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SET Expo, um sucesso de público
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SET desde 1988 atua incansavelmente para a difusão, expansão e aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos,
operacionais e científicos relacionados a produção e distribuição de conteúdo audiovisual
para Televisão, Rádio, Cinema, Novas Mídias e
a Internet. Contribuímos ativamente para o fomento de nosso mercado propiciando diversos
fórums de debates e cooperando com o Governo no estabelecimento de normas e padrões de
norteiam esta indústria. Passaram-se 27 anos e
a nossa sociedade cresceu em abrangência, em
importância e em responsabilidade.
Nosso Congresso tem um papel fundamental
para os mercados de broadcast e novas mídias
com contínuo progresso em conteúdo e em público. Há muita responsabilidade em criar, gerenciar e fazer acontecer os painéis com temas
de importância e com palestrantes de renome,
nacionais e internacionais. É um imenso trabalho dos moderadores dos painéis e da equipe
da SET. Nesta edição apresentamos a primeira
parte da cobertura jornalista do evento.
Por outro lado, este é o segundo ano que a
“Feira” do SET EXPO é realizada e organizada
pela própria SET. Crescemos 20% em área efetiva de exposição em relação a 2014. Mais de
190 expositores representando algumas centenas de marcas apresentaram os seus lançamenR   
SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO

D     

Valderez de Almeida Donzelli valderez@set.org.br

V      

Valdecir Becker

Comitê Editorial Almir Almas, Francisco Sergio,
José Olairson, Jose Carlos Aronchi e Tom Jones
Mídias, Patrocínios e Eventos
Gerente Comercial
Paulo Galante
paulo.galante@set.org.br Tel.: 55 11 9 9595-7791

G    

|

Ana Paula Abrucio
ap.abrucio@set.org.br Tel.: 55 11 3589-7003

|


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

6

REVISTA DA SET | Set/Out 2015

tos a um público qualificado de mais de 16 mil
profissionais provenientes de toda a América
Latina e de diversos outros países do mundo.
Assim, o “SET EXPO” é o maior evento anual
de “Broadcast and New Media Technology” na
América Latina e, estamos trabalhando intensamente para que possamos propiciar mais e
mais conteúdo na língua espanhola, bem como
discussões focadas na realidade local de nossos vizinhos.
Nesta edição, ainda uma primeira aproximação
ao SET Expo, onde mostraremos alguns dos
anúncios realizados pelos expositores e faremos um percurso imaginário pelos corredores
do Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte.
Ainda, reportagem sobre a ABTA 2015 realizada em São Paulo. Um artigo sobre IPv6,
apresentamos uma aproximação a evolução dos sistemas de gestão de acervos digitais; mostramos em exclusiva para os nossos leitores um paper apresentando por um
engenheiro brasileiro no último Congresso
NAB onde de descreve a influência do MER
na área de cobertura de transmissão de TV Digital; e a Era Transmídia aborda comunicação,
convergência e interatividade.
Boa leitura!
Olímpio José Franco
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SET Expo

SET Expo, maior a cada
edição supera expectativa
de visitantes e negócios
Mais de 16 mil visitantes, quase 2 mil congressistas e um volume
de negócios de aproximadamente 40 milhões de dólares reforçam
a liderança do SET Expo na América Latina e colocam o evento
entre os principais da indústria mundial de broadcast e novas mídias.
Como no ano passado a exposição voltou a ser palco de lançamentos
mundiais. Nesta reportagem, a primeira parte da reportagem produzida
pela equipe da Revista da SET na exposição realizada em São Paulo
pef 0ntónio Araujo Jr., Fernando Moura e Gabriel Cortez, em São Paulo
d
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Os produtos e soluções em 4K foram um dos destaques apresentados pela Sony
na edição 2015 do SET Expo
© Foto: Foto Andrés

