar interesse internacional

da maior feira do setor de broadcast
do mundo é muito importante para
as empresas brasileiras e o apoio da
Apex-Brasil é fundamental para promover esta iniciativa”.
A expectativa de Daniela antes da
feira era “atrair cada vez mais visitantes para o nosso pavilhão e aumentar as expectativas de negócios
que o ano passado eram de U$S 12
milhões”, situação que foi alcançada,
já que no fim da exposição, a modo
de balanço, ela disse que “o pavilhão este ano teve movimento o tempo todo. Foram cadastrados cerca de
1000 contatos. Este ano observamos
que havia mais estrangeiros do que
brasileiros no pavilhão. O fato de
participarmos desde 2007 do evento, e há 4 anos estarmos no mesmo
lugar, faz com que o movimento seja
© Foto: Fernando Moura

© Foto: Fernando Moura

Pavilhão Brasileiro volta
a mostrar a importância
do padrão ISDB-Tb

por Fernando Moura, em Las Vegas

A

oitava participação do Pavilhão Brasileiro na NABShow
organizada pelo SINDVEL
(Sindicato das Indústrias
de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos
e Similares do Vale da Eletrônica) e
a Apex-Brasil (Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investi-
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mentos), teve 20 empresas brasileiras
oferecendo uma grande variedade de
produtos e serviços para o mercado.
Segundo informou à Revista da
SET, Daniela Saccardo, gerente do PS
Eletroeletrônicos Brasil, “as empresas vem se capacitando para atender
o mercado externo, porque participar

Daniela Saccardo, gerente do PS
Eletroeletrônicos Brasil se mostrou
muito satisfeita com os resultados
preliminares da feira. “Veremos como
correm os negócios durante o ano e
como evoluem, mas as perspectivas
são muito boas”, afirmou

© Foto: Francisco Machado Filho

NAB 2015

David Britto,
coordenador
do Módulo
de Mercado
do Fórum SBTVD
(SET/ TQTVD)
no estande
da TQTVD,
junto a parte
da equipe
da empresa
que se deslocou
a Las Vegas

ram no Las Vegas Convention Center
de 13 e 16 de abril de 2015.
Os brasileiros na NAB 2015
A Alfred, empresa pernambucana
apresentou em Las Vegas “os Alfreds,
uma família de produtos revolucionários para gerenciamento, storage e
arquivamento de mídia. O Alfred Server é um sistema broadcast montável em rack e o Alfred mini é o MAM
para o resto de nós. Ambos com o
poderoso Alfred Software, desenvolvido a partir do zero com características inovadoras, como transcodificação open-source e arquivamento LTO
com LTFS”, afirma João Paulo Quérette, CEO da companhia.
Pela sua parte a Ativa Soluções
atua no mercado de telemetria e
M2M (Machine-to-Machine), desenvolvendo soluções para prover ge© Foto: Francisco Machado Filho

cada vez melhor. Os visitantes já sabem onde estamos”.
De fato, analisou Daniela, “os seminários apresentados pelas empresas
no SET e Trinta, também foram outro
atrativo para a visitação do pavilhão.
O espaço foi muito bom e as empresas gostaram bastante. As empresas
tiveram muitos contatos e os contatos foram bons. Estamos muito satisfeitos com a NAB este ano, e estamos
muito entusiasmados para NAB2016”.
O pavilhão brasileiro na edição 2015
da NABShow contou com a participação de 20 empresas: Alfred, Ativa,
Biquad, CloudTV, EiTV, Ideal Antenas,
Inatel, JWSAT, Media Portal, Opic,
Playlist, Screen Service, SP TeleFilm,
ShowCase, Software News, Tecsys, TQTVD, TSDA, VoiceInteraction, e Wimobilis. A seguir, uma pequena descrição
de cada uma delas e o que apresenta-

O Pavilhão Brasileiro serve de ponto de encontro entre radiodifusores e a indústria
broadcast brasileira. Na imagem, Nivelle Daou Jr (SET/Fundação Rede Amazônica)
conversa com representantes de empresas nacionais
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renciamento remoto de dados para
diversos segmentos de negócios
apresentou-se em Las Vegas para
“divulgar a integração dos produtos
da ATIVA à tecnologia 4G. Em 2014
foi desenvolvida uma nova plataforma para gerenciamento dos transmissores de equipamentos de broadcasting com interface Ethernet para
o Gateway, que vem sendo integrado
à 4ª Geração de conexão de dados
para oferecer uma solução ainda
mais eficiente para equipamentos
que são instalados remotamente”.
Biquad Tecnologia esteve presente
no Pavilhão Brasileiro demonstrando
as principais tecnologias para processamento de áudio digital tais como
processadores de áudio, híbridas telefônicas, distribuidor de áudio, avisos
luminosos e suporte para microfones.
Assim, a empresa de Santa Rita do
Sapucaí apresentou em Las Vegas
os seus sistemas de processamento
digital de áudio e controle de Loudness “criado com tecnologia 100%
brasileira. Aos apaixonados por áudio profissional, DAP4 é a ferramenta ideal para obter ótimos resultados
em processamento digital de sinais
nas emissoras de AM, FM e Televisão”, afirmam os seus responsáveis.
A CloudTV apresentou em Las Vegas, entre outros produtos, o seu
sistema de MAM colaborativo, uma
ferramenta de gerenciamento de conteúdo que permite organizar, pesquisar, arquivar e distribuir suas produções de forma colaborativa com seu
grupo de trabalho.
A EiTV levou pelo sétimo ano consecutivo a NAB os seus principais
produtos referentes a soluções de TV
Digital Interativa para redes ISDB-T,
com equipamentos para datacasting
e multiplexação de EPG, Ginga, OAD
e EWBS; geração automática de closed-caption; middleware Ginga para
TVs e STBs; e encoders e decoders
de vídeo H.264 para broadcast ISDBTb e contribuição via IP.
Rodrigo Araújo, diretor da EiTV,
destaca que na edição 2015 da feira de Las Vegas ficou claro que o
mercado caminha para espaços de

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

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.

B4 lens mount
LDX Camera

Telecast Fiber
Copperhead

Karrera/Kayenne
Production Switchers

GV Convergent

NVISION Routing

Densité Modular

K2 Dyno Replay

EDIUS NLE

Kaleido Monitoring

K2 Summit Servers

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

Mark Hilton

Vice-Presidente, Broadcast Infrastructure

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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Os estandes da EI TV e a Inatel se movimentaram bastante durante os 4 dias da NAB
2015, com presença de diversos profissionais nacionais e internacionais
interessados nos seus produtos

© Foto: Fernando Moura

convergência entre a TV e a internet.
“Hoje, quem produz conteúdo passa a ser o mago capaz de dar vida
a toda esta indústria. A Internet é o
espaço onde milhares e milhares de
talentos criam conteúdos com uma
liberdade impossível de acontecer
em outro lugar. E a indústria tecnológica depende deles”.
Como tem feito nas principais feiras
dos últimos anos, a Ideal Antenas se
apresentou novamente no pavilhão
Brasileiro em Las Vegas apresentando equipamentos de transmissão FM
e TV de fabricação própria que contam com certificação ISO 9001/2008
em conformidade e serviço ao cliente, recursos de engenharia e suporte
de vendas eficiente.
Marcelo Zamot, gerente de Vendas
da Ideal Antenas afirma que para a
empresa “é muito importante estar
em Las Vegas para mostrar os sis-

Revista da SET é lida com atenção
no pavilhão brasileiro da NAB 2015
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O PAVILHÃO BRASILEIRO EM NÚMEROS
• 1000 visitantes cadastrados no pavilhão;
• 433 contatos comerciais foram
realizados durante o período a feira;
• 19 países de origem dos contatos: África
do Sul, Bolívia, Brasil, Chile, China,
Coreia, Egito, Equador, Estados Unidos,
Filipinas, França, Honduras, Japão,
Marrocos, México, Paraguai, Peru,
Turquia, Venezuela;
• 3 empresas fecharam 32 negócios
durante a feira, no valor de US$ 200 mil;
• Expectativa de negócios para os
próximos 12 meses gira em torno de 175
contratos no valor de US$ 9,670,000.00
temas de transmissão de alta qualidade” da empresa, que segundo
ele, “é reconhecida como o principal
fornecedor de sistemas de antenas
profissionais” no país.
Outra das empresas presentes foi
a Playlist Software Solutions, uma
das principais empresas desenvolvedoras de software de automação de
rádio no país que já conta com mais
de 2.000 clientes, atuando também
na Europa, África e Américas.
“Nosso sucesso é impulsionado por
nossa equipe de engenheiros, técnicos e gestores e seu foco incansável
na entrega de softwares inovadores,
seguros e produtivos. Nosso principal produto é o Playlist Automation
Suite, um sistema integrado para
automação de emissoras de rádio”,

afirmaram seus representantes no
pavilhão brasileiro.
A SP Telefilm, uma empresa localizada em São Paulo, com escritório no Rio de Janeiro, e parcerias
nas principais cidades brasileiras se
apresentou no pavilhão Brasileiro do
Las Vegas Convention Center com o
objetivo de mostrar ao mundo seus
principais potenciais.
A produtora de TV, uma das principais da América do Sul, especializada em todos os tipos de produção,
com ênfase em esportes e mais de
30 anos de experiência internacional
na cobertura de eventos como F1 e
Fórmula Indy, campeonatos brasileiros de futebol e Copas do Mundo,
além de jornalismo e eventos considera essencial estar em este tipo
de evento para continuar avançando
no mercado e melhorar a qualidade
técnica das suas produções.
A Opic Telecom expos novamente
no pavilhão brasileiro da NAB porque
é a “forma de buscar novas parceiras trazendo assim novas tecnologias
para o mercado brasileiro”, afirmou
José Carlos Morães, gerente da Opic
Telecom.
A empresa de Ribeirão Preto, interior de São Paulo é focada em soluções de equipamentos e serviços
para Broadcast, “atendemos desde o
layout até a operação da emissora
no ar. É uma empresa que representa as melhores marcas em Broadcast
como Ross, Axia, Telos, Omnia, Linear Acoustic, Leader, Axel, Promax,
Adtec, Enco, IDX,Comrex e Hardata”.
TSDA é fabricante de sistemas de telemetria e controle remoto para aplicações de radiodifusão em diversos
países. A sua linha de produtos é
composta por software de gerência,
unidade remotas, sensores e acessórios para atender todas as demandas
de telemetria, oferecendo características importantes como fácil instalação & operação, capacidade de
integração e principalmente confiabilidade. Os produtos são integrados
ao protocolo SNMP garantindo um
alto desempenho na operação de
dispositivos de TV Digital.

© Foto: Fernando Moura
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Broadcasters e profissionais do mundo
audiovisual de 19 países passaram e se
cadastraram nos estandes do pavilhão
brasileiro durante a NAB 2015

Bons negócios
Alguns expositores voltaram para o
Brasil com excelentes perspectivas,
uma delas foi o Inatel, que segundo
seu gerente de Desenvolvimento de
Negócios, Leandro Guerzoni, regresso ao Brasil com “a possibilidade de
que dentro de um ano, a instituição
obtenha um retorno de 500 mil dólares com novos negócios decorrentes da participação no evento. Nunca voltamos de uma NAB com uma
expectativa tão boa. Apesar de atuar
em diversas áreas, o Inatel é muito
reconhecido pelo mercado pela sua
competência em Radiocomunicações,
então, estar na NAB é uma iniciativa
que não pode deixar de acontecer
e que valoriza muito nossa marca”,
destaca Guerzoni.
Os contatos feitos na NAB culminarão em parcerias tanto na área de
Treinamento, quanto para pesquisa
e desenvolvimento de tecnologias.

“Houve um grande interesse por parte de instituições da América Latina,
não só pelos cursos na área de TV
Digital, mas por todos os cursos que
oferecemos, o que vai de encontro
com nossa intenção de internacionalizar nossa atuação. Também tivemos
conversas muito interessantes com
grandes players do mercado para
possíveis cooperações em projetos”,
afirmou Guerzoni.
Lançamentos
A JWSAT, empresa brasileira de tecnologia fundada em 1992, apresentou em Las Vegas o seu novo monitor de modulação FM Telenick, com
o qual, afirmam os seus criadores,
“será possível controlar a sua emissora de rádio FM e, também, as outras emissoras. O dispositivo permite
armazenar em sua memória 6 frequências de emissoras de FM distintas com acesso ágil e rápido”.
Segundo os empresários de Santa
Rita do Sapucaí, “graças a sua alta
sensibilidade e controle automático
de ganho (CAG) que garante confiabilidade nas medidas, mesmo as
emissoras distantes com sinais de
baixa intensidade poderão ser monitoradas. O sistema conta com saídas
de áudio em conectores Canon (XLR),
P10 e um conector para fone de ouvido com controle de volume digital”.
© Foto: Divulgação

Fundada em 2001 na cidade mineira
de Santa Rita do Sapucaí, conhecida
no Brasil como o Vale da Electrónica
Nacional, a “TSDA possui no seu DNA
a vocação para o desenvolvimento
de tecnologias que, somadas à qualidade dos profissionais oriundos
das Instituições de ensino técnico e
superior local, fazem da TSDA uma
referência nacional e internacional”,
afirmam seus executivos.
Finalmente, a WiMobilis Digital Technologies, empresa 100% nacional,
que atua na área de Engenharia de
Software e Sistemas se apresentou
no pavilhão brasileiro com o objetivo
de colocar a disposição dos visitan-

tes os seus desenvolvimentos nas
áreas de TV Digital e comunicações
Sem Fio de última geração.
Assim colocou a disposição dos visitantes informações sobre as suas soluções para H.264 HD e codificadores
de baixa latência 1-seg; gerador ISDB
-T: EPG, inserção de closed-caption,
servidor interatividade; multiplex e
links para áudio ISDB-T, entre outros.

A Delegação Brasileira na NAB 2015 contou com 20 empresas
expositoras na maior feira de broadcast do mundo
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O estande
da SNews teve
muitas visitas não
só de broadcasters
brasileiros,
mas também
de interessados
de outros lugares
do mundo

A Screen Service apresentou na
NAB 2015, dois novos transmissores,
um equipamento com amplificadores
Doherty banda larga. Um dispositivo
extremamente compacto e com eficiência energética de até 38% capaz
de trabalhar em diversos padrões
de TV Digital. O mesmo, ainda sem

nome comercial, conta com pré-correção adaptativa real time, otimizando sempre o MER de saída e a linearidade do transmissor.
Por outro lado, o evento marcou
a entrada da Screen do Brasil no
mercado de rádio FM, onde foram
apresentadas as novas soluções da

empresa para estes transmissores,
como modulação digital, sistemas
compactos e de alta eficiência, facilidade de manutenção e operação.
Para a Raquel Caldas Oliveira, coordenadora de treinamentos e capacitação da SNews, “a NAB Show 2015
foi um sucesso”, e o lançamento do
“ANews Mobile que possibilita ao repórter que está fora da redação realizar uma série de consultas, e ter uma
comunicação em tempo real com
toda equipe da emissora, superou as
nossas expectativas”.
Rodrigo Brasiel, gerente de Vendas
disse ainda que o lançamento do
aplicativo mobile na NAB foi significativo para a empresa porque foi
uma forma de destacar a presença na
exposição. “O ANews é um sistema

Marco António Melo: “Quanto melhor tecnologia desenvolvamos,
mais mercado internacional teremos”
A ShowCasePro, uma velha conhecida em Las Vegas, apresentou as suas principais novidades no mercado
de closed-caption afirmando que a sua principal virtude é “o poder da simplicidade”.
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não atingiu nossa expectativa em relação a quantidade
de clientes, o fluxo não foi o esperado, mas isso não implica que em 2016 não participemos, estaremos com
certeza novamente”.
Seguindo a linha de raciocínio de Daniela Saccardo,
gerente do PS Eletroeletrônicos Brasil, a empresa tem
“feito investimentos na área comercial e tecnológica
com foco nos negócios internacionais. Além de participar dos maiores eventos de broadcast do mundo,
cremos que existem avanços, inclusive as negociações
tendem a serem mais fortes de acordo com a atenção e
inovação oferecida ao cliente”.

© Foto: Divulgação

A empresa lançou na NAB 2015 equipamentos de sinalização e soluções em acessibilidade para TV. Os principais produtos foram o XDA13 (censura) e o XON75
(Gerador de closed-caption). Ainda foram apresentadas
soluções para sistemas de legendagem automática, encoders de áudio e vídeo; sistemas de gerenciamento de
vídeo como Show Play, Show Browser e ShowNews.
O Sistema de Auditoria XDA13 permite realizar pesquisa
dos vídeos gravados pelo XDA13, utilizando ferramentas
de filtragem por horário ou programa exibido, contando
ainda com a visualização na própria interface do vídeo
selecionado. Uma das novidades é que através de gráficos, demonstra a densidade de palavras do closed-caption produzido diariamente, ou, as horas de closed-caption nos dias da semana, ou ainda, o acompanhamento
mensal, verificando se cumpre a norma brasileira.
Marco António Melo, diretor da ShowCasePro afirmou
que a empresa possuí “um conjunto de produtos profissionais que focam na experiência de usuário, simplicidade de manutenção e confiabilidade. Usamos criatividade
e o estado da arte em tecnologia para entregar soluções
de alta qualidade que funcionam. Nossas áreas de interesse abrangem software embarcado, TV Digital, acessibilidade, legendagem oculta, áudio descrição, TVs conectadas, reconhecimento de fala e aprendizado de máquina”.
Para a empresa a NAB foi importante “porque proporcionou oportunidades para novas negociações, porém,

Marco António Melo, Jessyca Camargo e Rafael Augusto
Peressinoto no estande da marca na NAB2015

© Foto: Divulgação
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Roberto Franco (SBT); Rodrigo Zerbone (Gired/Anatel) e Daniel Cavalcanti (ANATEL)
ouvem as funcionalidades de um dos equipamentos para ISDB-Tb oferecidos
no estande da Tecsys

© Foto: Divulgação

de automação para telejornalismo
que possui várias características que
o diferenciam com os demais sistemas disponíveis no mercado. Entre
elas podemos citar: integrações com
outras soluções; solução via web
multiplataforma. Com a aplicação é
possível acompanhar o fluxo de trabalho do jornalismo em sistemas Android, IOS e Windows Phone”.
Brasiel afirma que a aplicação permite “minimizar o tempo dentro de
uma redação gerando praticidade ao
conectar pessoas à fatos em tempo
real com total sincronia permitindo
conexão, por exemplo, entre repórter, produtores e editores de forma
simultânea”.