Expo tem crescido em número
de visitantes e em tamanho.
O prestígio internacional da
feira também aumenta. A cada ano,
grandes players da indústria utilizam
a exposição para lançar os seus produtos a nível mundial.
O SET Expo 2015, Feira de Equipamentos, Tecnologia e Serviços
aplicados aos Mercados de Broadcasting, Telecomunicações e Mídias
Convergentes, o maior evento de negócios e de tecnologia para broadcast e novas mídias da América
Latina, se realizou entre os dias 23
e 27 de agosto, no Pavilhão Vermelho, do Expo Center Norte, em São
Paulo. Além da feira com expositores
nacionais e internacionais, o evento
contemplou a 27ª edição do Congresso SET, realizado pela Sociedade
Brasileira de Engenharia de Televisão
(SET), o 2 º Fórum Latino-americano
de Negócios de Radiodifusão, 1º
Workshop Pro-AV e o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre.
Mais de 16 mil pessoas visitaram o
SET Expo 2015 e, nos três dias de
exposição, percorreram os cerca de
21.000 m2 do pavilhão Vermelho em
que os estandes foram instalados.
Além dos estandes dos expositores,
a feira se dividiu em espaços temáticos (como Rádio, Universidades, e

Centenas de visitantes passaram pelo estande da Canon para um hands on com
as câmeras expostas pela companhia
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No estande da SDB multimidia, distribuidora da Harmonic,
soluções para virtualização, sistemas baseados em workflow
IP e decodificadores multiplataforma

wnrsmos). Segundo Claúdio Younis, diretor de Marketing da SET, o
evento proporcionou importantes
negócios. “Há uma expectativa de
negócios da ordem de 40 milhões de
dólares. A feira superou todos os números previstos”.
Mais de 200 expositores, representando mais de 400 marcas nacionais
e internacionais vindos de países
como Estados Unidos, Canadá, Israel, Coréia, Itália, Espanha, Chile, e
muitos outros estiveram presentes
na edição 2015. Ainda a exposição
contou com pavilhões internacionais
do Reino Unido, Alemanha, Japão, Argentina e Escandinávia. Um pavilhão
dedicado ao Rádio e outro a Universidades.

Novo console S6L da Avid lançado na última NAB 2015 foi um
dos destaques do estande da CIS Group/Avid nesta edição
do SET Expo 2015. Na foto Eduardo Andrade (AVID) explica
as principais características da Venue S6L, um switcher
de áudio modular e escalável com conectividade total
para trabalhar com interfaces touchscreem, com plug-in
onboard e broad range

Neste primeiro relato acerca da
maior exposição da indústria broadcast da América Latina, a Revista da
SET apresenta alguns destaques da
feira, dentre muitos que estiveram
presentes nos três dias do SET Expo
2015.
Um dos destaques do SET Expo, foram os pavilhões internacionais, que
ano a ano aumentam em tamanho e
quantidade. Nestes Pavilhões Estrangeiros, o público conheceu tecnologias provenientes de diferentes setores da indústria. “A presença cada
vez maior de empresas estrangeiras
no SET Expo visa apresentar de maneira globalizada as últimas tecnologias do setor, além de prover um
intercâmbio empresarial dentro da
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Os três dias de exposição tiveram um ritmo frenético na hora de fazer
o credenciamento, afinal foram mais de 16 mil visitantes no SET Expo 2015
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comunidade profissional que visitou
a feira”, ponderou Cláudio Yonis. Ele
reafirmou, ainda, que, a cada edição,
a influência e o interesse internacional pelo evento aumentam.
Riedel apresenta produtos
para o mercado latino-americano

 mom m rmsroq r nr tr
ticipação no SET Expo e no mercado
brasileiro nos últimos anos com uma
presença forte no país, com a contratação de suporte local e um investimento forte em presença não só de
marca, mas de produtos. O balanço
de Fabiano Botoni, diretor de vendas
internacionais de Riedel para América do Sul, e responsável pelo escritório da empresa alemã em São Paulo,
é positivo, ele diz à Revista da SET
que o SET Expo teve uma grande importância para a empresa porque se
fazem bons contatos e se reforçam
os laços com os clientes.
Botoni afirmou que é o principal
evento da multinacional na região,
por isso, no SET Expo 2015 a empresa apresentou para a América
Latina o MediorNet MicroN, uma solução de distribuição de conteúdos
em rede de até 80G que facilita o
envio e gestão de conteúdos. Esta
plataforma trabalha com o roteador
do MediorNet Metron que funciona
como interface de sinal de alta densidade com entradas e saídas de
dados, incluindo 24 SD/HD/3G-SDI
I/Os, dois portos MADI, um porto

SET Expo
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Segundo o executivo, o MicroN
pode servir como caixa de conexões
do roteador Metron e assim ampliar
a conectividade incluindo sistemas
de fibra de E/S e qualquer tipo de
conexão E/S de vídeo e áudio.
O responsável da Riedel disse que
ainda foram apresentados aos clientes a plataforma Tango, a interface
SmartPanel e o sistema STX-200
profissional que serve de interface
para a utilização de comunicações
via Skype.

disponíveis em vídeo servidores, tornando-o um equipamento único para
aplicações OTT e Pay-TV.
Brito afirmou ainda sentir-se muito
orgulhoso pelo desempenho da sua
empresa como distribuidor da multinacional. Ele afirmou que no início
de 2015, a Harmonic reconhecendo
a experiência e competência da SDB,
que atua há mais de 13 anos como
sua integradora de soluções, certificou seu laboratório de manutenção
para reparo de toda sua linha de produtos, criando no Brasil o primeiro
Service Center da Harmonic fora de
sua fábrica nos Estados Unidos.

SDB Multimidia com destaque
para produtos Harmonic

 onoqr rnmr nm qn
trou muito satisfeita com os três dias
de exposição. O diretor comercial da
SDB, Sidnei Brito disse à reportagem
da Revista da SET que a feira pode
gerar um volume de negócios de até
um milhão de dólares, um resultado muito positivo que coloca o SET
Expo como o principal evento do ano
da empresa.
No estande, destaque para o novo
Encoder Electra X3 da Harmonic, que
suporta o formato 4K Ultra HD, até
2160@p60, full-frame, Full GOP em
real time com codificação HEVC Main
10 Profile. Um dos principais diferenciais deste encoder, disse Brito,
é a integração de ferramentas de
branding e playout, antes somente
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Responsáveis da Riedel recebem
a visita de funcionários da Globosat
durante o SET Expo 2015
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Novo gerador de sincronismo
da Leader chega ao Brasil
rsroq na NAB 2015 e apresentado pela primeira vez na América
Latina no SET Expo, o novo LT8900,
Gerador de Sincronismo Multi Formato, esteve em exposição no estande
da Leader. O equipamento foi criado
para satisfazer a demanda dos broadcasters em ambientes com sinais
mistos, analógico, SD, HD e 3G SDI.
Segundo o gerente da Leader Instruments no Brasil, Armando Ishimaru, “a
arquitetura inovadora evita a necessidade de numerosas placas opcionais
ou atualizações de fábrica, permitindo que estes recursos sejam ativados
através de software. Isto garante que
as unidades sejam facilmente expansíveis, quer localmente, quer a partir
de um local remoto” explicou.
O gerente da Leader ainda destacou que um dos principais focos da
empresa é aumentar o “marketing
share” da empresa no Brasil, trabalhando para aumentar a fatia de
participação da marca no mercado e
para isso, “participar do SET Expo é
essencial”.
Ainda, foi apresentado o LV5490,
monitor Multi SDI 4K, 3G/HD/SD-SDI. Este monitor forma de onda 4k
suporta método de divisão por quadrante e intercalação de 2 amostras
além de quad-link, dual-link com 8
entradas 3G/HD/SD SDI, e monitoramento de 4 entradas simultâneas
com tela de 9” Full HD.
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No estande da Iscon foi apresentado o
sistema de lançamento e rebobinador
de cabos ópticos, acoplado com
caixas de distribuição com capacidade
para até 24 canais de transmissão
de informações e de energia elétrica,
acompanhados por aparelhos de
limpeza específicos para estes produtos