Tecsys do Brasil apresentou um sistema
de overlay de logotipos e tarjas sobre
vídeo Dinâmico. O produto prevê
mensagens diferentes para cada
localidade (informação de canal e
contagem regressiva) e dará a liberdade
para que as tarjas e informações
sejam desenvolvidas de acordo com
a necessidade de cada emissora
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Como referido na edição 149, a Tecsys do Brasil lançou na NAB 2015, o
TS 9090 VOM, é um produto “stand
alone” para inserção de texto e imagens em sobreposição ao vídeo de
entrada, com funções de gerenciamento e automatização de exibição.
Ainda o TS 8200 VO - IRD Profissional Tecsys. Um IRD com implementação das funções de sobreposição de
texto e imagens no vídeo decodificado, sendo gerenciado e telecomandado por servidor instalado no up-link
para controle e automatização da
exibição. Ambas soluções (produtos)
atendem em 100% aos critérios de
regionalidade, periodicidade e temporalidade, bem como automatização
de exibição e conceito de distribuição
dos sinais adotado pela emissora.
Ainda, traz a individualização das informações e personalização das tarjas
e seu conteúdo. Geração automática
da contagem regressiva à partir da
data prevista para desligamento.
Prevendo o desligamento do sinal
analógico que começará em abril de
2016 e que se dará em localidades/
regiões diferentes para cada emissora de acordo ao cronograma estabelecido pela Anatel. A Tecsys do Brasil
apresentou, ainda, a nova linha de
transmissores digitais de baixa potência, que vai de 25 a 250 Watts.
A TQTVD empresa carioca especializada em negócios interativos para televisão digital e IPTV, e uma constante nos pavilhões brasileiros da NAB e
do IBC em Amsterdã, apresentou na

edição 2015 da feira que se realiza
no Las Vegas Convention Center, uma
evolução do AstroTV, um middleware
já reconhecido no mercado, presente
em mais de 10 milhões de TVs, conversores digitais e dispositivos 1-Seg.
O AstroTV+ é uma plataforma otimizada para conversores digitais de
baixo custo, sem por isso limitar-se a
tarefas básicas. Seu pacote completo
oferece recursos de Segunda Tela (Integra tablets / smartphones); aplicações para plataformas Over-the-Top
(OTT); sistema PushVoD; uma loja de
Aplicativos – Ginga.
A nova plataforma da TQTVD trabalha com browser HTML5; tem compatibilidade com TVs de tubo (4:3), Full
HD e 4K (UHD). Uma das novidades é
o PVR (Personal Video Recorder) com
Recurso de Time-Shift incorporado.
A VoiceInteraction apresentou no
NAB Show 2015 duas novas soluções
associadas à indústria: a quarta geração do sistema de Legendagem Automática e a variante Broadcast Edition
do MMS. O primeiro, transcreve, em
tempo real, a emissão de um canal de
televisão (broadcast) ou internet (webcast). Esta nova geração do sistema
resulta da integração de uma nova
tecnologia de modelação acústica de
modo a otimizar o desempenho do
reconhecimento de fala que combina
técnicas avançadas de processamento
de sinal, reconhecimento de fala contínua usando vocabulários extensos,
segmentação e classificação acústica.
A variante Broadcast Edition do
MMS – Media Monitoring Solution
– é um sistema de monitorização de
conteúdos difundidos nos media, desenvolvido para responder às necessidades específicas das emissoras de
televisão e organismos públicos com
responsabilidades de regulação. Esta
solução realiza a gravação legal da
emissão – a que estas empresas estão obrigadas para fins de auditoria
–, verificando os níveis de Loudness;
assiste na criação de segmentos de
vídeo para reemitir ou redistribuir em
múltiplas plataformas, entre outras
funcionalidades. n
Com inatel, e Francisco Machado Filho

NAB 2015
Sony certifica empresa brasileira na NAB 2015
A MediaPortal se transformou na edição 2015 da feira realizada no Las Vegas Convention Center
na primeira empresa de latino-américa a ser certificada por Optical Disk Archive (ODA) da Sony.

© Foto: Fernando Moura
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Durante a exposição a Revista da SET se reuniu em
exclusiva com os representantes da MediaPortal/Videodata e Sony para uma entrevista interessantíssima que
tentou desvendar os segredos de por que a empresa
brasileira atingiu o nível de excelência necessário para
tornar-se o primeiro parceiro da América Latina a ser
certificada pelo Atsugi Technology Center da gigante japonesa.
Em entrevista, Genya Kamada, director da Systems
Solutions Division, Professional Solutions Group, IP&S,
Sony Corporation do Japão afirmou que a escolha se
deve a “qualidade profissional dos desenvolvimentos
da Media Portal” e ao fato da Sony entender que as soluções de arquivamento precisam ter “características e
parceiros locais que desenvolvam soluções de acordo
as necessidades dos produtores locais. Na Sony estamos
muito preocupados com isso, com a possibilidade de
entregar ferramentas de arquivamento como o Optical
Disk Archive, mas que estas se adaptem as necessidades
próprias de cada região”.
Ele afirmou que “a tecnologia cria novas demandas” e
essas demandas, as vezes, podem ser cobertas “com desenvolvimentos locais que se ajustem melhor a elas. Na
Sony temos claro que o mercado hoje produz conteúdos
cada dia mais pesados e que estes tem de ser guardados
de forma segura, e por muito tempo. O mercado de arquivamento (storage) aumentou várias vezes nos últimos
anos, por isso tínhamos de criar solução duradoura e que
possa vir a ser compatível nos próximos anos. O sistema
ODA foi desenvolvido pensando em arquivamentos que
possam ser usados daqui a 20/30 anos”.
Kamada afirma que na última década o conceito e a
forma de produzir e emitir conteúdos broadcast muda-

Da esq. à dir.: Erick Soares (Sony Brasil), Genya Kamada
(Sony Japão), Fábio Tsuzuki (Media Portal) e Rosalvo
Carvalho (Videodata) se mostraram felizes pela parceria

22

REVISTA DA SET | Junho 2015

Prototipo
de Optical
Disc
Archive
Gen 2
drive (ODA)
apresentado
no estande
da Sony
na Nab 2015

ram tangencialmente. “Hoje o TI domina muitas áreas da
indústria” que aos poucos começa a perceber que “com
as mudanças e avanços nos formatos de compressão de
vídeo, tudo o que não for ao vivo (live), é guardado em
estruturas baseadas em software, e até o Live começa a
ser enviado e transmitido nas emissoras por estruturas
de software. O broadcast mudou para uma outa forma
de fazer com a inclusão de mercados e tecnologias que
antes eram impensadas”.
Fábio Tsuzuki, CEO de MediaPortal afirmou que a certificação é muito importante para a empresa e para seu
parceiro a Videodata, mas sobretudo “é uma amostra do
potencial de desenvolvimento de tecnologia da empresa e do Brasil. A MediaPortal desenvolveu e criou uma
solução de acordo com as necessidades dos clientes
brasileiros e latino-americanos, um mercado ao que
apostamos cada dia mais”.
O empresário e desenvolvedor brasileiro disse sentirse orgulhoso pela certificação, mas que este é um “atestado de competência, e com isso de responsabilidade.
Nossa solução para o ODA permitirá o acesso a conteúdos durante mais de 50 anos, por isso os nossos clientes
tem de confiar na solução. Nosso objetivo é que eles não
tenham de migrar a outros suportes nos próximos tempos porque o sistema de arquivamento fique obsoleto.
Tsuzuki disse que a solução da MediaPortal prevê uma
livraria local que trabalhará e se adequará as necessidades de cada um dos nossos clientes. “Nossa solução
pode ser customizada segundo as necessidades dos
usuários”, refere.
A MediaPortal/Videodata estiveram presentes no pavilhão Brasileiro e, segundo Tsuzuki receberam vários radiodifusores latino-americanos “querendo informações
sobre os nossos produtos e a associação com a Sony no
desenvolvimento do ODA. Para nós é muito importante
que Sony nos tenha como partnership neste projeto”.

© Foto: Francisco Machado Filho

NAB 2015/SET e Trinta 2015

O futuro da TV no Brasil
e no Mundo debatido
no SET e Trinta 2015
A edição 2015 teve palestrantes de peso que discutiram o futuro
da TV nos formatos 4K e 8K, analisando a cadeia de produção
e emissão dos conteúdos criados nestas resoluções. Estruturas IP
e soluções baseadas na nuvem dominaram o seminário.
Nesta primeira parte da cobertura, colocamos ao seu dispor
os melhores momentos de um encontro internacional com enorme
por Fernando Moura, em Las Vegas
interesse para os broadcasters brasileiros.
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“O SET e Trinta é um tradicional
ponto de encontro entre os brasileiros que estão visitando o NABShow
e uma excelente oportunidade para
troca de experiências, conhecimentos, contatos e negócios. Cada ano
avançamos mais e fazemos do nos-

© Foto: Francisco Machado Filho

A

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET)
realizou novamente em Las
Vegas o SET e Trinta, um seminário exclusivo da SET que reuniu
lideres de opinião tanto brasileiros
como internacionais, profissionais
e empresas que discutiram, durante três movimentadas manhãs, as
principais novidades em tecnologia
de broadcasting e novas mídias da
indústria audiovisual.
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 durante o NABShow, em Las
Vegas, Estados Unidos. Como tem
acontecido nas últimas edições, as
atividades começaram sempre às 7h
e se estenderam até as 9h, quando
a feira americana abria as suas portas para visitação.

so encontro um ponto de referência,
não só para os radiodifusores brasileiros como latino-americanos e europeus que nos visitam, com palestras de altíssimo nível que mostram
a força da SET”, afirmou Olímpio José
Franco, presidente da SET.

Várias centenas
de broadcasters
participaram do
SET e Trinta 2015,
e, para isso, cada
um passou pelo
credenciamento
instalado a porta
da sala principal
do evento
no Las Vegas
Convention
Center

© Foto: Fernando Moura
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O SET e Trinta mais uma vez mostrou a força do broadcast
brasileiro com mais de 400 participantes

A palestra “Nova geração de soluções móveis para aplicações de
transmissão” brindada por Frugis
mostrou as principais novidades e
produtos da empresa e como estes
podem ser utilizados para transportar sinais de áudio e vídeo. Ele
explicou que a tecnologia caminha
para soluções de streaming que
permitam às emissoras transportar
seus conteúdos. “Hoje trabalhamos
com modens que têm de transportar sinais que podem alcançar distâncias de mais de 200/300 quilômetros. Estamos trabalhando com
equipamentos da segunda geração

de GaN que permitem alcançar sinais de banda KU 30% superiores
ao 1.2 KW anterior”.
Ainda explicou as diferentes antenas da companhia, com destaque
para as Flyaway e as ManPack, uma
“antena de 21 quilos que pode ser
operada por uma única pessoa”, e as
SATCOM, antenas de KU que podem
ser utilizadas em carros e ser transportadas de um lugar ao outro.
A migração das emissoras para estruturas baseadas em redes IP é um
tema que tira o sono de muitos radiodifusores brasileiros. Por este motivo, John Mailhot (IMAGINE COMMU-

O tradicional café da manhã do SET e Trinta,
importante ponto de networking
para os broadcasters brasileiros
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Estruturas e soluções IP
Várias centenas de broadcasters
brasileiros acordaram muito cedo
e compareceram à primeira sessão
do SET e Trinta 2015. Numa manhã
muito agradável, o encontro dos associados da SET tratou temas relacionados às infraestruturas IP e às
diferentes soluções que podem ser
adotadas pelos radiodifusores.
A primeira palestra esteve a cargo
de Cláudio Frugis (ADVANTECH WIRELESS), que explicou como é possível
realizar trabalhos de externa e como
fazer com que o transporte seja eficiente e tenha uma boa performance.

Como acontece há mais de duas décadas, os associados da SET
se reúnem primeiro em uma sala para tomar seu café da manhã
e, mais tarde, seguem para o seminário

Visite–nos na
Infocomm 2015 estande 1325

MAIS CONECTIVIDADE … MAIS FLEXIBILIDADE … MAIS MEDIORNET
MEDIORNET
MICRON

MICRON desliza (funciona) onde você precise:
STAND-ALONE como um roteador 12x12 com todas as features de processamento do MEDIORNET
POINT-TO-POINT suporta 24 sinais de vídeo SDI / 2 MADIs / ETH (1Gbit)
ROUTER como uma matriz de vídeo centralizada para até 192x192 sinais SDI
MESHED 2 MESHED para uma aplicação de roteamento de vídeo descentralizada

www.riedel.net
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Roberto Franco (SBT); Rodrigo Zerbone (Gired/Anatel) e Fernando Ferreira
(TV Bandeirantes) discutiram questões relacionadas com o apagão analógico
na visita do representante do governo ao SET e trinta 2015

© Foto: Francisco Machado Filho

NICATIONS) trouxe ao SET e Trinta
um tema muito discutido nesta edição da NAB, o “Gerenciando Instalações de banda base híbrida e IP”.
Ele explicou que um dos pontos que
mais se trabalha na atualidade é a
transferência de dados e as suas taxas, e por isso é preciso pensar não
só em “equipamentos para broadcast”, mas sim em “ecossistemas”.
“Estamos em um período de transição, por isso temos que ver o que
é melhor escolher”, mas temos claro
que “a transição para estruturas de
IP é inevitável. Nesse sentido, a pergunta é se o IP substituirá o cabo
coaxial? Porque cada dia temos mais
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vídeo para ser transportado”, afirmou Mailhot.
Mailhot explicou que os broadcasters precisam ver os custos, ter claro
que tipos de switchers de Ethernet
serão utilizados, e, com isso, pensar
que a tecnologia baseada em software já é uma realidade. “O SDN (Software-Defined Networking) é a forma
mais simples de transportar e gerenciar vídeo”.
Mais tarde, Mo Goyal (EVERTZ/ PHASE ENG) na palestra “Realidade de
uma instalação 100% IP” mostrou
aos presentes como o mundo está
cada dia mais virado para as estruturas IP, e como o avanço da qualidade
John Mailhot
(Imagine
Communications)
afirmou que o
switchers Ethernet
serão fundamentais
na infraestrutura
híbrida de conexão
de áudio/vídeo
para as instalações
de TV, permitindo
uma transição
conveniente
dos equipamentos
SDI existentes
para os do futuro
com base em IP

de vídeo torna necessária, e inevitável, esta migração.
Ele explicou as diferentes soluções
para network via IP destacando que
na atualidade já é possível trabalhar
com estruturas 10G/100G que estejam interligadas com outros sistemas
que, por sua vez, estão interligados
entre si. Para isso, ele apresentou
a solução SDVN (Software Defined
Video Networking) que é a diferença de uma rede SDN (uma rede de
gerenciamento que trabalha com um
router determinístico) trabalhando
por cima e unificando todo o sistema
de “Networking”, a infraestrutura, o
transporte, o tally, os paneis de controle, o rourting, os multiviewers.
Goyal afirmou que “isto não é uma
solução, é uma filosofia, uma mudança de comportamento”, um conceito
“que muda a forma de olhar para
a engenharia de TV e os seus sistemas”. “Na Evertz temos uma série
de produtos e soluções para avançar
nesta filosofia”, disse ele.
Silvino Almeida (TEKTRONIX) foi
mais categórico afirmando que “a
migração para o IP é impreterível”,
e que uma das principais perguntas
que deve fazer o radiodifusor na hora
de migrar para estruturas IP é saber
como transportar o sinal e de que
forma. Isso porque a demanda por
conteúdo multiplataforma em formatos maiores e melhores, o avanço da
tecnologia IP e a necessidade de redução de custos, estabelecem novos
desafios aos produtores e distribuidores de conteúdo.
Almeida disse aos participantes do
SET e Trinta que fazer certo e ser eficiente, operando redes complexas é
um desafio hercúleo. “Hoje precisamos melhorar a qualidade de áudio e
vídeo e, por isso, é imperativo migrar
para formatos de alta resolução de
vídeo. Para isso, a única forma que
temos é a de migrar para redes IP.”
Na palestra “O desafio da garantia da qualidade nos novos worflows
tapeless, IP e 4K”, Almeida afirmou
que o IP é uma tecnologia bem
dominada, o que permite trabalhar
bem com as ferramentas para tráfi-

co de vídeo. “Por isso já podemos
brindar soluções diferentes segundo as necessidades. Na atualidade,
com a migração dos conteúdos para
arquivos, não temos como não usar
estruturas IP, e com a inclusão de
tecnologias como o 4K com codificação HEVC precisamos pensar em
plataformas completas que possam
não só transportar e gerenciar, mas
também controlar o vídeo e o áudio”.
Nuvem e plataformas virtuais
Outro dos temas que dominaram
as palestras do SET e Trinta 2015 foram as plataformas virtualizadas na
nuvem. André Altieri (CISCO) afirmou
que “todos os recursos estão migrando para a nuvem, para que os recursos trabalhem e realizem o trabalho
para o qual foram criados”.
Na palestra “Como os broadcasters
poderão tornar sua operação elástica
e flexível com a utilização da Infraestrutura IP”, disse que 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.
Novos conteúdos deverão ser provisionados em horas e a infraestrutura
de Datacenter de Mídia deverá ser
orquestrada de maneira elástica para
que todos os recursos necessários
possam estar disponíveis”.
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Ele explicou que os Datacenters de
Mídia também irão contar com as
vantagens da utilização de Clouds
operando agora no conceito de Intercloud, onde recursos podem ser
orquestrados entre diferentes Clouds
que se conectam e trocam recursos
entre si, garantindo a oferta dos novos serviços, em diferentes formatos
e para uma gama muito maior de dispositivos.
Esta oferta irá solicitar do radiodifusor “uma agilidade ainda maior no
provisionamento de novas mídias.
Precisamos da virtualização do proOlímpio Franco, presidente da SET,
afirmou no SET e Trinta que o evento
cada ano gera maior interesse
nos broadcasters brasileiros,
mas também nos latino-americanos,
e por isso é muito importante
avançar com sinergias com os
grandes grupos de mídia da região

cessamento do vídeo e, com ele, orquestrar os seus múltiplos workflows
para que façam o trabalho e gerenciamento dos conteúdos nas diferentes
plataformas. Cada dia mais precisamos pensar em infraestrutura, plataformas e aplicações para subir os
conteúdos na nuvem”, afirmou Altieri.
Áudio sobre IP
As estruturas IP não se limitam a trafego de vídeo, o áudio também é contemplado e, em alguns casos, a reformulação chegou antes. Por isso, Ken
Tankel (LINEAR ACOUSTIC) afirmou na
palestra “Áudio sobre IP e as novas
possibilidades nos projetos de instalações de Broadcast” que “o AoIP
(Audio-over-IP) é uma realidade”.
“O áudio sobre IP proporcionará
novas oportunidades para aumentar
a funcionalidade e reduzir os custos em instalações de transmissão.
As instalações tradicionais de transmissão são construídas usando uma
série de unidades individuais de
hardware totalmente independentes,
que são conectadas uma seguindo
a outra, em uma cadeia. Cada uma
das unidades da rede realiza uma
tarefa altamente especializada e emite os sinais de transmissão para a
próxima unidade. É necessário um
grande número de dispositivos de
© Foto: Francisco Machado Filho