Brasvídeo reforça a praticidade
e segurança do fluxo de controle
digital

 rrq or mnr om qsq
le, essa foi a principal aposta trazida pela Brasvídeo para o SET Expo
2015. Seguindo a tendência onde
cada vez mais o fluxo de trabalho
e da transmissão é digitalizado, a
Brasvideo apresentou uma nova plataforma da Vizrt.
A alternativa trata-se de uma plataforma gráfica para ser aplicada em telejornalismo e esportes com alto nível
de tecnologia. Esta apresenta mapas
para previsão do tempo, gráficos de
tráfego nas estradas e ruas, além dos
mais variados letterings para personalizar o visual da programação.
O diretor de vendas e marketing da
empresa, Wagner Mancz recebeu a
equipe da revista da SET no estande da Brasvideo e disse que foram
fechados pacotes para atender a TV
Globo e a Globosat o que mostram a
importância do evento em termos de
relacionamento e negócios.
Ainda de acordo com Mancz só no
Brasil a empresa atende diversas
emissoras. Em destaque está a Rede
Bandeirantes/SP onde aproximadamente 700 usuários operam 40 ilhas
de edição à taxa de 100Mb/s e graças
às soluções semelhantes às trazidas

SET Expo
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Video Systems
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No estande da Brasvideo, integradora
brasileira, destaque para os produtos
da Vizrt, empresa norueguesa

pais marcas com quem trabalha ao
SET Expo 2015. A ChyronHego, por
exemplo, apresentou uma linha de
geradores de caracteres, grafismos,
análises táticas e cenários virtuais,
que captura dados para esportes
ao vivo. Temos a VSN também, que
apresentou soluções de automação,
como o MAM; e a EVS, que oferece

soluções como o PAM, para o gerenciamento de clipes em eventos esportivos e musicais. Além disso, os
nossos servidores também operam
replay”, destacou Leonardo Duarte,
supervisor técnico da empresa.
O XT3 foi o produto mais procurado da EVS, segundo Duarte, “por
ser uma novidade no mercado, com
o up-grade de 6 para 12 canais.
A novidade da VSN é o BI, que fornece soluções de gerenciamento de
mídias (MAM) com um custo menor
aos clientes. Esse produto também
foi muito buscado”, ressaltou o expositor.

Ross Video realiza lançamento mundial em São Paulo
¥ ¦§¨©§ ©§ª§«¬ª¬ §®¨¬¬ª¯°± °
pacote tradicional da marca no SET
Expo 2015, “com modulares, matrizes e controle mestre, na área de
infraestrutura, switchers e geradores
de caracteres (GCs), na área de produção”, destacou Juan Carlos Ortolan, diretor de vendas para a América Latina da companhia.
“A SET Expo 2015 foi palco do lançamento mundial do
Trackless Studio, uma solução que produz studio virtual
em ambiente 3D sem precisar de trackeamento nas câmeras. Trouxemos, também, o Expression Clips e o Touch
factory, que tem tido boa procura, além do switcher Carbonite que, combinado com o Expression Clips, fornece
uma solução de studio signed. Com o Carbonite, é possível inserir GCs da mesa de controle, caso o operador saia
da sala ou, por algum motivo, haja impossibilidade de
disparar os GCs do computador”, explicou Ortolan.
À}½ A Ross mostrou, também,
{¿¾ a unidade móvel Switcher
½¼ Acuity, “o equipamento conta
º»¹
~}{ com o Switcher Carbonite, o GC
z{
y Expression Clips, e a matriz NK36 NK144 Xtreme. Além de modulares Open Gear”, ressaltou
o executivo.
Juan Carlos Ortolan, diretor
de Vendas para América Latina
de Ross Video analisou
positivamente o nível de
contatos comerciais realizados
pela empresa na exposição



REVISTA DA SET | Set/Out 2015

Trackless Studio
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plataforma XPression e permite a criação de soluções virtuais de forte apelo
visual sem necessidade de grandes
investimentos, afirma Ortolan.
O sistema trabalha sobre ambiente
Full 3D incorporando até duas câmeras e duas fontes de vídeo em tempo real que podem
ser usadas como displays virtuais dentro da cenografia.
A grande vantagem, afirma o executivo, é que o sistema só
precisa de câmeras travadas que não necessitam de dispositivos sensorizados nem de lentes especiais, o que permite uma grande economia na implantação da solução.
Usando duas câmeras se aumenta grandemente a sensação de realismo 3D do sistema oferecendo ângulos diferentes do apresentador dentro do modelo 3D. As transições entre câmeras podem ser feitas por corte, fusão,
efeitos digitais enquanto que as transições entre posições
predeterminadas da mesma câmera são feitas como movimentos lineares com algoritmos de aceleração e desaceleração. Todos os movimentos de traveling de câmera,
pan, til e zoom são virtuais enquanto o aplicativo usa um
outro algoritmo que manipula a posição da imagem das
câmeras para manter o realismo da composição final.
O chroma-key é realizado dentro do próprio XPression
quem gera o produto final combinando a solução virtual
com toda a capacidade gráfica, já que atualiza a informação desde bases de dados externas e reproduz os clips
que a plataforma oferece. “Trackless Studio é um verdadeiro estúdio virtual sobre ambiente 3D sem trackeamento com resultados só comparáveis a sistema trackeados
de custo bem mais alto”, finaliza Ortolan, satisfeito da
marca ter escolhido SET Expo para o lançamento. Q

SET Expo
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Lounges patrocinados pelas emissoras
no SET Expo servem para os visitantes
fazerem networking, conversar e até
fechar negócios
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tem a exclusividade de distribuir a
ChyronHego no Brasil. Aldo Campisi,
vice presidente da ChyronHego, lembrou que o diferencial dos produtos
da sua empresa é fornecer “soluções
de GC e de grafismos em tempo real,
enquanto o jogador está correndo,
por exemplo, em uma transmissão
ao vivo. Para isso, a gente trabalha
com um sistema ótico de câmeras
que instalamos nos anéis superiores
dos estádios e das arenas. É a solução TRACAB Player Tracking. Instalamos duas caixas de câmeras, com
três câmeras em cada caixa. Essas
câmeras fazem a varredura ótica do

LineUp
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Para Leonel da Luz, VP de Grass Valley
em América Latina, o SET Expo
é essencial para o mercado regional

ÁÂ

estádio e no enviam fotos panorâmicas Full HD, em tempo real, com as
quais conseguimos inserir os GCs e
os grafismos acompanhando o movimento de um jogador ou da bola,
por exemplo, em transmissões ao
vivo. Isso é o que nos diferencia das
demais companhias e é o que tem
atraído os nossos clientes aqui no
SET EXPO 2015”, frisou Campisi.
Os responsáveis da Vídeo Systems
afirmaram a Revista da SET que o
volume de negócios em potencial
gerado no SET Expo foi muito importante, superando um milhão de
dólares.
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teve no SET Expo 2015 apresentando seu importante leque de marcas
e produtos, visando a integração de
grandes e pequenos projetos no Brasil e América Latina.
Nilson Fujisawa, diretor da LineUp,
afirmou a Revista da SET que a fusão
com a mexicana Comtelsat esta dando os seus frutos, pelo que “após 24
anos atuando no mercado brasileiro
de televisão fornecendo aos clientes serviços que englobam desde o
projeto, passando pela instalação em
sistemas para ambientes de produção
de conteúdo, até o suporte técnico, a
LineUp cresceu e podemos dizer que
consolidou o seu portfólio no setor”.
Segundo ele, o foco da feira, que
teve resultados positivos para em-

Os mais de 16 mil
visitantes
do SET Expo 2015
participaram
ativamente
das conferencias,
workshops
e apresentações
realizadas
nos três dias
de exposição.
Na foto, o estande
da Broadmedia
durante
a apresentação
dos seus
produtos