“A migração do SDI para o IP
é mandatória para enfrentar
os novos desafios
da radiodifusão, como
o Ultra HD e a distribuição
para múltiplas plataformas”,
Mo Goyal (Evertz)

© Foto: Francisco Machado Filho
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distribuição de sinal, e um número
impressionante de protocolos, cabos e vários tipos de conectores.
A instalação não é intuitiva e exige
recursos significativos de múltiplos
fornecedores localizados em diferentes fusos horários”, afirmou.
Tankel explicou que o AoIP tem benefícios nos custos, é flexível devido
à sua capacidade de se adaptar aos
processos e às interfaces que permite desenvolver. Para o executivo é
preciso avaliar o futuro, e pensar que
o áudio por IP permite obter várias
opções de redundância e uma consolidação do áudio e seu gerenciamento. “Para que uma emissora trabalhe
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Roberto
Franco (SBT)
e Daniel
Slaviero
(Abert) ouvem
atentamente
a alocução
de Rodrigo
Zerbone
(Gired)
no SET
e Trinta 2015

com áudio digital, não há outra maneira senão a de trabalhar em redes
de AoIP e com elas avançar para soluções complexas onde se possa otimizar o áudio e sua qualidade”.
Por sua parte, Felix Kruckels
(LAWO/Line Up) afirmou que o IP
mudou a produção de áudio” porque nos últimos tempos essa produção teve uma série de complicações
e diferenciais que a tornaram mais
complexa. Na palestra “Como o IP
muda a produção de áudio”, o executivo afirmou que a “distribuição
de conteúdo é o mais importante
em um mundo que trabalha com
modelos lineares, mas que é con“As normas do áudio
sobre IP (AoIP),
como Livewire e AES67
constituem a espinha
dorsal de um novo modelo
de processamento
e controle de áudio”,
afirmou Ken Tankel
(LINEAR ACOUSTIC)

© Foto: Fernando Moura
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Silvino Almeida (TEKTRONIX) explorou
os desafios da adoção da tecnologia IP
e 4K para a produção de vídeo e áudio
no SET e Trinta

sumido, entre outras situações, por
consumidores não lineares”.
Para ele, o mercado de transmissão
exige soluções cada vez mais abrangentes e integradas. “Áudio e vídeo
fundem-se cada vez mais e as redes
em IP serão utilizadas para a distribuição de sinais, trazendo benefícios
indiscutíveis para o mercado. A Lawo
já está usando a tecnologia de rede
baseada em IP RAVENNA em seus
produtos e por isso participar destes desenvolvimentos e tecnologias
é um desafio estimulante”.
Por isso, disse ele, “o que antes era
enviado para uma única plataforma,
agora é enviado para múltiplas plataformas. Precisamos ter opções e
infraestruturas para esse transporte
porque o SDI já não é uma solução,
agora precisamos utilizar roteadores
de vídeo escaláveis porque mudou a
escala de transporte”.
Para Kruckels, o futuro aponta para
migração a infraestruturas IP que
possam ser orquestradas e gerenciadas com um único sistema, de forma
que esta plataforma controle todo o
workflow da emissora que tem como
principal objetivo “chegar ao switcher e, desde aí, poder ser enviado às diferentes plataformas que a
emissora escolha”. n
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Fórum SET: O progresso do broadcast no mundo

Peter Owen (IBC), Fernando Bittencourt (SET), Peter Bruce (IABM), Peter White (IABM),
Olímpio Franco (SET), Reiko Kondo (MIC Japão), e Peter Symes (SMPTE) no fim do Fórum SET 2015
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cimento do mercado afirmando que o mercado global
de TV deve ultrapassar os 45 bilhões de dólares em 2015,
mas que a indústria não cresceu no biênio 2012-2014 e
teve uma leve diminuição, mas existe uma tendência a
aumentar até 2018 em aproximadamente 3%.
Ele afirmou que o valor no broadcast hardware está desaparecendo rapidamente. “Os fornecedores estão tendo
que considerar seriamente assumir software e serviços
orientados por modelos de negócios devido ao hardware
tradicional tornar-se uma comodity”.
White afirmou que as grandes empresas de fornecimento
de tecnologia se estão reestruturando rapidamente. “Mas,
efetivamente afastar-se do hardware leva muito tempo
e muitas vezes as empresas não têm tempo para isso.
A questão é preparar-se para a nova era que já chegou.”

© Foto: Fernando Moura

O Fórum SET debateu este ano as tendências da TV
mundial e quais as principais decisões que devem ser
tomadas nos próximos tempos. A conferência intitulada
“O progresso do Broadcast no mundo”, moderada pelo vice-presidente da SET, Fernando Bittencourt, contou com
a participação de Peter White, presidente da International Association of Broadcast Manufacturers (IABM); Peter
Owen, presidente do Conselho da International Broadcasting Convention (IBC); Peter Symes, diretor de Engenharia
e Regulações da Society of Motion Pictures and Television
Engineering (SMPTE); Reiko Kondo, diretora do Escritório
de Informações sobre Tecnologias de Exibição Digitais e
Comunicações do Ministério das Comunicações e Relações Internas do Japão, e Peter Bruce, diretor da IABM.
A mesa formada por Fernando Bittencourt mostrou mais
uma vez a importância da SET no contexto internacional e
como as entidades e até as principais entidades governamentais do mundo se colocam à disposição da entidade
brasileira para discutir não só o futuro da radiodifusão,
mas também fazer um balanço do setor.
O primeiro a expor foi Peter White, presidente da International Association of Broadcast Manufacturers (IABM),
que na palestra “Qual é o futuro para a tecnologia de broadcasting?” explicou os avanços da indústria e quais as
principais decisões que devem ser tomadas em prol do
desenvolvimento da tecnologia de TV.
White disse que a inclusão do software na indústria tem
mudado algumas coisas e gerado oportunidades e mudanças no mercado. Ele mostrou as tendências de cres-

© Foto: Fernando Moura

O SET e Trinta trouxe aos associados da SET e aos presentes na sala o que há de melhor e mais moderno
em desenvolvimento de tecnologia de TV e padrões de áudio e vídeo. A sessão contou com a presença
de executivos do IABM, IBC, SMPTE e Ministério das Comunicações do Japão

O presidente da SET, Olímpio Franco, ouve atentamente
a apresentação de Reiko Kondo, do Ministério
das Comunicações e Relações Internas do Japão

s
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Peter Bruce (IABM) afirmou no Fórum
SET que estamos “frente a grandes
mudanças que geram grandes
oportunidades”

Peter Owen (IBC) afirmou que é fundamental avançar
para soluções de colaboração e trabalhar intensamente
no desenvolvimento da TV híbrida
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Mas agora, o broadcasting digital tem
um novo significado, uma nova audiência e novos modelos de negócios”.
Owen mostrou, ainda, as potencialidades do sistema DVB adotado na
Europa e qual é a situação atual das
emissoras da região explicando que
elas passam por um período de acomodação com o aparecimento de sistemas OTT.
Para ele é importante avançar para
soluções de colaboração e trabalhar
intensamente no desenvolvimento da TV híbrida e que, se
bem há mudanças, a TV continua a ser na Grã-Bretanha o
meio mais utilizado para assistir conteúdos audiovisuais.
Mais tarde, Peter Symes, diretor de Engenharia e Regulações da Society of Motion Pictures and Television Engineering (SMPTE), explicou, entre outras coisas, o “Color Black”
que está baseado na IEEE 1588 e as interfases SDI 6 GHz &
12 GHz, e fez um relato pormenorizado das atividades da
sociedade no último ano, explicando aos presentes que a
SMPTE completará, em 2016, “os seus primeiros 100 anos
de existência”.
Na palestra “Recentes desenvolvimentos nos padrões
SMPTE”, Symes realizou um overview da situação atual do
mercado explicando que os padrões SMPTE abrangem os
mundos do cinema, televisão e cinema digital, e que as
principais publicações do ano passado foram relativas a
UHDTV, High Dynamic Range, interfaces de alta velocidade e de normas para arquivamento e dispositivo de controle que terão várias aplicações em diversas áreas.
“Neste momento a SMPTE trabalha na formulação de
novas normas, entre elas a SMPTE 2022 series, e JTNM que
está explorando infraestruturas para desenvolvimentos
de TV Híbrida”, afirmou. Outro dos temas desenvolvidos

© Foto: Fernando Moura

Peter Bruce, diretor da IABM – APAC,
afirmou que nos próximos 5 anos o
cloud terá uma cota de mercado de
27% e que as redes IP alcançarão 37%
do mercado global, o que representa
que 64% do mercado trabalhará ou
estará imerso em rede IP, gerando uma
verdadeira mudança no paradigma
das empresas de broadcast com inclusão “muito forte do TI dentro delas”.
Ele disse que estamos “frente a grandes mudanças que geram grandes
oportunidades” já que se produzirá
uma mudança de infraestrutura com
23% do market place. A tendência,
para ele, é o software e, com ele, os
serviços de aluguel. “E se dará, então, o confronto entre
a propriedade de equipamento e hardware e soluções
de softwares e serviços alugados, gerando verdadeiras
transformações no mercado broadcast”. Outros dos pontos destacados por Bruce é o crescimento das OTT e como
elas mudam o paradigma já que estão baseadas em serviços de TI.
O presidente do Conselho da International Broadcasting
Convention (IBC), Peter Owem, trouxe a visão europeia da
TV com a palestra: “Broadcasting na Europa - 50 anos de
inovação”. Numa interessantíssima apresentação, Owen
mostrou a evolução da tecnologia e seu percurso pela Europa, e como os grandes eventos esportivos foram marcando o mercado e as suas inovações.
O Chairman do IBC disse que nos anos 1960 se “introduziu a tecnologia que mudou a natureza da radiodifusão. A
norma PAL a cores, as comunicações via satélite, segundos
canais, rádio estéreo, dispositivos digitais, todos nasceram
na década de 1960. Os fabricantes de tecnologia necessitaram de exposições e conferências, IBC, Montreux e InterBEE nasceram, e estes mercados cresceram global e rapidamente. O ritmo da mudança continuou desde o início da
digitalização dos anos 70 para o digital na década de 90.

“A questão principal para os broadcasters é preparar-se
para a nova era que já chegou”, afirmou, no SET e Trinta,
Peter White (IABM)
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pelo executivo da SMTPE foi o Interoperable Mastering Format (IMF), um conceito similar ao da D-Cinema que trabalha com um “One Set” e possui Play List (CPL) com arquivos
XML, e é “uma boa solução para plataformas OTT”.
“Um tema muito, muito importante é o desenvolvimento do Archive eXchange Format (AXF), o SMPTE ST 2034-1,
uma forma de arquivamento independente com storage
médio, sistema operativo e diversas aplicações”, concluiu.
A última a discursar no Fórum SET foi Reiko Kondo, diretora do Escritório de Informações sobre Tecnologias de
Exibição Digitais e Comunicações do Ministério das Comunicações e Relações Internas do Japão.
Reiko falou das diferenças entre as frequências de broadcast e broadband que são utilizadas no Japão pelos
meios de comunicação explicando os novos serviços e
frequências através do sinal de FM analógico, mediante o

qual se realiza a prevenção de desastres naturais. O V-Low
Multimedia Broadcasting, um sistema broadcasting territorial móvel. Ainda descreveu a V-High Multimedia Broadcasting (ISDB-Tmm) e as suas aplicações.
Outro dos temas tratados foi a implantação do 4K e 8K
e os seus efeitos econômicos no Japão, reforçando que
as Olimpíadas de Tóquio 2020 serão realizadas em 8K e
que em 2016 começam os testes de canais em 8K via net
e satélite no país.
No fim das palestras, ante as perguntas de Fernando Bittencourt, Peter Symes disse que o IP já está padronizado e
é “um caminho inevitável para transportar cada vez maior
quantidade de dados”. Pelo seu lado, Peter Owen disse
que o 4K pode ser uma alternativa para transmissões via
satélite ou IP, mas por “enquanto não em TV aberta (on
-air) porque não há espectro para isso”. n

SET e Trinta: “O governo aposta na cooperação intersetorial
e no diálogo sobre o futuro do setor”
Rodrigo Zerbone, titular do GIRED, esteve no SET e Trinta e afirmou que o processo de desligamento analógico
só será possível com o trabalho conjunto do governo e dos radiodifusores

© Foto: Francisco Machado Filho

O ponto alto da manhã da segunda-feira (13/04) foi a
participação de Rodrigo Zerbone, presidente do Grupo
de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), da Anatel.
O responsável do GIRED afirmou aos mais de 300 broadcasters presentes no Las Vegas Convention Center que
“o governo aposta na cooperação intersetorial” e que o
desligamento só será possível se os setores “trabalharem juntos”.
Ante um público atento, Zerbone afirmou: “Começamos com decisões importantes, entre elas, qual será a
especificação do set-top box que será destinado ao programa bolsa família”, e outros temas importantes, “porque já estamos na contagem regressiva para desligar
Rio Verde (GO) em novembro de 2015”.
Outro dos temas que o responsável do GIRED destacou foi que para que ocorra o fim das transmissões
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analógicas é preciso que 93% dos domicílios da região
estejam aptos à recepção em formato digital, o que será
aferido por meio de pesquisa. “Temos que decidir como
será medido esse percentual porque nossa ideia é que
as pessoas continuem usufruindo do sinal de TV aberta”
e, para isso, entre muitas coisas, “estamos num processo
com foco em persuadir a população brasileira a fazer a
transição para equipamentos para que possam ter o sinal digital em casa”.
GIRED
O GIRED é formado por representantes do governo
federal, das teles e dos radiodifusores. É o responsável
pela criação da Entidade Administradora da Digitalização (EAD) para cuidar da parte operacional da digitalização.
Assim, desde abril de 2015, o telespectador vai passar
a contar com um site específico com informações sobre o processo de desligamento da TV analógica. Além
disso, será criado um call center para tirar dúvidas da
população gratuitamente.
A EAD deverá fazer uma ampla campanha de conscientização da população para estar apta a receber o
sinal digital. Os aparelhos de TV mais recentes já conseguem receber, o sinal digital. Os demais vão precisar
utilizar um conversor. O governo vai distribuir conversores para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família. A previsão é de que sejam repassados entre
13 milhões e 14 milhões de conversores digitais.

NAB 2015/SET e Trinta 2015
Ultra HD via satélite - Tendências de hoje e evolução de amanhã
Uma das palestras mais interessantes da última edição do SET e Trinta 2015, realizado em Las Vegas, resultou
no seguinte artigo, solicitado pela Revista da SET ao autor, para explicar ao pormenor o futuro das transmissões
por Christoph Limmer
satelitais na América do Sul
Os aparelhos de TV Ultra HD 4K que são vendidos no
varejo por menos de US$1.000 são produzidos agora
por quase todos os principais fabricantes de eletrônicos
de consumo e os primeiros conversores 4K (STBs) também estão chegando ao mercado. A GfK diz que mais de
12 milhões de aparelhos de TV foram distribuídos mundialmente. São naturalmente retrocompatíveis, o que
significa que podem ainda exibir sinais SD e HD, que são
convertidos de forma ascendente para 4K internamente
no aparelho de TV. Os vendedores de equipamento de
consumo indicam frequentemente que as telas 4K, mesmo quando não alimentadas por imagens 4K nativas,
em qualquer caso mostram uma qualidade de imagem
melhorada em relação ao HD.
Mesmo sem programas e conteúdos 4K regulares, as
vendas de telas 4K continuam progredindo, porque o
desejo por telas novas é um processo não relacionado
simplesmente à disponibilidade de conteúdo. Quando
as telas planas e as telas de HD ficaram com preço acessível, elas substituíram rapidamente os aparelhos de
TV CRT, apesar da falta inicial de conteúdo HD e programação HD. As telas Full HD substituíram progressivamente também as telas HD-Ready e é provável que esta
tendência seja repetida com as telas 4K que substituirão
as telas Full HD, assim que as telas 4K forem tão econômicas de produzir como as telas Full HD.
© Foto: Fernando Moura

Ultra HD é o próximo estado da arte em termos de tecnologias para vídeo. Seu salto em termos de qualidade
e experiência imersiva é comparável à transição do preto e branco para cores, analógico para digital e digital
para alta definição. Os especialistas prevêem que mais
de 800 canais Ultra HD estarão em transmissão dentro
dos próximos 10 anos, com o crescimento amplamente
impulsionado pela recepção do satélite direto nos lares
(DTH) e o mercado latino-americano que é responsável
por 13% dos canais.
Ultra HD é um termo genérico, abrangendo imagens
de TV em 4K e 8K, significando imagens fotografadas
e distribuídas em uma definição de 3840 x 2160 pixels
para 4K, e de 7680 x 4320 pixels para 8K. São chamadas também, às vezes, de UHD-1 e UHD-2. Hoje, quando
falamos de Ultra HD estamos nos referindo realmente
a imagens de TV de 3840 x 2160 de 4k, que correspondem à resolução mais frequentemente disponível no
mercado.
Embora em um estágio inicial sob a perspectiva comercial, o ecossistema de Ultra HD tomou forma rapidamente. As câmeras 4K estão disponíveis em modelos
profissionais, semiprofissionais e de consumo. O equipamento de produção 4K está cada vez mais disponível,
preparando o ambiente para o volume de conteúdo filmado em 4K nativo (e além).
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Christoph Limmer
(EUTELSAT) disse
na palestra
“Transmissão
via satélite 4K
– As tendências
atuais e as futuras
evoluções”,
proferida no SET
e Trinta 2015,
que “2014 pode
ser considerado
como o primeiro
ano da ERA 4K”
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Por que escolher a STB?
. Empresa 100% Brasileira;
. Fornece uma linha completa de produtos, do transmissor ao sistema irradiante,
garantindo o sinal no ar e com qualidade;
. Faz parte de um grande grupo de emissoras que vem crescendo a cada dia em várias
cidades e países, conseguindo alinhar sua tecnologia às necessidades de campo e
produzindo produtos de alta tecnologia e fácil manuseio,
. Assistência técnica reconhecida por seus principais clientes.