presa passou por oferecer aos visitantes soluções na área de transmissão e contribuição que “a LineUp se
tornou uma empresa com capacidade
comprovada em soluções end-to-end
(da recepção, captação/produção à
transmissão)”.
Dentre as novidades disponíveis para exposição no estande da
LineUp, durante a SET Expo 2015
estiveram estrategicamente posicionados Snell/Quantel (agora SAM),
Lawo, IHSE, Junger, Quintech, Aspera,
Front Proch, Aveco, Traffic Sim, Advantech, AEQ/KROMA e Axon.
Pela sua parte, o CEO para o Brasil, da Comtelsat, Israel Gomez, disse
que a soma da expertise das duas
empresas foi fundamental para colocar a “a empresa na liderança em
soluções broadcast e integração nos
maiores países da América Latina.
Durante o SET Expo 2015 mostramos
uma LineUp diferente, completa, com
capacidade para atender múltiplos
projetos e soluções”.
Uma das marcas distribuídas por
LineUp é a Axon. Durante o SET Expo
a Revista da SET conversou com Alfredo Cabrera, diretor de ventas para
América Latina da multinacional que
se mostrou muito satisfeito com os
contatos feitos durante os três dias
de exposição. “O fluxo de pessoas
tem sido bom, o nível de contatos
também e saímos de feira com uma
serie de possíveis negócios em carteira”.

Nós sabemos que
o trabalho de um
cinegrafista não é
nada fácil. Torne
a sua vida mais
simples, com o
Sennheiser AVX.

SET Expo
Ærera afirmou que o Brasil conti-

nua sendo um mercado muito importante para a Axon e por este motivo a
marca “aposta muito nos eventos da
SET. O SET Expo é muito importante
para nossa estratégia de vendas, por
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isso estamos aqui. É uma excelente
vitrine para novos negócios”.
A Snell/Quantel (agora SAM) contou
com três espaços exclusivos e dedicados às demonstrações de suas
soluções. O primeiro destacou o ICE

channel-in-a-box com o sistema de
automação Morpheus. “Com o ICE
é possível aumentar drasticamente
a eficiência, reduzindo a complexidade. Além disso, pode-se integrar
toda a funcionalidade operacional,

Análise de alguns expositores sobre o movimento da exposição
© Foto: Antonio Araujo Jr.
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A coordenadora de produtos da Telem, Roseli Hipólito se
mostrou satisfeita com o volume de negócios e contatos
proporcionados nos três dias de exposição
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Younis, diretor de Marketing da SET, o SET Expo 2015
movimentou mais de 40 milhões de dólares, com mais
de 16 mil visitantes nos seus três dias de exposição,
números que mostram que mesmo em momentos de
crise, a indústria audiovisual brasileira é forte e está
consolidada.
A fim de realizar um balanço, a Revista da SET perguntou a alguns dos mais de 190 expositores que chegaram a São Paulo, qual a sua análise do evento em termos de público, espaço de exposição e negócios.
Rafael Peressinoto (Show CasePro) afirmou à Revista
da SET que “este ano, o SET Expo está melhor do que
no ano passado. Nós estávamos com medo de aparecerem menos clientes, por conta da crise. Mas, isso não
aconteceu. Em termos de espaço físico e de instalações
também melhorou muito. Nós não temos nada a reclamar, foi um evento maravilhoso e cheio de oportunidades”.
Fabio Tsuzuki (MediaPortal) afirmou que “esse ano,
a feira está maior do que em 2014 em termos de estandes. A frequência está boa. O balanço é positivo.
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Rafael Peressinoto (Show CasePro) afirmou à Revista
da SET que “este ano, o SET Expo está melhor do que
no ano passado

A gente está abrindo muitas portas e os clientes estão
comprando a nossa ideia”, finalizou.
O executivo da Grass Valley, Leonel da Luz disse à Revista da SET que o SET Expo 2015 teve bom nível e o
número de visitantes foi bastante grande, e o nível de
oportunidades também. Apesar de as coisas não estarem andando tão rápido como poderiam, por conta
do momento de crise que passamos, a feira é um momento de consolidarmos a nossa marca e, também, de
o pessoal se atualizar em relação às novidades que os
esperam em um futuro próximo”.
Juan Carlos Ortolan (Ross Video) disse à Revista da
SET que “a crise afetou um pouco os negócios na feira
esta ano, mas, a qualidade dos clientes e dos produtos
expostos se manteve em relação ao ano passado, e a
infraestrutura melhorou muito”.
Ainda, a coordenadora de produtos da Telem, Roseli
Hipólito afirmou que “a participação no SET Expo foi
bem interessante porque pudemos oferecer aos profissionais da área que não tiveram a oportunidade de viajar para as feiras internacionais, o contato com algumas
das principais novidades desse mercado”, conclui. Q

SET Expo
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o playout. Usado como um sistema
multicanal e automação de playout
multitela mais avançada, o Morpheus
é capaz de se adaptar às suas características de configuração operacionais, além de ser usado para uma
ampla variedade de aplicações e
plataformas de distribuição” afirmou
Fijisawa.
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Fabio Tsuzuki,
CEO da
Media Portal
afirmou que
o SET Expo é
o momento
esperado
pela empresa
paulistana
para realizar
seus
lançamentos
de produtos
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Grass Valley
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den no SET Expo SET 2015 foi a
migração para as tecnologias IP
apresentando soluções de router IP
e câmeras de vídeo com interface
IP, além de servidores e modulares
IP. “A câmera 4K LDX 86 Universe
atraiu bastante o público”, ressaltou Carlos Moura, engenheiro de
pré-vendas da companhia. “É um
equipamento que pode trabalhar
em Ultra-HD ou Hiper Slow Motion
(6x speed), por meio de upgrade
software ou de licenças que podem

ser alugadas. Trouxemos, também,
o switcher de produção Karrera de
3 ME’s, que pode trabalhar com a
câmera LDX em 4K”, disse.
A empresa expôs, ainda, a solução GV Stratus Playout na feira.
“É um equipamento que permite fazer a regionalização do playout da
emissora através de uma placa com
capacidade de 88 horas de armazenamento, sendo controlada por uma

automação em cloud”, destacou o
engenheiro da companhia.
Sobre este produto, o vice-presidente da Grass Valley na América
Latina, Leonel da Luz, afirmou à Revista da SET que “o GV Stratus é
um produto que está sendo muito
bem aceito, não só no Brasil, mas,
também, no mercado internacional,
especialmente na América Latina.
Ele é feito para a produção e a exibi-

Equipe de programa esportivo de rádio faz transmissão direto
do SET Expo

© Foto: Fernando Moura
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Personalidades do jornalismo esportivo realizam
programa ao vivo desde o SET Expo 2015
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97, apresentaram a edição do programa da quarta-feira
(26) em um estúdio instalado especialmente no SET Expo
2015. O programa que une esporte e humor vai ao ar pela
FM e pela internet de segunda à sexta das 17h30 às 20h.
Uma parceria com a Broadmedia possibilitou que a transmissão fosse assistida pela internet. Além dos 10 apresentadores da atração, outros seis profissionais viabilizaram a
transmissão. Quem passava pelo estande da emissora podia fazer uma participação especial no programa.
Foi o que aconteceu com o jornalista Fernando Moura,
editor da revista da SET. Ele havia ido até o estande para
fotografar a atração e foi pego de surpresa por um dos
âncoras do programa. Fernando, que é Argentino e tem o
Boca Juniors como time do coração, bateu um papo com
a equipe e revelou preferir Maradona a Messi ao ser questionado pelo apresentador Sombra, que comanda o diário
esportivo.
É a primeira vez que a emissora transmite um de seus principais programas direto desde o SET Expo, mas é comum a
equipe fazer transmissões itinerantes. A escolha do SET Expo
se deu, segundo um dos profissionais técnicos, devido à importância da feira para o setor da radiodifusão. Q

Nesta primavera a AJA está lançando no mercado produtos inovadores. Estamos adicionando novos
Mini-Conversores para acompanhar as necessidades dos profissionais já mudando para a tecnologia
de 4K e aplicando todo o seu vasto conhecimento para tecnologias como HDBaseT para criar soluções
de utilíssima qualidade para os padrões A/V broadcast, no local e no pós produção.
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HD para SD com apoio
para Mini-Config

para converter entre
3G-SDI e HDBaseT

ear® Rack Cards
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Região de interesse seleção e
intuitivo on-screen UI para seleção
de imagem ao vivo.
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Compatível rackframe openGear soluções

Poderosa conversão para 4K

Novos openGear® placas para conversão
SDI/Fibra e distribuição 3G-SDI.