Na STB o cliente tem que estar sempre em primeiro lugar! Acesse nosso site,
www.stb.ind.br, e fique por dentro de todas as novidades.
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Entretanto, a resolução 8K é, neste momento, limitada
a alguns equipamentos profissionais (por exemplo, a câmera Sony F65). Não há atualmente nenhuma tela Ultra
HD 8K disponível no mercado de consumo.
Há dez anos, a Alta Definição começou realmente a
acelerar com a chegada da codificação MPEG-4. O Ultra
HD deve também progredir com a chegada de outro padrão de codificação: HEVC (Codificação de Vídeo de Alta
Eficiência) do qual se espera ser de 30 à 40% mais eficiente que o MPEG-4. Os conversores existentes (DVB-S
/ MPEG-2 / SD e DVB-S2 / MPEG-4 / HD) serão substituídos progressivamente por televisores de DVB-S2 / HEVC
/ Ultra HD.
Os satélites serão as plataformas principais para entrega de Ultra HD. A Eutelsat já está transmitindo dois
canais 4K de demonstração na Europa com compressão
HEVC, com 50 quadros por segundo e com profundidade de cores de 10 bits. Uma vez que os codificadores
HEVC se tornarem e beneficiaram-se de “sintonia fina”,
dentro dos próximos dois anos, espera-se que a taxa de
bits exigida para transmitir um canal 4K Ultra HD comprimido em HEVC esteja na escala de 15/20 Mbps (vs.
8/12 Mbps hoje para um canal de vídeo HD comprimido
em MPEG4 AVC).
A produção de conteúdo, um fator de sucesso importante, está também em ascensão, conduzida por empresas como Netflix, que estão filmando séries importantes
como House of Cards em 4K. Alguns eventos principais,
incluindo três partidas da FIFA 2014, foram produzidos
em 4K Ultra HD e transmitidas via satélite como demonstrações e/ou experimentações públicas. Nove partidas da FIFA 2014 foram filmadas também em 8K Super
Hi-Vision. Elas representaram oportunidades valiosas
para técnicos e equipes testarem e comprovarem a
nova tecnologia e fornecerem o feedback essencial para
fabricantes e vendedores que lhes ajudarão a corrigir e
melhorar seus produtos atuais.
Há um foco crescente na produção e distribuição de
TV 4K. No Japão, país dos “inventores” do Ultra HD, foram feitos anúncios de transmissão 8K experimental em
2018 e serviços 4K e 8K em 2020 para coincidir com os
Jogos Olímpicos de Tóquio.
A expectativa da Eutelsat é que as plataformas de TV
paga serão as primeiras a propor canais de televisão 4K
aos seus assinantes. Seguindo o mesmo caminho da
Alta Definição, espera-se que o 4K surja em países caracterizados pelo alto poder de compra, com um mercado
de vídeo competitivo, como os Estados Unidos, o Japão,
a Coreia, a Europa Ocidental e partes da América Latina.
Espera-se que o Ultra HD seja guiado pelo mesmo conteúdo em relação à Alta Definição quando ela apareceu
primeiro, ou seja, por esportes e cinema.
A DirecTV, gigante do mundo satelital, está mostrando
o caminho, com conteúdo 4K produzido em novembro
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2014, com a disponibilização de 19 filmes 4K da Paramount Pictures e K2 Communications. A empresa, também, se uniu à Samsung como sua sócia exclusiva para
o lançamento da CE 4K UHD. A operadora de TV por
satélite japonesa, Sky Perfect JSAT Corporation, lançou
dois canais UHD 4K no dia 1° de março de 2015. Os canais dedicados a 4K exibirão as partidas de futebol da
J-League, junto com outros eventos esportivos, filmes e
concertos ao vivo.
Nós acreditamos que é questionável se OTT será um
meio eficaz para entregar transmissão 4K ao vivo para
milhões de usuários. A transmissão contínua de 4K
requer que a conexão da Internet que serve a cada
usuário seja capaz de sustentar a taxa de transferência
muito alta para suportar a taxa mais elevada exigida
pela transmissão contínua 4k. A Netflix recomenda pelo
menos 25 Mbps, que limita de fato seu uso aos clientes conectados através de FTTH, isto é, uma pequena
minoria de usuários. Além disso, o tráfego e os custos
CDN representam um importante custo recorrente que
os operadores OTT terão de enfrentar para entregar 4K.
Os fornecedores OTT pagam hoje cerca US$ 0,03 (três
centavos de dólar) pela entrega de uma hora de vídeo
SD para um único usuário, enquanto eles deverão pagar até seis vezes mais pelo conteúdo 4k por um único usuário devido à taxa de transferência mais elevada.
Os custos de CDN aumentam também linearmente com
o número de usuários atendidos, significando que a entrega de algumas horas de conteúdo 4k para milhões de
usuários OTT gerará rapidamente custos de seis dígitos
aos fornecedores de OTT.
Os satélites, ao contrário, são significativamente mais
eficientes em custo, entregando eficientemente alta
taxa de transmissão para milhões de usuários, com baixos custos de largura de banda. O valor agregado principal da transmissão 4K é sua qualidade superior.
Nós antevemos que quando os radiodifusores lançarem a primeira oferta de canais, eles ficarão atentos em
definir a taxa de transferência exigida a fim de manter
a alta qualidade em toda a cadeia de entrega até as telas do usuário. E nesse estaremos ao seu lado para nos
associarmos a eles nesta nova aventura com os satélites projetados para cada região, em especial o satélite
EUTELSAT 65 West A para a América Latina.
Christoph Limmer, Vice Presidente Global Sales and Commercial
Development Video de Eutelsat.
Contato: climmer@eutelsat.com
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O olhar
dos especialistas da SET
A partir desta edição mostraremos o que os 20 especialistas
convidados pela SET viram na maior exposição da indústria,
a NAB 2015. Teremos textos sobre 8K, 4K, cloud, estruturas IP,
drones, transmídia, neutralidade na rede, entre outros.
por Fernando Moura

A

Revista da SET convocou alguns dos seus associados para realizar uma série de artigos de
opinião que começamos a publicar nesta edição, mostrando 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.
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Nesta edição, publicamos uma análise académica minuciosa sobre o fenómeno do 8K produzida
pelo Professor da ECA/USP, Almir Almas, que esta
acompanhada por uma reflexão de Fernando Moura
(Revista da SET) sobre o paradigma 4K; um texto
sobre receptores AM desenvolvido por Ronald Barbosa (MSc/ABRA); Paulo Guedes Esperante (SBT)
debruçando-se sobre diversos temas que tem a ver
com a implantação de transmissões 4K (UHD); Paulo
Canno (TV Gazeta) explicando o fenômeno das soluções “in cloud”; e finalmente, uma análise sobre
a neutralidade na rede escrita por Ioma Carvalho da
TV Globo. n

an_phase_institucional_210x140mm.pdf
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Televisão
do Futuro.
NHK
e o Super
Hi-Vision
por Almir Almas

Q

uando completava setenta anos, em 1995, a
NHK (Nihoon Hoosoo Kyokai), rede pública de
televisão japonesa, lançou um documento de
perspectivas para o século XXI e ações para
os dez anos seguintes, em que se projetava o futuro
da televisão e o que essa rede faria a cada ano para
concretizarem essa projeção nesse espaço de tempo.
Um dos pontos principais desse planejamento de dez
anos era a concretização comercial do ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting), descrito como uma
avançada tecnologia digital que, pelo que essa tecnologia ofereceria ao meio televisivo, viria popularizar a
Hi-vision (até então a TV de Alta Definição japonesa) e
possibilitaria à NHK alcançar seu objetivo de “introduzir a digitalização em toda forma de transmissão”. Em
duas entrevistas realizadas por mim com o então diretor-adjunto de Relações Públicas da NHK, Shoda Koichiro (uma publicada pela Revista Tela Viva, em 1994
[Tela Viva, no. 29] e a outra, feita em 1995, inédita),
este descreve o andamento das pesquisas de transmissão digital que a NHK estava realizando e apontava
que a entrada no século XXI traria a concretização do
ISDB, que, naqueles planos seria implantado internacionalmente em 2007. (ALMAS, Almir, p. 76-77).(1)
De lá pra cá já se passaram mais vinte anos. E desde
o desligamento do sinal analógico (switch-off) naquele
país, que se deu em 2011, a NHK vem de novo projetando o que serão seus vinte anos futuros. Em seu pla-
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nejamento, a NHK dividiu esses próximos vinte anos
por etapas com os avanços tecnológicos da televisão
digital, sendo que a primeira etapa seria dos próximos
três anos, a segunda etapa dos próximos dez anos e
a terceira etapa dos próximos vinte anos. A primeira
etapa se configuraria com a concretização do chamado
Hybricast (ou broadcast híbrido), que teve seu lançamento comercial em 2013. A segunda etapa prevê a
consolidação das pesquisas do Super Hi-Vision, a televisão em 8K de resolução de imagem (33 megapixels)
e som em 22.2 multicanais. A terceira etapa viria com
o lançamento da televisão em 3D em imagem espacial;
isto é, da Free 3D TV, imagens em 3D sem óculos especiais. (ALMAS, Almir, p. 226-227).(2)
Esse preâmbulo foi para mostrar que a NHK costuma
projetar suas pesquisas de evolução tecnológica da
televisão dentro de uma linha de planejamento estratégico em que cada avanço técnico abre e prepara o
campo para o seguinte, acumulando conhecimentos e
desenvolvimentos, visando atingir um ponto colocado
no futuro. No entanto, esse ponto limite nunca é de
fato atingido, pois, ao se concretizarem as etapas previstas em seu planejamento temporal, a NHK de imediato prepara novas etapas, novas projeções, levando
o ponto a ser atingido mais longe no tempo e mais
avançado no estágio tecnológico.
Em síntese, as pesquisas da NHK, desde o começo
das primeiras indagações para o estudo da HDTV, em
1964, buscam colocar o telespectador em uma situação
de sensação de imersão e de realidade. Na história, o
desenvolvimento da televisão de alta definição e, consequentemente, da televisão digital, no Japão, se deu
na esteira dessa busca da sensação de imersão e de
realidade. Das pesquisas de 1964, passando por criar o

Tektronix ganha o TV Technology Best of Show Award na
NAB 2015 com o Monitor de Forma de Onda WFM8300.

Destaques

A TV Tecnology selecionou o monitor de forma de onda Tektronix
WFM8300 como um dos vencedores do Best of Show Award na NAB 2015.
Foram selecionados apenas um pequeno número de produtos para receber
o prêmio entre centenas de novos produtos na competição.
Para a comissão julgadora o WFM8300 impressionou com sua
capacidade de suportar 4K facilmente, atualização de software instalável
em campo, eliminando a necessidade de que os
clientes comprem substituições de hardwares caros
para 4K.
O WFM8300 tem inúmeras aplicações,
incluindo:
- Acompanhamento e verificação de conformidade
em distribuição de conteúdo e transmissão
- Controle de qualidade na produção e pós
produção de conteúdo.
- Qualificação da infraestrutura e resolução de
problemas para manutenção das instalações de
criação e distribuição de conteúdo
- Pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de
vídeo profissional

Destaques Tektronix na NAB 2015
Resolução de problemas mais rápido com o WFM2300

A Tektronix também apresentou mais recursos para o monitor de forma de onda portátil
WFM2300. Os novos recursos do equipamento incluem a análise de interface serial assíncrona
(ASI), uma ampla gama de teste de sinais (incluindo Dolby E), Lip Sync e medições de atraso de
propagação e conectividade HDMI. O WFM2300 determina automaticamente o formato do sinal
ligado à entrada ativa (ASI ou SDI) e exibe as medidas adequadas.

Controle de Qualidade para Arquivos

Aurora é uma ferramenta fácil de usar e foi projetada para trabalhar com CPU e GPU garantindo
que não haja queda no desempenho de processamento, mesmo sob condições de carga,
reduzindo gargalos. Os usuários interagem com Aurora através de uma interface simples e
rápida, com telas customizadas e esquemas de cores para atender o fluxo de trabalho. Aurora é
facilmente integrado e suporta uma ampla gama de wrappers e codecs de áudio e video para o
teste rápido e eficiente de arquivos, que vão desde SD básico até formatos complexos ABR e alta
resolução 4K.

Entre em contato conosco
no tel 11 4058-0229
Preço Inicial
Visite nosso website www.tek.com

© Foto: Fernando Moura

NAB 2015 “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

No estande da NHK, no pavilhão do Futuro da NAB 2015,
se mostraram diferentes opções de câmeras 8K,
esta uma câmera compacta 120Hz

sistema MUSE, em 1984, com 1125 linhas, e de batizá-lo
de Hi-Vision, a NHK pesquisava uma nova resolução de
televisão que permitisse dar ao telespectador a sensação de imersão, de ser envolvido e transportado pela
imagem, a sensação de “estar presente”, algo como o
público estava acostumado a ver no cinema. Concluiuse, nessas pesquisas, que além da quantidade de linhas
na resolução da imagem, a distância do telespectador
da tela e o seu ângulo de visão em relação à imagem
eram também fundamentais, pois, quanto maior o campo de visão ocupado pela tela, em especial, alcançando
a visão periférica, maior a sensação de imersão. (ALMAS, Almir. 2013. p. 90-94; 99-101)
Hoje, a NHK apresenta como principal pesquisa de
uma televisão do futuro, a televisão em 8K Super HiVision, com resolução de imagem de 33 megapixels e
som em 22.2 multicanais. Pelo seu planejamento na
linha do tempo, prevê-se que essa televisão esteja comercialmente disponível no país em 2020. Essa pesquisa é desenvolvida no Japão pelo STRL (NHK Science
& Technology Research Laboratories), da NHK. Tecnicamente, a resolução da imagem em 8K Super Hi-Vision
atinge uma resolução de imagem de até 33 megapixels,
e é dezesseis vezes maior que a resolução da imagem
de HDTV e quatro vezes maior que a imagem em 4K.
Isto é, enquanto a HDTV possui uma resolução de imagem de 1920 x 1080 pixels e de som em canais 5.1, no
4K de 3840 x 2160 pixels (ou o DCI 4K de 4096 x 2160
pixels) e som podendo chegar a 9.2 canais, no 8K, tem-
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se a resolução de imagem de 7680 x 4320 e som em canais de 22.2. Pode atingir um frame rate de até 120 Hz.
Durante a NAB Show 2015, em Las Vegas, Estados
Unidos, fizemos uma entrevista com Shinya Takeuchi,
engenheiro do Science & Technology Research Laboratories (STRL) da NHK, e ficamos sabendo um pouco
mais sobre o projeto 8K. Antes da entrevista, fomos ver
a demonstração de material gravado e editado em 8K,
que a NHK exibia em seu estande. Na programação,
além do material realizado no Brasil, durante a Copa do
Mundo Brasil 2014, tinha também outros vídeos, dentre
os quais uma linda apresentação do inovador grupo
Japonês DRUM TAO, com Taikos (tambores tradicionais
do Japão). Como já tínhamos visto a demonstração da
transmissão pública na Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, em junho do ano passado, parte desse material
não foi inédito para nós. Inclusive, o tamanho da tela,
nos parece, foi o mesmo. Sem sombra de dúvida, a
sensação de imersão (o “Being There”) e de realidade
é realmente forte. O som em 22.2 canais é surpreendente e ajuda bastante na construção dessa sensação.
Evidentemente, os jogos da Copa do Mundo FIFA Brasil
2014 impressiona bastante; mas o restante da programação, composta também pelos vídeos DRUM TAO’s
Japanese Drumming Live, 8K a Journey into Space, The
Beating Heart of Fuji e Tokyo Girls Collection Fashion
Show 2015, impressiona. Em especial, a apresentação
de Taiko e a Copa do Mundo são de uma beleza excepcional e de uma capacidade fenomenal para nos levar à
imersão, tanto pela imagem, quanto pelo som.
Voltando à questão do planejamento dos próximos
vinte anos, a NHK apresenta uma linha do tempo em
que o ápice da sua pesquisa da transmissão em 8K
deverá culminar com a transmissão 8K via Satélite das
Olimpíadas de Tóquio, em 2020. E passando, nessa
linha do tempo, pela transmissão 8K via Satélite da
Copa do Mundo da FIFA Rússia, em 2018 e pelo início
dos testes de transmissão 8K via satélite, em 2016.
Nessa linha há também outros marcos, desde o que
mostra o início da pesquisa em sistema de vídeo em
Ultra-High Definition ainda em 1995 (ano dos setenta
anos da NHK, como mostramos no início deste artigo), como o da transmissão e apresentação pública
de parte dos jogos da Copa do Mundo Brasil 2014
[em parceria com a Rede Globo de Televisão, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Nippon Telegraph
and Telephone (NTT) e apoio do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF), como noticia nesta revista
na edição Nº 144 de Agosto de 2014]. Os jogos do
Brasil foram transmitidos para três pontos dentro do
país (TV Globo, IBC/International Broadcast Center e
FIFA Lounge) e para quatro pontos no Japão (Tokyo,
Yokohama, Osaka e Tokushima). Além desses, destacam-se também os seguintes marcos(3):

© Foto: Fernando Moura
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Transmissão experimental de 8K Super Hi-Vision ao
vivo em multicanal via satélite, em maio de 2009;
Transmissão do famoso programa da NHK “Kohaku
Utagasen”, em 8K Super Hi-Vision com compressão
em rede IP, de Tokyo a Osaka, em cooperação com a
NTT e a NTT Communications, em dezembro de 2006;
O sistema de vídeo Ultra-High Definition com 4000
linhas e som em multicanal 22.2 passa a ser nomeado
Super Hi-Vision, em 2004;
Primeira exibição de vídeo Ultra-High Definition é
mostrado pela NHK no Science & Technology Research
Laboratories Open House, em março de 2002.
Na entrevista com Shinya Takeuchi, tomamos mão
de um paralelo entre as pesquisas com 8K Super HiVision de agora e as pesquisas de TV de alta definição
e TV Digital da NHK, recentemente. Perguntamos como
a experiência anterior tem ajudado nas pesquisas
No pavilhão do Futuro a NHK apresentava a câmera
atuais. Ele nos respondeu que, tecnicamente, podeIkegami 8K utilizada pela emissora pública japonesa
se dizer que as pesquisas têm muito a ver uma com
nos seus testes de captação
a outra, porém, como são sistemas diferentes, cada
um tem suas especificidades. Quando se começou a
transmissão da Hi-Vision, por exemplo, começou-se
IBC 2014, em Amsterdã: primeira apresentação públipor um canal de satélite da NHK, e posteriormente
ca de vídeo em 8K, gravado com uma câmera 8k Super
se passou à transmissão em canais terrestres. Com o
Hi-Vision na frequência de 120 Hz;
8K Super Hi-Vision também se começará com a transTeste de transmissão de 8K Super Hi-Vision em camissão via Satélite, e pretende-se que em 2020 as
deia nacional de TV a Cabo, em maio de 2014;
transmissões continuem via satélite, embora se pesTeste de transmissão terrestre em longa distância de
quisem transmissões terrestres. O sistema preparado
8K Super Hi-Vision, em janeiro de 2014;
para as transmissões experimentais a partir de 2016
Desenvolvimento do primeiro encoder em tempo real
comprime o sinal de acordo com a norma da ARIB de
do HEVC para 8K Super Hi-Vision, em maio de 2013;
“Transmission System for Advanced Wide Band Digital
Inauguração do Forum NexTV (Next Generation TeSatellite Broadcasting”, em um único transponder de
levision & Broadcasting Promotion Forum [NexTV-F]),
satélite, utilizando o parâmetro 16APSK (a) (Amplitude
em maio de 2013;
and Phase-Shift Keying), a mais ou menos 100 Mbps,
Transmissão pública experimental em 8K Super Hi-Viem codificação de compressão MPEG-H HEVC/H.265
sion dos Jogos Olímpicos de Londres, para três pontos
(b), padronizado internacionalmente em 2013 pela ITU
no Japão, quatro no Reino Unido e um nos Estados
e ISSO/IEC. Planeja-se também o uso da padronização
Unidos, em julho de 2012;
internacional MMT (c), numa banda 17 GHz para subiTransmissão experimental em 8K Super Hi-Vision em
da e de 12 GHz de descida.
ondas terrestres, em maio de 2012;
Conversamos também no estande com outros técO pavilhão do Futuro
nicos da NHK que nos responderam sobre o som
mostrava no estande
22.2. Procuramos saber sobre os arranjos usados
da NHK o workflow
quando da gravação do som, para que se reprodude audio 22.2
za fielmente o esquema 22.2 canais. Segundo eles,
nos sets dos microfones, usam-se três layers (ou
três níveis), um na altura do ouvido, outro encima
e outro embaixo. Porém, para cada conteúdo especificamente, os produtores e diretores, junto com
os engenheiros, decidem a quantidade de microfones e a sua colocação. Costuma-se usar microfones normais, e, vez ou outra, microfones especiais.
O som também é um fator essencial para levar o
telespectador a viver essa sensação de imersão e
© Foto: Fernando Moura
de realidade. Enquanto na HDTV o som esteja em
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Shinya Takeuchi da Science & Technology Research
Laboratories (STRL) da NHK na conferencia:
“Super Hi-Vision Multimedia Broodcast Systems Based
on ‘Hybridcast”, no dia 13 de abril de 2015, às 11h30,
na sala LVCC Room S219

5.1 canais, o som do 8K Super Hi-Vision trabalha em
22.2 canais; o que provoca muito mais essa sensação.
Sobre o desenvolvimento de equipamentos, como câmeras e gravadores, Shinya Takeuchi disse que no início
das pesquisas a própria NHK desenvolveu os equipamentos, e que posteriormente empresas como a Hitachi,
Ikegami e Astro Design, por exemplo, entraram no desenvolvimento desses equipamentos. Entendendo que
na base da pesquisa está o objetivo de alcançar a sensação de imersão e de realidade, perguntamos a Shinya
sobre qual a distância que o telespectador deveria estar
da tela (ou qual a relação distância altura da tela) indicada para que essa sensação se estabeleça. Como a
resolução da imagem em 8K Super Hi-Vision é dezesseis
vezes maior que a resolução da imagem em Full HD, e
com a HDTV a distância ideal é de três vezes a altura da
tela, para o 8K Super Hi-Vision o ideal é de apenas 0,75
vezes a altura da tela. Embora, ressalva-se, Shinya tenha
dito que não tinha esse dado de forma clara.
Segundo Shinya Takeuchi, além da NHK, ainda não há
outra emissora no Japão experimentando o 8K Super HiVision. A NHK é líder no experimento, sendo a primeira
emissora a realizar esse tipo de pesquisa e de desenvolvimento de equipamentos e procedimentos. Segundo ele, espera-se que as outras emissoras japonesas,
das redes privadas, que compõem o modelo televisivo
japonês, venham a se integrar a essas pesquisas. Mais
uma vez, fazemos aqui o paralelo com as pesquisas
da HDTV. Sendo inicialmente uma pesquisa da NHK, as
emissoras privadas começaram a fazer parte das transmissões apenas no processo final do desenvolvimento.
Também, a exemplo da pesquisa da HDTV, perguntamos
a Shinya sobre a criação de alguma entidade no formato da antiga associação que foi criada para a HDTV, a
HPA (Hi-Vision Promotion Association, criada em 1987,
pelo MTP [Ministry of Post and Telecommunication], do
Japão). Ele nos disse que para a pesquisa de 8K Super
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Hi-Vision foi criado em maio de 2013, o Fórum da NexTV
(Next Generation Television & Broadcasting Promotion
Forum [NexTV-F]), que é uma espécie de consórcio de
empresas, com o objetivo de pesquisar a televisão do
futuro. Veja também na linha do tempo mostrada acima.
Perguntado sobre qual o papel da NHK em relação ao
4K e de como se posiciona o 4K diante da pesquisa
do 8K, Shinya disse que o objetivo principal da NHK
é ir direto ao 8K. Não há interesse em desenvolver o
4K, pois o objetivo principal é desenvolver o 8K em
parceria com empresas fabricantes de equipamentos.
E, segundo ele, um dos motivos para não dar atenção
ao 4K é o custo, É muito caro desenvolver a tecnologia
e, dessa forma, vale mais a pena partir direto para o
8K, como a NHK está fazendo.
Por fim, perguntando sobre quais conteúdos a NHK
pretende produzir para o 8K, Shinya respondeu que
a parte de conteúdo não é sua especialidade, mas
que, como se pode ver pela programação apresentada,
a NHK pretende investir em conteúdos como esportes, documentários de registros da natureza, música e
também ficção. Por exemplo, um dos programas mais
populares e de maior audiência do Japão, o “Kohaku
Utagasen”, é gravado todo ano em 8K Super Hi-Vision.
Foi, inclusive, um dos marcos da pesquisa, em dezembro de 2006, como se vê na linha do tempo mostrada
acima. Segundo ele, há uma colaboração estreita entre
o laboratório de engenharia e de pesquisa tecnológica com o departamento de produção e direção da
emissora. Primeiro o laboratório de engenharia e de
pesquisa desenvolve a tecnologia e os equipamentos,
e depois a produção e direção se incorporam ao desenvolvimento para a criação de conteúdo. n
(1) ALMAS, Almir. Televisão Digital terrestre: sistemas, padrões e
modelos. São Paulo: Alameda, 2013. p. 76-77.
(2) ALMAS, Almir. Televisão Digital terrestre: sistemas, padrões e
modelos. São Paulo: Alameda, 2013. p. 76-77.
(3) Dados retirados de material gráfico distribuídos pela NHK em
seu Stand, durante a NABShow 2015.
APSK (Amplitude and Phase-Shift Keying)
HEVC (High Eficiency Video Coding)
MMP (MPEG Media Transport)
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O maravilhoso mundo da Super Alta Definição e as mudanças na TV
Especialmente desenhada
para a Copa do Mundo 2014,
a UM 4K da Globosat
foi a primeira do tipo
na América Latina

Muito temos escrito sobre Ultra Alta Definição 4K (UHD)
e 8K Super Hi-Vision (SHV), inclusive o dizemos na edição anterior da Revista da SET, mas o tema não se esgota
nem se esgotará tão depressa. A inovação tecnológica
não para, e a corrida pela qualidade de imagem parece
não ter fim, ou terá? Essa é uma das perguntas que os
estudiosos do tema se fazem e que na humilde opinião
de quem escreve, parece não ter fim.
De fato, com a introdução do 4K as transmissões esportivas na última Copa do Mundo realizada no Brasil coordenadas pela FIFA (Federação Internacional de Futebol),
e as em 8K realizadas experimentalmente pela NHK, o
conceito de transmissão esportiva mudou, e muito, não
mudou só a qualidade, mudou a forma retórica de fazer e
a parafernália necessária para levar a alguns poucos duas
formas de captação de video altamente ricas em qualidade de imagem e imersão, mas também mudou a forma
de gerar essas imagens.
Nesse marco, afirmamos que o discurso futebolístico é
talvez, junto ao melodrama encarnado pela telenovela,
o mais difundido na TV nos últimos anos. Ele sustenta
emissoras de TV por todo o mundo e aos poucos se tem
transformado em quase uma “commodity” que se espalhou nas últimas duas décadas ao redor do mundo.
Assim, após mais de meio século de existência a TV
aberta está mudando, e talvez não pela sua própria vontade, mas sim pelo advento de novas tecnologias e plataformas que permitem ao telespectador – termo que
consideramos ultrapassado – usufruir de conteúdos audiovisuais em multiplataformas mediante sistemas de
VoD (Video-on-Demand), OTT (Over-the-Top), FTH (Directto-Home) e plataformas de webTV.
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por Fernando Moura*

Na atualidade, o mundo “da bola”, um dos mais rentáveis até hoje para as emissoras de TV aberta e de TV paga,
precisa encontrar novas formas de desfrutar do fenômeno para que este continue sendo fonte de receita e, com
isso, de sustentação do modelo atual de negócio. Assim,
na última Copa do Mundo Brasil 2014 realizada pela FIFA
houve mudanças substanciais no discurso “futebolístico”
e, com isso, do seu espetáculo, com a introdução da tecnologia 4K – 4 vezes HD (High Definition). A introdução
desta tecnologia mudou a retórica das narrativas das
transmissões de futebol e de como a FIFA “padronizou”
o espetáculo.
Mudou a forma de fazer técnica e retoricamente, mudou o enquadramento, produto dos sensores CMOS que
não permitem determinadas tomadas em um evento ao
vivo, a quantidade de câmeras no campo – passando de
32 na transmissão broadcast oficial para apenas 13 na
transmissão 4K e 5 na 8K – e, sobretudo, a forma como se
conta a história do jogo.
O conceito de TV se está reinventando e o destino do
discurso futebolístico televisado está mudando porque
já não se pensa somente em TV aberta ou TV paga Premium, senão em novas plataformas e soluções que podem viabilizar o consumo deste discurso, até parece ser
possível inferir que não só o discurso está mudando, mas
também o espectador, que aos poucos se vai tranformando em um usuário de múltiplas plataformas de vídeo
e não um mero “tele”spectador sentado em frente à TV.
Nesse campo, parece que a tendência é uma maior
qualidade de imagem, menos câmeras em campo e uma
nova forma de olhar, que talvez, segundo alguns dizem,
se concretize com a implantação no formato em 8K, onde
o fenômeno imersivo da imagem poderá ser ainda maior
e fazer com que o discurso futebolístico possa voltar a
ser contado como no início das transmissões esportivas,
com apenas uma câmera. n
Moura, F (2015) Novo Paradigma nas transmissões televisivas.
A Copa do Mundo em 4K, XIV Congresso Internacional Ibercom
2015, 29 de março a 2 de abril, ECA/USP São Paulo
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A televisão na nuvem
ou “in the cloud”

D

esde há algum tempo temos notado que os
fundamentos e práticas da Tecnologia da Informação (TI) têm dominado o cenário da
engenharia de televisão. Seguindo essa tendência, mais recentemente tem havido, no ambiente
de broadcasting, menções crescentes sobre a contratação de serviços em nuvem.
Nesse ano de 2015, no entanto, houve um grande
aprofundamento do assunto, em um painel do intitulado “Media Management in the cloud”, do Broadcast Engineering Conference organizada pela National
Broadcasting Association (NAB) que se estendeu por
2 dias, reunindo clientes e fornecedores de serviços
em nuvem, tratando dos avanços da segurança e confiabilidade do conteúdo.
Na última palestra do painel, conduzida por David
Rosen, da Sony Professional Solutions, e tendo como
participantes executivos de empresas tais como HBO
e Turner Broadcasting, discutiu-se o futuro de serviços
em nuvem, ficando muito clara a satisfação de quem
dele já desfrutava. O futuro, portanto, descortina-se
como promissor, crescente e irreversível.
Outra abordagem muito interessante e que parece ser
bastante factível para a realidade brasileira é o conceito
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por Paulo Roberto M. Canno

de “Hybrid Cloud”, abordado por Chris Chen, CTO da
Prime Focus Technologies, onde parte do fluxo de trabalho vai para a nuvem, enquanto outras etapas ficam
nas dependências da entidade editora, produtora ou
exibidora do conteúdo. Ainda, segundo Chen, esse modelo operacional adequa-se perfeitamente em situações
onde há vários trabalhos compartilhados por várias
equipes situadas em diferentes geografias.
É digno de nota o fato de que quando se discutia,
no referido painel, pontos críticos inerentes a serviços
em nuvem, a questão relativa à confiabilidade das conexões de dados não era muito questionada, como
acontece no Brasil. As preocupações maiores são relativas à disponibilidade de banda, custo e recursos
para recuperação de desastres, enquanto que o grande benefício passa pela disponibilidade imediata de
infraestrutura para edição, exibição ou qualquer outro
fluxo.
Pudemos também constatar no ambiente de exibição de
equipamentos (NABShow2015) que os serviços em nuvem não se restringiam apenas a debates sobre o futuro.
A Imagine Communications (ex Harris Broadcast) alardeava o contrato de colaboração com a Disney/ABC
Television Group na transição para uma arquitetura IP
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Empresas como Imagine
Communications
apresentaram na NAB 2015
soluções na nuvem como
a “Cloud Channel Launch”

bem estruturada, solução em nuvem para armazenamento de conteúdo, o que pode ser um primeiro passo para a adoção da tecnologia. n
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em nuvem, do processo de exibição de sua programação global.
E essa deve ser a tendência. Tradicionais fornecedores agregando ao portfólio de produtos os serviços em
nuvem, serviços esses que atualmente são desempenhados por seus equipamentos nas centrais técnicas
dos clientes. Ou seja, menos venda de equipamentos
e mais venda de serviços.
Também, o fluxo de trabalho definido por software
parece ser uma forte tendência. Nesse caso, todas as
necessidades de codificação, decodificação, controle
de qualidade etc., ou uma combinação dessas necessidades estão disponíveis em nuvem.
A Quantum, tradicional fornecedora de sistemas para
gerenciamento de fluxo de trabalho e armazenamento
de conteúdo, desde 2014 vem oferecendo, de forma

As soluções de SDN para integrações de workflow foram outros dos temas mais procurados pelos visitantes da edição 2015 da NAB
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“Net Neutrality”

por Ioma Carvalho

H

á mais de uma década, no ano de 2003, Tim
Wu, um professor da faculdade de direito da
Universidade de Columbia, publicou um longo
artigo1 no qual apresentou e analisou um problema em potencial para o ambiente aberto da Internet: a prática, por parte dos provedores de serviços de
Internet, de administração discriminatória do tráfego
dos diferentes pacotes de dados que trafegavam em
suas redes.
Wu acreditava que tal prática era necessária para o
gerenciamento e bom funcionamento das redes que
integram a Internet, mas não poderia ser aplicada de
modo a prejudicar seus usuários finais, os quais deveriam permanecer amparados por um princípio que o
professor chamou de network neutrality.
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Atualmente, a ideia cunhada e defendida por Tim Wu
é mais conhecida pela forma abreviada net neutrality,
literalmente a neutralidade da rede, e significa que
todos os pacotes de dados que trafegam pela Internet
devem ser tratados da mesma forma, sem qualquer
discriminação baseada na sua origem, destino, aplicação, conteúdo ou distribuidor.
A grande característica da internet e provavelmente
o motivo do seu enorme sucesso é exatamente o fato
de ela existir num ambiente livre e inovador e é essa
característica que muitos querem garantir que seja, no
futuro, conservada e perpetuada.
Existe uma corrente que acredita que os interesses
particulares dos provedores de serviços de Internet
podem corrompê-la, distorcendo sua natureza livre,

*As imagens mostradas são retiradas diretamente das filmagens camera CION
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Washington Post, Wall
Street Journal e New York
Times, até as chamadas novas mídias como
Twitter e Youtube, mas
também foram ouvidos
diretamente pela Federal
Communications Comission (FCC), a autarquia
do governo americano
responsável por regular
as atividades de comunicação em geral, incluindo radiodifusão, telecomunicações e a Internet.
Em meados de 2014, a FCC abriu um período de consulta pública para que todos os interessados enviassem seus comentários acerca das novas regras que
seriam adotadas em prol da neutralidade de rede.
O resultado dessa consulta pública foi inédito:
3,7 milhões de comentários foram submetidos à agência reguladora. Segundo estimativas baseadas em
800 mil comentários enviados, menos de 1% eram claramente contrários à regulação3.
Após incessantes debates, com a participação expressiva da indústria, da sociedade civil e dos usuários de Internet em geral, a FCC aprovou suas novas
normas sobre neutralidade da rede no dia 26 de fevereiro de 2015, consideradas uma grande vitória para os
defensores da regulação. De forma muito resumida, a
regulação dispõe que:
1. Os provedores de serviços de Internet são proibidos de bloquear o acesso pelos usuários a qualquer conteúdo;
2. Os provedores de serviços de Internet são proibidos de reduzir a velocidade de acesso dos usuários a qualquer conteúdo;
3. Os provedores de serviços de Internet são proibidos de cobrar tarifas dos provedores de conteúdo
para que seu conteúdo seja distribuído aos usuários de forma mais rápida (prática conhecida nos
EUA como paid priorization);
4. Os provedores de serviços de Internet são proibidos de realizar qualquer interferência irrazoável no
tráfego de dados bem como gerar qualquer desvantagem aos usuários no tráfego de seus dados;
e
5. Os provedores de serviços de Internet são obrigados a adotar práticas transparentes em relação ao
tratamento dos pacotes de dados que trafegam
por suas redes.
Não obstante a publicação das referidas normas pela
FCC, os provedores americanos de serviços de Internet ainda não deram por vencida sua batalha em prol
© Foto: Fonte Intel

seu ambiente aberto e
prejudicando seus usuários em todo o planeta.
Essa corrente acredita
que somente uma regulação governamental dos
serviços de acesso à Internet pode preservar e
garantir a neutralidade
da rede, zelando assim
pelo interesse dos usuários, que seriam mantidos a salvo dos interesses dos provedores desses serviços.
Outros confiam que a Internet deve ser tratada como
sempre foi, mantida longe dos atos regulatórios do governo e autorregulada pelas práticas do livre mercado.
Defendem que a Internet é, atualmente, o resultado de
um ambiente aberto que foi, desde o seu surgimento,
poupado dos mandos e desmandos dos governos e
que ela sempre funcionou e continuará funcionando
muito bem sem a interferência estatal. Nos Estados
Unidos, os opositores à regulação contam com o apoio
do poderoso lobby dos provedores de serviços de Internet (conhecidos pela sigla ISP – Internet Service
Provider).
Nos últimos anos, e de forma mais intensa desde
2014, os Estados Unidos foram palco de uma acirrada
disputa entre essas correntes opostas. Instaurou-se
um debate público com um engajamento sem precedentes por parte das instituições, das empresas e do
povo norte-americano. A questão sobre a qual todos
se debruçavam era a seguinte: a imposição de uma regulação com o intuito de garantir e preservar a neutralidade da rede teria um impacto positivo ou negativo
para os usuários da Internet?
Ao longo desse período de debates, a corrente a
favor da regulação demonstrou-se esmagadoramente
mais forte do que os opositores, enquanto agregava
vozes de peso como as gigantes Amazon, Facebook,
Google, Microsoft, Twitter, Netflix, Yahoo!, Ebay, LinkedIn e Mozilla; as ONGs Free Press e Electronic Frontier
Foundation (EFF); o popular apresentador da HBO John
Oliver, cujo vídeo em defesa da regulação, postado no
Youtube, foi o mais assistido sobre o tema2; o próprio presidente norte-americano Barack Obama, que
realizou um pronunciamento defendendo a adoção de
regras rigorosas para a preservação da neutralidade
de rede nos Estados Unidos; e uma larga maioria da
opinião pública no país.
Os defensores da regulação da Internet nos Estados
Unidos fizeram-se ouvir não somente por todas as mídias disponíveis, desde as mais tradicionais como o
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de uma Internet sem
regulação estatal. Liderados pela AT&T,
os provedores já ingressaram com uma
ação judicial na Circuit Court of Appeals
do Distrito de Columbia, visando derrubar
as normas aprovadas
em fevereiro.
O Brasil também
foi palco de vários
questionamentos
acerca da neutralidade de rede. Liderada pelo Deputado
Federal Alessandro
Molon, a aprovação do Marco Civil da Internet (PL
2.126/11) foi um produto inovador de uma consulta
pública on-line e off-line e se tornou referência internacional. Ao longo do debate nacional, o princípio
foi expressamente defendido por entidades como o
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Com sua votação sendo consecutivamente adiada, o
Projeto de Lei passou na Câmara dos Deputados e foi
finalmente sancionado pela Presidente Dilma Rousseff em 23 de abril de 2014. Segundo o Deputado Molon, o Marco Civil seria uma “espécie de constituição
da internet que estabelece os princípios, garantias,
direitos e deveres dos usuários.”
Uma das inovações dessa lei foi a incorporação do
conceito de neutralidade da rede, como forma de garantir a chamada “Internet livre”. Através dessa lei
fica estabelecida a obrigatoriedade de um tratamento
isonômico aos pacotes de dados em tráfego de rede.
Assim, as empresas não poderão discriminar o acesso
por conteúdo que trafega na rede ou por usuários.
Em nenhuma hipótese, poderão as empresas priorizar
determinados serviços ou aplicações em detrimento
de outros. Algumas exceções ainda serão regulamentadas e a ANATEL e o CGI (Comitê Gestor da Internet
no Brasil) serão consultados.
Além disso, o Marco Civil protege a privacidade de
usuários e seus dados de acesso e estabelece a responsabilidade civil dos provedores. De acordo com a
nova lei, os provedores poderão responder pelos danos causados com a divulgação de dados de terceiros
sem as devidas autorizações.
Apesar de ainda carecer de regulamentação, o Marco Civil ingressou no cenário legislativo nacional
como um importante primeiro passo na direção de
uma Internet regulada, em que os direitos dos usuários sejam resguardados em lei e garantidos pelas
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autoridades públicas
e em que os deveres das empresas
sejam
claramente
definidos.
Dentre
suas normas, a neutralidade de rede
ganhou
destaque
como um dos princípios fundamentais
consagrados na lei.
O mesmo Tim Wu,
citado no início
deste artigo, que
cunhou a ideia de
neutralidade da rede
em 2003, avaliou o
texto do Marco Civil da Internet e aprovou a inclusão do mencionado
princípio na legislação brasileira, declarando que “é
muito importante para o futuro do Brasil, como um
centro de inovação em internet (...), que o país aprove e respeite os princípios da neutralidade de rede.”4
Os usuários da Internet, em todo o mundo, ficam
na expectativa de que as iniciativas de seus governos
para a regulação da Internet garantam, efetivamente,
a perpetuação de uma Internet livre, aberta e inovadora, mantendo-se no futuro como um instrumento
de inigualável capacidade propulsora do desenvolvimento econômico, social, educacional e cultural para
todos os povos e nações. n
(1) WU, Tim, Network Neutrality, Broadband Discrimination.
Journal of Telecommunications and High Technology Law,
Vol. 2, p. 141, 2003. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract
=388863 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.388863
(2) 9.147.552 visualizações até o dia 15 de maio de 2015. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fpbOEoRrHyU
(3) Estudo realizado pela Sunlight Foundation disponível em:
http://sunlightfoundation.com/blog/2014/09/02/what-can-welearn-from-800000-public-comments-on-the-fccs-net-neutrality
-plan/
(4) http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/tim-wu-pai-doconceito-de-neutralidade-de-rede-apoia-marco-civil-da-internetno-brasil-8695505

Ioma Carvalho é gerente Jurídica
das Organizações Globo e coordenadora do Módulo de Propriedade Intelectual do Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital
Terrestre.
Contato: ioma@globo.com.br.
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Imagine o que pode
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O novo modelo de gestão, distribuição e monetização
de conteúdo de vídeo já está aqui.
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com o IP e a nuvem, oferecendo às empresas de mídia
um caminho evolutivo que alinha os investimentos
atuais com a rede do futuro.
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Receptores Inteligentes
para AM para o século XXI
Um dos temas que cresceu
bastante no número
de palestras nesse ano
na Broadcast Engineering
Conference organizada
pela National Broadcasting
Association (NAB) foi a
revitalização do Rádio AM,
neste artigo explicamos como seria realizada essa revitalização
e os principais tópicos que atravessam essa transformação

N

esta edição da NAB/2015 constatamos, pela
participação maciça da radiodifusão e
pela presença de diferentes setores que a
cada ano se tornam próximos da radiodifusão, que a discussão fundamental tornou-se uma
discussão de provedores de conteúdo (mídia, novas
mídias e mídia social), telecomunicações e estratégias de negócios.
Não é nenhum absurdo supor que num futuro, que já
começou, independentemente do conteúdo, da forma
e do meio que esse conteúdo chegará às pessoas, a
mobilidade terá prioridade na vida social.
Além disso, toda a estratégia de negócio se volta
para a sociedade de consumo que se encontra nos
grandes centros populacionais. Cada vez mais as soluções tecnológicas apresentadas buscam atender a
massa de povos, grupos empresariais, religiosos, políticos, defesas nacionais e seguranças públicas, famílias e etc., etc. e etc., que vivem nos grandes centros.
Isso tem um preço, que vira uma busca sem fim e
esbarra em dois grandes pontos, o acesso ao conteúdo ou serviço e o tráfego de dados de informações.
Esses dois pontos se tornam o gargalo desse futuro
tecnológico. Sem resolvê-los, não poderemos aglutinar
interesses e estratégias comerciais entre setores.
Por outro lado, nós teremos que criar estratégias de
convivência entre setores até o período de steady-state e até que alguns setores sejam absorvidos por outros ou mesmo antes da absorção sejam abandonados
no caminho.
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por Ronald Siqueira Barbosa

Diferencias territoriais
A radiodifusão por seu caráter social, apesar de nos
grandes centros ter-se a maior fonte de recursos, tem
compromissos com toda a sociedade, em qualquer
país.
Em países cujas dimensões territoriais são comparáveis a continentes, as soluções de acesso e de tráfego
de informações devem ser mantidas vivas na mente
daqueles que tem compromisso social.
Serviços que atendem pessoas que habitam em pontos muito distantes dos grandes centros, ou mesmo
aqueles que são obrigados a viver em estradas levando produtos, cultura ou qualquer tipo de desenvolvimento, que não são poucos, devem ter a preocupação
de não deixar de ter solução de continuidade, na forma de obter informações e entretenimento, promovendo a atualização de seus serviços e equipamentos.
O cuidado que a NAB/2015 demonstrou aos participantes, em chamar a sua atenção aos serviços que
atendem países de grandes dimensões, nos alimenta
e fortalece a perseverar em continuar falando desse
tema, embora tenhamos outras direções.
Um dos temas que cresceu bastante no número de
palestras nesse ano foi a Revitalização do Rádio AM.
O tema é recorrente.
Por que a NAB insiste no tema? Havia cinco palestras
relacionadas com o tema. Será que a NAB está na contramão da história? Ou será que alguns temas da sua
programação estão ‘dessintonizados’ da realidade que
vivemos? Não é melhor ter 20 mil estações locais de

NAB 2015 “O OLHAR DOS ESPECIALISTAS DA SET”

FM do que carregar às costas 4 mil estações de AM e
mais 10 a 12 mil de estações de FM?
Se analisarmos bem, não é o faturamento das emissoras que mantém acesa a chama da revitalização do
rádio AM, também não pode ser que a NAB não sabe
o que propor para tantas emissoras AM existentes nos
EUA até o período de estabilização tecnológica. Se é
que esse período virá algum dia.
Na verdade é uma lição para todos nós que ignoramos o número de estações de AM que há neste mundo, cerca de 20 mil estações e buscamos uma solução
rápida por conveniência financeira. Nós queremos nos
livrar daquilo que consideramos nossos fardos. Que
não dá lucro, que já morreu e que ninguém ouve.
A palestra sobre os receptores inteligentes do AM
para o século XXI foi uma palestra sugestiva, não
foi uma palestra conclusiva e ponto final. Contudo,
o projeto é bem elaborado e começa citando alguns
problemas como os de largura de faixa de RF e de áudio para enfrentar as elevadas interferências causadas
por interferências ambientais, em sua maioria causada
pelo próprio homem.
Todas as possíveis fontes de interferência são citadas, mas a solução será como a do White Space, onde
o rádio procurará seu espaço através de um projeto
com a técnica do software defined radio, utilizando
novo processamento de sinal digital.
Afinal, quem melhor utiliza o espectro, pois se com
um receptor limitado de 2 a 3 kHz de largura de faixa
é possível receber sinais de estações que estão a 2000
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quilômetros. Desde a publicação da Consulta Pública
da Federal Communications Comission (FCC), em 2014,
a estratégia digital para o rádio tem mudado nos Estados Unidos.
Algumas propostas foram dirigidas por associações
de engenharia e empresas. Outras partiram de propostas de fabricantes de chips que forneceram novas especificações para largura de faixa, relação sinal ruído,
seletividade, sensibilidade, figura de ruído, separação
de estéreo, são tantos parâmetros que se apresentam
com necessidade de modificações que são novos receptores, nada a ver com o que conhecemos.
Espera-se que a indústria seja receptiva à nova proposta de receptores de rádio AM e com os resultados
dos testes do rádio digital em AM, com transmissão
full-digital, nos próximos anos tenhamos a volta da
competitividade na qualidade de recepção do AM,
frente a outras mídias digitais.
Pois sabemos que não há problemas de acesso e
nem de tráfego numa transmissão AM. n
Ronald Siqueira Barbosa, formado em Engenharia Eletrônica pela
Universidade de Brasília e mestre
em Ciências (MSc) pelo IME – RJ.
Membro do Grupo Permanente
de Estudos de Radiointerferência – GPRI da Anatel. Contato:
ronald.siqueira@brturbo.com.br.
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O 4K esta aí!

N

por Paulo Guedes Esperante

O sistema possibilita elevadas taxas de transmissão
compatíveis com o 4K utilizando compressão HEVC (1).
Para a implantação do sistema UHD (Ultra High
Definition) na Coreia do Sul foram programadas 4 fases.
A primeira fase de testes ocorreu no fim do ano de
2012 utilizando HEVC no formato 4:2:0, 8 bits de
amostragem e 30 q/s (quadros por segundo). No ano
seguinte foram realizados novos testes utilizando
60 q/s ao invés de 120 q/s, em vista da emissora poder
suportar o armazenamento utilizando 60 q/s e grande
parte dos televisores deste país já utilizarem essa taxa.
Mediante a padronização da transmissão terrestre 4K
a terceira fase de testes utilizou o mesmo formato,
© Foto: Paulo Esperante

a Broadcast Engineering Conference organizada pela National Broadcasting Association
(NAB) três temas relevantes foram abordados durante as seções. Dentre eles o case
apresentado pelo engenheiro e pesquisador Sansung
Kin da emissora KBS (Korean Broadcasting System)
que expôs o trabalho “The New Phase of Terrestrial
UHD Service: Like 4K UHD Broadcasting via Terrestrial
Channel” mostrando não apenas a captura das imagens com câmeras 4K, mas também o workflow IP até
o processo de transmissão terrestre (Figura 1).
Na Coreia do Sul o sistema de transmissão adotado
foi o DVB-T2 que utiliza 6 MHz de largura de banda.

O engenheiro do SBT
passa revista
aos principais temas
abordados no Broadcast
Engineering Conference
com destaque para
as transmissões em 4K
na Correia do Sul,
o ATSC 3.0 e o LDM
(Layered Division
Multiplexing)

Figura 1 - Diagrama
de captação
até a recepção
do conteúdo UHD
realizado na Coreia
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© Foto: Paulo Esperante

Figura 2 - Sistema
de recepção,
produção
e codificação UHD
realizado durante
a cobertura
da copa do mundo

entre outros) apresentam limitação no brilho, contudo
sendo melhores quando comparados aos antigos televisores de tubo (CRT) obedecendo a recomendação
709 (3).
Na prática o HDR apresenta maior contraste nas
imagens, desse modo é possível obter mais detalhes
tanto em áreas claras como escuras, proporcionando
maior visibilidade e realidade do conteúdo seguindo
a recomendação 2020 (4). A Figura 3 apresenta o diagrama Gamut comparando a faixa de cor entre as recomendações 709 e 2020.
Outro detalhe é que os televisores tradicionais apresentam um alcance dinâmico padrão (SDR - Standard
Dynamic Range) graduado até 100 nits¹, enquanto o
HDR pode produzir brilho de pelo menos 1000 nits².
A Figura 4 apresenta a comparação entre as duas tec© Foto: Paulo Esperante

no entanto, com codificação de 10 bits. A Figura 2
apresenta o diagrama de captação até o sistema de
transmissão. O fluxo de dados do conteúdo 4K produzido (MPEG2-TS) não comprimido foi encapsulado em
IP e transmitido pela KREONET (2). Essas transmissões
ocorreram ao vivo durante da Copa do Mundo realizada no Brasil e os jogos de vôlei realizados na Coreia
do Sul em 2014.
Em complemento aos testes foram realizadas transmissões 4K utilizando SFN (Single Frequency Network
– Rede de Frequência única). A última etapa terminará
no fim deste ano e prevê a ampliação das áreas de
cobertura e aumento da produção do conteúdo UHD.
Acompanhando o 4K, outro tema abordado tanto
no congresso como na feira foi o HDR (High Dynamic
Range). Os atuais televisores de tela plana (LED, LCD,

Figura 2d Diagrama IP
realizado pela
Kreonet até o
sistema transmissor
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Figura 4 – Comparação entre um televisor SDR e HDR
apresentado no estande da Sony
Figura 3 – Diagrama Gamut comparando
as recomendações 709 E 2020

nologias de televisores. É possível notar que o HDR
apresenta maior contraste no conteúdo.
Nits ou candela por metro quadrado cd/m² é a unidade de medida da luminância que expressa a quantidade de luz emitida por uma superfície de 1 metro
quadrado. Desde a captação através das câmeras até
a recepção pelos televisores para realizar as transmissões em HDR são necessários equipamentos compatíveis com esta tecnologia de alto custo, como monitores profissionais 4K OLED HDR de 30 polegadas da
SONY chegando até US$ 30.000.
Aprofundando um pouco mais ao tema HDR o trabalho
“12-bits is simply not enough for HDR vídeo!” exposto
por Alan Chalmers (Figura 5), abordou suas características conforme Tabela 1 apresentando as etapas de compressão (H.264, HEVC ou VP9) do HDR. Primeiramente
utilizando um único streaming contendo apenas o vídeo principal e dois streamings, composto do principal e de informações residuais que contém os detalhes
perdidos.
Na sequência o estudo realizado entre um e dois streamings indicou que quando utilizado um streaming os
detalhes podem ser perdidos mesmo utilizando 12bits.
No entanto, quando utilizado dois, o processo de codificação é mais complexo e os detalhes são preservados.

Acredito que nos próximos anos o HDR ganhará espaço em produções e principalmente em transmissões
de eventos esportivos, proporcionando ao telespectador melhor visualização pelo fato de captar toda a
faixa visível do olho. Com relação à técnica 12-bits
é a melhor solução em curto prazo para início das
produções utilizando HDR e estudos indicam existir a
possibilidade de iniciar a transmissões utilizando dois
streamings.
O terceiro tópico abordado no congresso foi o ATSC
3.0, apontado como a próxima geração da televisão
digital. Durante o congresso foram apresentadas técnicas e estruturas que farão parte do novo sistema
americano que visa sua padronização ainda este ano,
algumas serão citadas neste artigo.
O ATSC 3.0 propõe utilizar as técnicas mais eficientes
e atender diversos cenários da engenharia de radiodifusão dentre eles: o uso flexível do espectro, robustez,
mobilidade, UHD, serviços híbridos, multi-view/multi
-screen, conteúdos 3D, imersão do áudio, acessibilidade, alerta de emergência, publicidade avançada /
monetização, padrão mundial.
O grupo de estudos e desenvolvimento do ATSC 3.0
foi dividido em seis grupos, representado pela Figura 6. Em relação a estrutura física do ATSC 3.0, o sistema apresenta grande similaridade com o DVB-T2,
como a utilização do codificador interno LDPC (Low

Tabela 1 – Stops x Contraste
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f-Stops

Taxa de contraste

Observações

10

210 = 1024:1

Standard Dynamic Range (SDR)
≤ 10 stops

14

214 = 16.384:1

16

2 = 65.536:1 ¹

Enhanced Dynamic Range (EDR)
> 10 stops e ≤ 16 stops

20

220 = 1.048.576:1 ²

High Dynamic Range (HDR)
> 16 stops
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¹ 100.000:1 Normalmente
é considerada a faixa visível
que o olho pode ver na cena
sem adaptação
² 1.000.000:1 Normalmente
é considerada a faixa visível
que o olho pode ver na cena
com pequena adaptação
(não perceptível)

© Foto: Paulo Esperante
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Figura 5 – Apresentação “12-bits is simply not enough
for HDR vídeo!” sobre HDR realizada por Alan Chalmers

© Foto: Paulo Esperante

Density Parity Check) bloco responsável por realizar a
correção dos bits decodificados.
Outro recurso é a inclusão da sinalização chamada
de Bootstrap e no padrão europeu chamado de P1,
sinalização responsável por realizar a detecção do canal, sincronismo, largura de banda, espaçamento entre
subportadoras. A Figura 7 demonstra a estrutura proposta para o ATSC 3.0 contendo as técnicas já citadas.
Dentre as inovações está a ordem de modulação até
4096 QAM, o que proporciona maior taxa de transmissão comparada aos sistemas pré-existentes. Acompanhando as transmissões tipo MIMO (Multiple Input Multiple Output) apresentam mais de uma antena tanto na
transmissão como na recepção do sinal, técnica também
utilizada na telefonia móvel. O MIMO garante maior ganho no SNR (Signal Noise Ratio), comparado as tradicionais técnicas de transmissão como MISO, SISO (single).
A técnica LDM (Layered Division Multiplexing) possibilita a transmissão de diferentes tipos de conteú-

do ou mais informação utilizando a mesma largura de
banda. Na prática ocorre a multiplexação do conteúdo
em diferentes camadas, em que a camada superior
apresenta um limiar SNR diferente da camada inferior.
No LDM a camada superior é indicada para transmissão para dispositivos móveis ou recepção indoor, no
entanto, a camada inferior é indicada para altas taxas
de transmissão e recepção fixa, a Figura 8 apresenta o
conceito da técnica LDM.
Por fim o channel bonding é um novo recurso que
possibilita a ligação dos canais, em que ocorre um
aumento da banda de transmissão com canais adjacentes ou separados por n canais de RF. Desse modo
cada largura de banda de um canal 6, 7 e 8 MHz apresentará uma banda total de 12, 14 e 16 MHz respectivamente, sendo que os canais poderiam apresentar
diferentes parâmetros de transmissão.
O ATSC 3.0 pretende apresentar grande robustez,
maior eficiência espectral (bits/s /Hz), aliada a estrutura dos pacotes ao universo IP.
A cada ano são abordadas novas tecnologias, já passamos pela era do 3D a qual de certo modo estagnou.
O 4K e a tecnologia IP já é uma realidade no mundo
broadcast e a emissora NHK continua investindo todas
suas fichas no UHD — 8K. Nas atuais circunstâncias
existe uma disputa do UHD entre 4K e 8K, e o HDR
veio para reforçar a permanência do sistema 4K descartando um eventual salto do HD para o 8K.
Já do ponto de vista das transmissões terrestres o
futuro se resume ao ATSC 3.0, o qual promete atender
todas as necessidades atuais abrangendo o universo
IP e com grande possibilidade de vir a se tornar um
novo padrão mundial.
Sabemos que os avanços tecnológicos são frenéticos, porém sempre atrelados ao custo que retardam

Figura 6 - Divisão
dos grupos
do ATSC 3.0
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© Foto: Paulo Esperante

Figura 7 – Estrutura
da camada física
do ATSC 3.0

sua implantação em nosso país. No fim do ano de
2015 o Brasil iniciará o primeiro passo para uma possível entrada das novas tecnologias com o desligamento
do sinal analógico na cidade de Rio Verde/GO.
Os atuais projetos de engenharia de radiodifusão devem ser minimamente estudados, pois possuímos uma
quantidade enorme de diferentes tipos de soluções e
tendências de mercado. Caberá ao radiodifusor definir
quando e em qual direção dar o segundo passo para
que o projeto possa se manter viável para os próximos
anos. n

Paulo Guedes Esperante é engenheiro Eletricista e Mestre em
Engenharia Elétrica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Desde 2012 trabalha no SBT,
atualmente como engenheiro de
Projetos. Atua nas áreas de radiodifusão (produção), estudos
de sistemas de transmissão de televisão digital, microondas e comunicações via satélite.
Contato: pauloesperante@gmail.com
© Foto: Paulo Esperante

(1) P. G. Esperante, C. Akamine, G. Bedicks, R. Franco, “ANÁLISE
DE DESEMPENHO DO SISTEMA DVB-T2 PARA TRANSMISSÃO DE
4K (UHD) USANDO 6 MHZ DE BANDA,” Revista de Radiodifusão,
v.08, no.09, p. 10 – 15, 2014
(2) Disponível em: < http://www.kreonet.net/e_introduce01 >

(3) Disponível em: < https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bt/
R-REC-BT.2020-1-201406-I!!PDF-E.pdf >
(4) Disponível em: < http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bt/
R-REC-BT.709-5-200204-I!!PDF-E.pdf >

Figura 8 - Conceito
básico
de transmissão
realizada
por camadas
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Empresa 100% Brasileira
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TFMg 3K5

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

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

Transmissores
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(Rádio FM)

Antenas

Conversor ASI - IP (TV Digital)

Multiplexador MRX 200 (TV Digital)

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

Acessórios

Visite-nos.

/stbsuperior
/silviosantosstb

+55 35 3471.5505
stb@stb.ind.br

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

www.stb.ind.br

Artigo

Convergência digital:
O futuro da TV Aberta

A

por André Barbosa

Televisão Digital Terrestre nunca foi utilizada no
mundo em sua potencialidade, razão pela qual
suas facilidades foram apresentadas ao público
apenas parcialmente, ou mesmo “engavetadas”
pela indústria de equipamentos eletroeletrônicos de recepção.
A razão da portabilidade, multiprogramação, interatividade com canal de retorno no ambiente da TVD não ter
sido explorada a contento pode ser explicada por vários
fatores, mas um se destaca por ser, ao certo, a raiz da
questão: a avassaladora penetração da Rede Mundial
(www) e todas as suas incríveis ofertas de acesso à
informação.
Apesar do fato concreto apresentar um cenário transformador, neste início do século XXI, onde a disseminação da Internet de alta velocidade passa a ocupar o protagonismo entre as redes de distribuição de conteúdos,
dois fatores fundamentais explicam porque este reinado
não está, de modo algum, implantado e consolidado em
todas as diferentes sociedades.
O primeiro, claro, diz respeito à infraestrutura, que
permite a oferta e o acesso a Internet Banda Larga em
todo planeta, mostrando-se escalável apenas onde há
renda per capita e garantia de retorno do investimento.
Nas regiões onde existem grandes bolsões de pobre-
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za, o progresso chega devagar
e para poucos, numa perversa
construção que leva à formação
de contingentes de bilhões de
excluídos do cenário Web.
Em seguida, o próprio modelo
econômico de entrega de conteúdos audiovisuais bidirecionais proposto pela tecnologia
em IP (Internet Protocol), que
privilegia a retribuição econômica pelo cidadão ao acesso da
informação, com a expectativa
de monetizar e remunerar cada
segmento da cadeia de produção destes conteúdos, desde os
produtores aos empacotadores
e distribuidores.
Assim, o que era uma oferta
gratuita de acesso (ou uma gratuidade indireta, pois o preço
desta oferta estaria embutido no produto vendido ao
consumidor) passa a ser diretamente pago pelo cidadão.
Nos Estados Unidos, um fenômeno de comportamento que atendam necessidades atemporais de uso dos
dispositivos vem sendo objeto de atenção do setor de
informação e comunicação: o “cord-cutting”. Este fenômeno designa a migração expressiva de assinaturas das
modalidades de TV paga com grade fixa para os novos
serviços dos portais “on demand”, ou seja, sem que
os espectadores sejam obrigados a atender a horários
fixos de transmissão da programação, criando assim, a
cultura por demanda.
Esta dinâmica, que vem sendo utilizada por um número
cada vez maior de pessoas em todo mundo, gera uma
cisão no interesse de uso entre grades fixas de programação -modelo usual da TV aberta e gratuita -, como também da TV a Cabo ou por Satélite. Surgem os formatos
OTT (Over the Top) e VOD ( Video on demand ), onde os
conteúdos audiovisuais são transmitidos pelas redes de
telecomunicações e ofertados em portais multi-tela, e se
pode escolher assistir, a qualquer tempo, o filme, série ou
programa favorito. Os números atuais têm mostrado que
os modelos OTT e VOD têm sido preferidos, em detrimento dos serviços de cabo ou satélite.
O mesmo não se da com a TV Terrestre, aberta e gratuita. Dados recentes de agências de pesquisa como
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A NAB 2015 teve centenas de soluções via IP com workflow
completos baseados em estruturas virtualizadas

Nielsen e Gallup mostram que, em 2014, a audiência
deste modelo gratuito cresceu de 9% para 17%, com
crescimento real de 90%. Por quê? Por que se utiliza da
plataforma gratuita da radiodifusão para transmissão de
programações Ao Vivo.
Podemos dizer que os que têm a banda larga na porta
de casa vêm escolhendo, dentre as inúmeras ofertas
disponíveis, as mais econômicas e que lhes satisfaçam.
Quem não tem banda larga (cerca de 4,6 bilhões de
pessoas em todo o mundo), têm na comunicação por
radiodifusão, rádio e TV abertas, o único modo de conhecer o que se passa, instruir-se e divertir-se.
A este cenário se poderia somar outro, o da disruptura. Um fator que coloca conceitos como economia de
escala e processos de cauda longa em xeque, pressionados pelas formas e características da economia por
nichos, posição mandatória do consumidor e oferta de
dispositivos customizados.
A TV Terrestre Digital vem chegando lentamente, vencendo preconceitos e lutando com suas próprias vísceras por tornar-se o que, potencialmente, já o é: uma
plataforma moderna, com facilidades que devem se ombrear a outras congêneres digitais, desde que vista pelo
Poder Público e pela Sociedade como uma estrutura de
informação que chega gratuitamente aos lares, e que a
torna competitiva.
E a convergência de mídias, rapidamente, o que é?
A convergência das mídias surge simultaneamente com
a revolução digital, que nasceu com a cultura do com-
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putador como um “mediador da comunicação”. Desde o
“Videotexto”, uma espécie de “Idade da Pedra da internet”, quando a linguagem verbal saltou do papel para
a tela eletrônica, o computador passa a absorver outros
sistemas de linguagem, traduz numericamente e devolve para nossos olhos na tela na sua forma original.
Isso é chamado de convergência das mídias, ou seja,
é quando tudo converge para o computador, somada à
capacidade que a máquina tem de nos devolver essas
linguagens como elas são originalmente.
Jenkins (2006) afirma que esta convergência de linguagens, por sua vez, chega munida de poderes que
poderão revolucionar as ideias, o pensamento, o comportamento e a criatividade artística, tanto por parte
do produtor quanto do receptor, que nesse momento
também se hibridiza em sua relação com a obra, pois
passa a ser ao mesmo tempo construtor, executor, emissor e receptor do projeto artístico. “Lembrem-se disto: a
convergência refere-se a um processo, não a um ponto
final.”
E pensando na convergência como processo:
A TV Digital para a inclusão sociodigital.
A publicação da Portaria nº 481, 9 de julho de 2014(1),
que determinou a distribuição de conversores e antenas
digitais a todos os beneficiários do Bolsa Família do
país, deu contorno às especificações mínimas para o
conversor digital. Deixou, porém, indeterminados temas
como a instalação dos equipamentos nos domicílios do
Bolsa Família e a porta HDMI, cuja importância para atender as TVs sem conversor embutido – manufaturadas de
2008 a 2011 – é reconhecida pela própria indústria de
recepção. Além do mais, não existem hoje conversores
a disposição do mercado que não contenham este input
HDMI presente mesmo nos zappers, sem middleware,
só com processadores de áudio e vídeo. Com o HDMI,
a TV aberta garante qualidade superior de resolução de
imagem e vídeo; melhor do que o oferecido na TV Paga,
que abrange tanto cabo quanto Sat.
O conversor com Ginga C que será distribuído para inscritos no Bolsa Família poderá criar, até mesmo, a possibilidade de levar a banda larga para pessoas carentes
usando a transmissão pela TV, com controle total pela
radiodifusão. E todos poderão ganhar com isso. Basta estabelecer modelos de negócios compatíveis com
a renda dessas famílias. A “caixinha” não é só para TV,
é uma integradora, convergente, para que esse público
enorme, que ainda não tem a possibilidade de receber
fibra óptica ou internet fixa, possa usar o canal de retorno por 3G ou 4G para ter acesso à web. Ao mesmo
tempo, apresenta um novo modelo de negócio, uma
nova fonte de renda para a radiodifusão.
A base de tudo isso está no desenvolvimento do Ginga
completo, o Ginga Full, pois o que foi proposto inicialmente quando de sua inclusão nas normas UIT-R não foi
discutido como possibilidade real, passível de normali-

zação pela ABNT. A indústria de recepção fatiou estes protocolos
e colocou como regra
opcional o Ginga 1.0.
Assim se privilegiou a
TV conectada, ao contrário dos princípios
do SBTVD no sentido
de trabalhar para trazer, e assegurar, dentre outros, os benefícios da interatividade.
Agora, o advento
do apagão, somado à
oportunidade de acesso aos recursos advindos do Edital de venda do espectro de 698
a 806 MHz, sugere a oportunidade de uso do chamado
de Ginga C ou 3.0, privilegiando os serviços públicos.
O Ginga C tem alguns protocolos que permitem a interatividade, vídeos dinâmicos e uma série de leituras
de mídias previstas para utilizarem a linguagem IP convergida com o BTS (Broadcast Transport Streaming),
linguagem específica para transporte audiovisual pela
Televisão.
Notícias recém chegadas do grande mercado tecnológico do mundo, os EUA, dão conta que o broadcasting está sendo visto atualmente de outra forma, não só
como a televisão linear do modelo em vigor, mas usado
para convergir com outras formas de plataformas digitais.
Para o panorama brasileiro faltava desenvolver um
teste de conceito e a empresa pública de comunicação
pública, EBC, o fez através do projeto “Brasil 4D”. Inicialmente, em 2013, em João Pessoa, na Paraíba, onde
instalou-se conversores e antenas externas de recepção
em 100 residências de beneficiários do programa “Bolsa
Família” para o acesso a aplicativos audiovisuais (HTML
+ BTS) sobre saúde, emprego, educação, aconselhamento financeiro, etc., com apoio de doze empresas privadas, três universidades, emissoras públicas, entidades
do governo federal, municipal e do Banco Mundial.
O projeto foi objeto de pesquisa do Banco Mundial(2) que comprovou a eficácia da TVDi para a inclusão sociodigital, quando, após apenas 1 mês de uso:
• 72% dos entrevistados aprenderam a usar a TVDi;
• 64% perceberam redução de gastos com transporte
e economia de tempo;
• 2% tiveram aumento real de renda;
E, segundo estudo da UNICAMP, a projeção de economia doméstica para um público potencial de 14 milhões
de famílias beneficiadas, ao longo de 10 anos, é da
ordem de R$ 7 milhões. Desde 2014 esta se testando
esses conversores junto a beneficiários do Bolsa Família
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de Samambaia, periferia do Distrito Federal,
com inovação na linguagem e entrada de
conteúdos de serviços
criptografados, como
o acesso a conta bancária.
O perfil técnico da
“caixinha” a ser adotada para os beneficiários do Bolsa Família
prevê um hardware
com porta USB externa para fazer conexão
3G (chip não incluído),
com cachê de memória suficiente para reduzir a latência, possibilidade de colocar memória flash de 256 K e cartão de
memória de até 16 Giga (não incluído), na perspectiva
de se colocar um número maior de aplicativos, com a
atualização remota, pelo ar, dos dados e vídeos. Ou
seja, você carrega os vídeos de madrugada e os vídeos
anteriores ou desaparecem ou irão para um repositório
em nuvem (na tela existira um aplicativo para abrir essa
nuvem e ter acesso à lista de aplicativos fora do carroussel de dados. Os novos ficarão embarcados no carroussel e disponíveis no memory card). O conversor passa
a ter uma configuração similar a dos smartphones, PCs
e outros equipamentos de informática.
Para produção do hardware há várias empresas interessadas. Recentemente, a Anatel reuniu cerca de sete
empresas, nacionais e estrangeiras, para conversar.
O Fórum SBTVD fez o mesmo: 28 empresas participaram.
Por outro lado, a antena interna apresenta um grande
risco de interferências, especialmente com o sinal 4G/
LTE. A antena externa, em escala, vai ficar muito barata
e, conforme se verificou nos testes do programa Brasil
4D, mostrou-se eficaz para a migração analógico-digital.
Esse cenário coloca a TV aberta no mundo digital, com
modelo de negócio convergente. Isso não tinha sido
feito até agora no mundo, porque todos optaram por
fazer o procedimento interativo por meio de IP. Foi o
Brasil, junto com esse grupo todo, EBC, a ex Harris (hoje
Imagine e Gates AIR), D-Link, Totvs, MecTronica, Spinner,
Ebcom, Intacto, Oi e Ei-TV!, universidades e tantos outros que participaram desse projeto, que iniciaram esse
movimento.
Paralelamente, a Anatel ficou de conversar sobre conexão com as operadoras, para que o chip de dados,
que já existe no mercado, possa ter um preço acessível,
a ser pago pelo próprio consumidor, seja por meio de
uma política de contrapartida ou de política pública.
O beneficiário do Bolsa Família teria um pacote de da-
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dos franqueado mas, se ultrapassasse essa franquia, teria condições de arcar com um valor reduzido. Isso é uma
coisa que precisa ser estudada, para garantir que esse
conversor possa ser mais um canal de inclusão digital.
A questão é saber sobre a implantação do protocolo
avançado do Ginga e saber se essa implantação será
pública, aberta. A TV digital sempre foi software livre,
código aberto e não pode ser diferente agora quando
estamos falando de inclusão da população de baixa renda na TV digital, conforme determina o Decreto 4.920
que estabeleceu as diretrizes da TV digital brasileira.
Hoje a cobertura hegemônica da TV chega a 98% da
TV analógica, e poderemos chegar, como pretende o MiniCom, a 93% dos lares com cobertura digital em 2018.
Isso significa a possibilidade de receber as informações
de dados digitais, transmitidas por broadcasting, gratuitamente. Tal cobertura será alcançada no nível nacional
pela banda larga em curto espaço de tempo? Não cremos, infelizmente.
Podemos criar um atalho para a oferta de banda larga.
E as operadoras não vão deixar de ganhar dinheiro. Ao
contrário, com o modelo novo de canal de retorno, pode
se ampliar para outras ofertas de pacotes. Precisamos
da cooperação da iniciativa privada para isso. Seria uma
grande oportunidade para a radiodifusão fazer ensaios
com as agências de publicidade com conteúdos interativos. Esta convergência já e uma realidade nos EUA. Pouco a pouco o OTT vem se tornando o modelo preferido
de acesso ao audiovisual.
Vamos deixar bem claro. Baixar aplicativos audiovisuais pela TV significa manter a primazia e o controle
da transmissão pelo radiodifusor. Afinal, é através do
seu play-out que os dados chegarão às residências:
1. Simultaneamente – característica única da radiodifusão; a Internet não conta com esta prerrogativa de um
para todos, pelo limite de banda;
2. Com Segurança – transmissões radiodifundidas não
estão sujeitas a hackers;
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3. Com Maior Uso de Banda – dentro do espectro de
6Mhz o uso de apenas 0.5Mb já seria um espectro muito superior ao oferecido nas taxas de tráfego de dados
negociados em nosso país;
4. Com a Negociação destes Serviços tendo seu protagonismo pela radiodifusão – Claro que haveria que mudar a lei de radiodifusão neste ponto, permitindo que o
radiodifusor possa vender seu transporte broadcasting
para dados e não apenas para conteúdos audiovisuais.
Assim criar-se-iam espaços de negociação para serviços
interativos com canal de retorno e de overflow para
OTT com as empresas telefônicas ainda com posição
de força.
Para garantir o acesso da população de baixa renda
à interatividade, a caixinha conversora deve se manter como esta configurada no Brasil 4D, ou seja, com
implementação Ginga C (Java + NCL /Lua) em sua configuração básica, que permite ter conexão com a banda larga 4G ou 3G e a serviços públicos (não inclusos
na caixinha). Essa configuração não impõe modelos.
Ela deixa a porta aberta para soluções futuras, para deixar um irremediável LEGADO. Mas para isso devera ter o
Ginga C , porta HDMI e as configurações básicas de processamento com as entradas estabelecidas, sem inclusão no custo da caixinha de conexão e armazenamento.
Ela não terá conexão direta no Ginga que permite baixar
aplicativos da Web (apesar de possível, se quisermos
no futuro). Essa conexão poderá ser gratuita ou paga.
São várias possibilidades que a Entidade Administradora da Migração – EAD vai decidir. n

(1) Requisitos mínimos para recepção do sinal digital, Anexo 1,
Portaria 481/2014, do Ministério das Comunicações: I-Atender às
normas ABNT NBR 15604/2007, receptores e suas atualizações,
dispondo obrigatoriamente de controle remoto, interface USB,
saídas de audio e vídeo via RF e saída de vídeo composto; II Incorporar obrigatoriamente, capacidade de executar aplicações interativas, de acordo com as Normas ABNT NBR 15606-1, 15606-2,
15606-3, 15606-4 e 15606-6; III-Permitir a utilização dos recursos
de acessibilidade previstos na Norma Complementar MC 01/2006,
aprovada pela Portaria nº 310, de 27/7/2006.
(2) “Brasil 4D – Estudo de impacto socioeconômicos sobre a TV
digital pública interativa”, 2013. Disponível em: http://www.ebc.
com.br/sites/default/files/brasil_4d.pdf
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Papel do Satélite
na Era da Tela Múltipla
e do OTT

por Carmen González-Sanfeliu

E

stamos assistindo a uma transformação sísmica
no cenário dos meios de comunicação à medida
que os maiores protagonistas do setor de mídia
– incluindo Turner, Univisión, HBO e CBS – vêm
anunciando suas estratégias de longo prazo para atender à demanda dos telespectadores por maior quantidade de conteúdo em toda parte, marcando assim, oficialmente, a era da tela múltipla e do Over the Top (OTT).
O número de telespectadores que assistem a conteúdo
via streaming linear e OTT permanece relativamente baixo em comparação com os que acessam conteúdo por
meio dos canais lineares tradicionais. Por enquanto, a
qualidade e a confiabilidade ainda não constituem um
grande problema.
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Entretanto, segundo pesquisa realizada pela Morgan
Stanley, a previsão é de que o número de famílias que
só usam o OTT nos Estados Unidos aumente de oito
milhões em 2014 para 14 milhões até 2020. Nesse ínterim, de acordo com a companhia de pesquisas Infonetics, espera-se que o mercado OTT global, composto por
programadores alternativos como, por exemplo, Netflix,
cresça de US$ 5,8 bilhões em 2014 para mais de US$ 10
bilhões em 2018. A Infonetics afirma que os provedores
de OTT continuam a desafiar os provedores tradicionais
da Pay-TV (TV por assinatura) e estão começando a sugar receita.
Com isso em mente, o estudo TV Here, There, (Not
Quite) Everywhere da Viacom citou que algumas das
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principais barreiras à ampla adoção do OTT e do live
streaming são técnicas por natureza (isto é, loading/
buffering e crashing/freezing [carregamento/ buffering e
avaria/congelamento]).
Do ponto de vista de modelo empresarial, isso poderia
constituir um enorme problema para as empresas de
mídia. Se a qualidade do conteúdo for afetada, a receita
publicitária das empresas de mídia poderia sofrer um
impacto negativo.
Da mesma forma, do ponto de vista de modelo econômico, o ajuste de uma infraestrutura de distribuição
para obtenção de máximo desempenho implica em
maiores despesas operacionais e/ou em um modelo de
custos menos previsível. Agora, as empresas de mídia
precisam determinar de que forma conterão os custos
de distribuição e manterão o conteúdo em segurança, já
que é disseminado através de telas múltiplas.
O momento é ideal para examinar os desafios técnicos
e econômicos que a ampla adoção do OTT e do streaming linear apresentam para emissoras, programadores
e publicitários.
Tal exame revelará que as operadoras de satélite estão
em posição ideal e dotadas de soluções para ajudar
emissoras e programadores a se dimensionarem para
atender à nova demanda por largura de banda e gerarem uma ARPU (average revenue per user, ou receita
média por usuário) sólida.
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Considerações Econômicas
Uma vez que se comece a distribuir conteúdo através de telas múltiplas, uma empresa de mídia poderá
surpreender-se com o custo de distribuição comparativamente elevado do unicast versus o multicast. Consequentemente, a capacidade multicast do satélite acaba
por tornar-se uma alternativa muito convidativa.
Um segmento de capacidade em três satélites bem
posicionados pode distribuir um programa, em âmbito
global, até a borda do último quilômetro da rede, cobrindo virtualmente todos os telespectadores existentes
(e também os possíveis) a um custo praticamente fixo,
independentemente do número de telespectadores.
Com o satélite, a disponibilização de conteúdo para as
empresas de mídia, até o último quilômetro, será segura, acessível e de alta qualidade.
A capacidade de monetizar o conteúdo através de plataformas de distribuição alternativas ainda é bastante
incerta, não obstante o fato de que o número de telespectadores continua a crescer. Portanto, poder-se-ia
argumentar que, em sua maioria, os provedores de conteúdo prefeririam ter uma base de custos fixa, oferecendo cobertura global (e, portanto, com mínimo custo
incremental por usuário ou formato) do que ter uma estrutura de custos altamente variável, onde os aumentos
de custo poderiam não estar em sintonia com os fluxos
de receita previsíveis.

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

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

Saiba mais www.aja.com/cion
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A flexibilidade das redes híbridas
Há muito tempo as operadoras de satélite reconheceram que um dos maiores
desafios com que os nossos clientes de
mídia se deparam é a necessidade de
efetuar distribuição em diversos formatos para o ambiente de tela múltipla, que
vem aumentando cada vez mais.
Nossa rede terrestre IntelsatOne complementa nossos serviços de satélite com
o objetivo de vencer esse desafio, inclui
serviços gerenciados, baseados em fibra,
fibra mais satélite e serviços de teleporto.
Um dos exemplos do suporte ao ambiente
de múltiplo formato é a implementação
de edge nodes conectando as instalações
de produção de muitos de nossos maiores clientes do setor de mídia. O resultado
final disso é que podemos entregar qualquer conteúdo que nosso cliente necessite distribuir, em qualquer formato.
Depois de examinar tais situações, as empresas de
mídia não deverão deixar de instalar a tecnologia certa
para suportar um ambiente multicast. Isso se tornará
especialmente importante à medida que, segundo a
previsão, um número cada vez maior de telespectadores
for entrando online.
Um exame mais minucioso da distribuição
de conteúdo
A internet e a infraestrutura convencional da rede de
distribuição de conteúdo (conventional content distribution, ou CDN) são ferramentas poderosas para distribuição da mídia OTT. Entretanto, à medida que o setor
vai entrando no nível de serviço requerido para distribuição do OTT linear e modelos empresariais baseados
em publicidade, tal enfoque simplesmente não tem a dimensão adequada. É possível que aumentos de tráfego
não previstos – tais como os que decorrem de eventos
lineares ao vivo e noticiários – coloquem estresse sobre
a CDN terrestre.
Uma solução por satélite é um complemento perfeito
à infraestrutura de fibra e cabo, pois suplementa as
atuais limitações da CDN e das redes de fibra. O satélite também tem um longo e comprovado histórico na
realização de transmissões em grande escala, com alta
qualidade, confiabilidade e segurança – independentemente do tipo de tela.
Esses atributos do serviço são essenciais para os
anunciantes que estão apostando seus dólares na propaganda digital e móvel. Uma rede de satélite híbrida
ajuda com a qualidade da entrega, a qual se reflete
numa métrica de confiabilidade capaz de ultrapassar
99,999%.
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Visão no Futuro
O satélite sempre facilitou o transporte e a distribuição
confiáveis de conteúdo com qualidade padrão radiodifusor (broadcaster quality) e adaptou com êxito seus
modelos empresariais, de modo a atender aos requisitos em constante mudança dos clientes de mídia (isto
é, de SD para HD para 4K).
Este ano, as empresas de satélite evidenciarão que o
satélite é a plataforma de distribuição de conteúdo ponto-multiponto mais eficaz para a mídia tradicional – ao
mesmo tempo que mostrarão como as aplicações OTT
podem ser suportadas por meio de redes de satélite
híbridas.
Além disso, a onipresente infraestrutura de satélite
permitirá que emissoras e programadores levem o OTT
e o streaming linear a mercados em desenvolvimento
que carecem da infraestrutura de banda larga necessária para hospedar um ambiente de múltiplas telas.
É possível que isso tenha implicações significativas para
a América Latina, já que as Olimpíadas de 2016 poderão
testar diversas novas formas de entrega de conteúdo,
tais como 4K UHDTV e tela múltipla. n
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Era Transmídia

A revolução do vídeo
on demand. Binge-Watching,
Time-Shiffiting
Na transição entre cinema,
televisão e internet, a lógica
do consumo permanece
a mesma: a migração
de audiência se dá em direção
à maior oferta de conteúdos,
com mais comodidade,
personalização e economia

A

televisão começou a ser usada em caráter experimental nos anos de 1930, mas foi nos anos
1960 que ocupou lugar de destaque como o
centro de entretenimento do lar, mudando os
hábitos das famílias, suas relações sociais e de consumo. Uma das grandes novidades que a TV trouxe foi à
possibilidade de assistir a filmes e séries no conforto do
lar, oferecendo opções de entretenimento audiovisual,
praticamente 24 horas por dia, em um único aparelho e
de forma gratuita.
A linearidade é uma das características fundamentais
da radiodifusão, ou seja, o envio e a recepção dos conteúdos é parte de um fluxo contínuo de informação que
não pode ser alterado pelo receptor. A programação
desse fluxo é feita a partir da justaposição de diversos
“enunciados audiovisuais”: programas, comerciais e vinhetas. Essa condição foi definitiva no desenvolvimento
do modelo de negócio e de produção das emissoras,
que apostaram na serialidade dos programas como forma mais adequada para o meio, pois reduzia custos de
produção e possibilitava a venda de espaços comerciais
nos intervalos das atrações.
Com a adoção doméstica do videocassete e do videotape, pela primeira vez, o público começou a ter
controle sobre o conteúdo da televisão, sendo possível gravar programas para serem assistidos em horário
mais oportuno (time-shiffting) e “pulando” os intervalos comerciais. Este hábito foi muito beneficiado pela
digitalização dos meios de produção e distribuição e,
hoje, os chamados DVR (Digital Video Recorder) possibilitam gravar e reproduzir conteúdo em alta definição.
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O time-shifting representa mais do que um hábito, mas
como uma das principais características do consumidor
digital. Colocar um conteúdo gravado em redes P2P ou
mesmo no Youtube tornou-se natural e o consumo de
vídeos sob demanda já deixou de ser um hábito apenas
dos jovens para ser uma realidade nas mais variadas
faixas etárias e sociais.
O desenvolvimento de melhores codecs de compressão e transporte, bem como de aumento da capacidade
de processamento dos computadores e de volume de
dados trafegados nas redes IP permitiu que as informações ficassem cada vez mais ricas e complexas, saltando de textos e imagens pequenas nos anos 90 (que
podiam ser transmitidos por uma rede com velocidade
de 56 kbps) para a possibilidade de streaming de vídeo
em alta definição.
A produção de conteúdo audiovisual, portanto, deixou
de ser baseada em suportes lineares (fitas magnéticas
de áudio e vídeo), para ser baseada em arquivos digitais, possibilitando a produção de conteúdo em todos
os formatos necessários para distribuição em múltiplos
canais, não existindo mais uma barreira técnica que delimite o que é conteúdo televisivo e conteúdo digital.
A partir do momento em que as informações não estão
mais restritas fisicamente a um único aparelho, também por conta dos serviços e aplicações “em nuvem”,
chegamos à Era da Convergência. Convergência de dispositivos, de canais de distribuição e de serviços. Sendo que cada dispositivo e serviço se adequa melhor a
determinadas situações: televisão, computador, tablet,
geladeira, aparelhos de mídia indoor.

A televisão é “a tela grande” e, segundo Cianci (2009),
“um eletrodoméstico. Ligue e ela funciona perfeitamente”. 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 dispositivos móveis começasse a crescer cada vez mais, inclusive em ambiente doméstico. Isso pode ser explicado
pela necessidade crescente de consumo individual de
conteúdo, que tem nos dispositivos móveis as características de comodidade e personalização necessárias.
Não só o dispositivo móvel se presta ao consumo de
vídeos, como ele é o dispositivo mais natural de interação: sendo móvel, está sempre ao alcance das mãos,
sempre conectado. O fenômeno da Social TV é a expressão disso e o volume de conversas em torno dos programas, 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 controle 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 consumidores 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 experiência cada vez mais personalizada e individualizada.
O vídeo on demand tornou possível que séries inteiras
fossem descobertas e fizessem sucesso, depois de serem apenas medianas nas exibições na televisão. Como
exemplos, temos a série Breaking Bad cujas quatro primeiras 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 radicalmente 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

Era Transmídia
fitas o consumidor quisesse, por tempo indeterminado.
A oferta de um serviço barato que trazia ainda mais
comodidade para um hábito já bastante caseiro fez com
que a empresa abrisse capital na Bolsa em 2002. O serviço sempre foi baseado em recomendações dos consumidores aos filmes e séries assistidos, mesmo quando
o modelo de negócio ainda era baseado na entrega de
DVDs. O serviço de streaming, hoje, possibilita que o
usuário assista qualquer conteúdo, a qualquer hora, em
qualquer dispositivo (“anywhere, anytime”), bastando
para isso, estar com um dispositivo conectado à internet.
Hoje, o serviço possui mais de 50 milhões de assinantes
em mais de 50 países, que assistem a quase dois bilhões
de horas de conteúdo por mês.
Com a adoção do sistema de streaming, a Netflix incorporou também seu sistema de recomendações criando, assim, um serviço único. E mais, com a quantidade
de informações de cada usuário disponível: quais filmes
e séries assistiu, por quanto tempo, foi possível para a
empresa entender os perfis variados de seu público e
investir em produções de nicho.
Muito provavelmente a experiência de disponibilizar
temporadas completas de séries como Breaking Bad
e Mad Men, para crescer a audiência que iria, então,
acompanhar as estreias na televisão, mostraram à Netflix a presença de consumidores que fazem do binge
-watching a sua forma principal de consumo de conteúdo audiovisual. Ou seja, constataram que conteúdos
de qualidade e de nicho têm uma grande fidelidade
do público. Por conta desses dados, a empresa pode
investir na produção não apenas de um piloto, porque
não faria sentido, mas em duas temporadas completas
da série House of Cards.
Se na década de 1990, séries como Seinfield e Friends
eram os grandes hits da TV norte-americana, hoje vemos despontar justamente séries com maior arco dramático e profundidade narrativa, abrindo caminho
dentro de nichos temáticos específicos: zumbis, idade
média, policial, mistério. O crescimento do consumo de
vídeo on demand possibilitou, portanto, uma produção
de conteúdo com maior flexibilidade na linguagem e na
temática, criando além de uma audiência cativa, uma
legião de fãs. Essa audiência extremamente qualificada
e engajada busca um contato ainda maior com sua série e personagens favoritos e, com isso, vemos crescer
a necessidade de uma estratégia multiplataforma para
esses produtos, de modo a encontrar e engajar o fã em
diversos momentos e através de diversos meios. E, não
só isso, ele vai consumir partes diferentes do conteúdo
de acordo com o momento e dispositivo em que está.
Se de um lado falamos sobre consumo individualizado
e, principalmente nenhum comprometimento com horários, por outro lado, vemos o poder de engajamento da
audiência durante eventos ao vivo. No entanto, o que
faz tanto do Binge-Watching quanto do Social TV um
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novo hábito da audiência é justamente a qualificação
e a identificação do público com o conteúdo. As conversas, portanto, surgem naturalmente e se espalham,
pois os fãs irão sempre compartilhar e se envolver com
conteúdos e seus programas e personalidades favoritos.
O que se pode observar é que, claro, as pessoas tendem a falar menos nas redes sociais sobre as séries
que acompanham sob demanda, mas o engajamento
continua existindo. Essa não seria uma razão suficientemente forte para dizer que a estratégia de lançar toda
a temporada de uma só vez seja considerada um erro.
Muito pelo contrário, a Netflix, conhecendo muito bem
os hábitos de seu público, pode criar uma estratégia
adequada que previu, inclusive, um aplicativo “anti-spoiler” no Twitter. Com isso, ganharam visibilidade, credibilidade e colocaram a experiência do público como
verdadeiro centro de seu modelo de negócio.
Social TV e Binge-Watching são hábitos promovidos a
partir da evolução tecnológica dos meios de produção e
comunicação e já se consolidaram na indústria do entretenimento. Claro que alguns tipos de conteúdo favorecem
as conversas em tempo real, enquanto outros favorecem
um consumo mais intimista. As informações disponíveis
na internet, como o gosto e o hábito dos consumidores,
a promoção dos algoritmos de recomendação, e as próprias conversas entre fãs, geram um novo insumo no qual
os produtores de conteúdo podem obter para o desenvolvimento de novos produtos. Isso, somado ao grande
potencial das novas plataformas e as mudanças no hábito
da audiência, pois um produto transmídia deve atender
as necessidades de conteúdo dos fãs em diversos canais,
com possibilidade de participação e co-criação.
Na transição entre cinema, televisão e internet, a lógica do consumo permanece a mesma: a migração de
audiência se dá em direção à maior oferta de conteúdos, com mais comodidade, personalização e economia. Com múltiplos dispositivos e conteúdos tão variados, a era da convergência, na verdade, não é sobre a
convergência de mídias em uma única tela. Fica claro
que devemos ter outro foco: o usuário, o fã, o público.
É para ele que tudo converge. n
* Colaboração Rodrigo Arnaut e Daiana Sigiliano
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