O novo FS3 combina AJA´s frame sincronização, aprovado pela indústria,
com alta qualidade tecnologia para conversão para 4K para perfeita
integração dos sinais SD e HD no seu 4K workflow.

Procurar mais no
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 certamente será a plataforma para

}{z{ sustentar os sinais em 4K – obvia~

}{z{ mente, sem deixar de lado os sinais
y tradicionais, como o HD de 3Gbps.

Integradoras como a Seal Broadcast
& Content mostram como o mercado
esta mudando e as empresas cada dia
precisam de maior integração
a diferentes plataformas
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© Foto: Foto Andrés

se com os sistemas de exibição do
telejornal, isto é, a parte editorial
do jornal, e também com a parte de
arquivo. É um produto bastante flexível e que tem um potencial enorme
de crescimento. Justamente por essa
flexibilidade, o GV Stratus se ajusta
a clientes ‘grandes’ ou a clientes com
menor demanda”, ponderou.
Outros produtos em destaque no
estande da companhia no SET Expo
2015 foram os sistemas de controle
baseados em Software Designed Network (SDN). “Eles controlam tanto os
roteadores IP quanto os roteadores
tradicionais de vídeo. Vai ser a nossa
próxima interface para essa transição
do mundo de soluções em IP, que,

Essas plataformas de IP também são
suportadas pelos nossos roteadores
de vídeo, que agora têm gateways
que permitem transformar o seu roteador de vídeo tradicional em um
roteador IP. Então, isso faz com que a
transição seja bastante suave, já que
o investimento inicial para ter os benefícios dessa tecnologia não dependem de uma troca total da infraestrutura. O nosso cliente pode fazer isso
sistematicamente, paulatinamente”,
argumentou Leonel da Luz.
Ele listou, ainda, outros produtos
da empresa que foram apresentados,
e disse que os clientes procuraram
bastante “os sistema de controle e
monitoração, que funcionam para
aprimorar e monitorar os sistemas
de controle e funcionamento das
emissoras de televisão, dando precisão, agilidade e segurança na operação, e mostrando onde estão as
falhas, com inteligência suficiente,
até mesmo, para fazer alguns diagnósticos e oferecer, ao operador, a
dica de como proceder. Colocamos a
disposição dos visitantes, também,
o sistema Scalator, que é um carro
chefe da Grass Valley em multview.
Esse sistema trabalha integrado com
os roteadores e com os sistemas de
controle, para dar mais flexibilidade ao monitoramento da televisão”,
destacou.
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O SET Innovation
Zone congregou
as Startups
seleccionadas
pelo 3º Desafio
SETup.
Os finalistas
apresentaram
suas soluções
de negócios
no Pavilhão
de Inovações
uma área
de 150 m².

Além disso, o VP da Grass Valley
destacou a estratégia da empresa no
IBC, em Amsterdã: “Faremos uma série de lançamentos no IBC. Entre as
novidades, teremos muita coisa sobre
IP; serão lançadas câmeras com saída IP, switcher com entrada IP, sistemas de monitoração e de roteamento
já com todas as funcionalidades IP.
A empresa está investindo muito neste tipo de tecnologia, porque são os
padrões abertos na indústria, isso é
fundamental para quem pretende fazer o investimento, saber que estará
seguro, que vai ter interoperabilidade”, finalizou.
Media Portal
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torio de inclusão de Closed Caption
imposto às emissoras pelas novas
normas do Fórum Brasileiro de TV
Digital (SBTVD), a Media Portal
apresentou o Voice Analyzer no
SET Expo 2015. “É um dos nossos
produtos que está chamando mais
a atenção aqui na feira, porque faz
a transcrição do áudio para o texto
quatro vezes mais rápido do que o
tempo real. Um vídeo de uma hora,
por exemplo, leva quinze minutos
para transcrever”, destacou Fábio
Tsuzuki, o diretor fundador do Media Portal.
O expositor lembrou que o Voice
Analizer é um módulo que pode
trabalhar com o armazenamento de
dados de storage do Media Portal.
“A Opala Box é a nossa solução
mais econômica e pode armazenar 300 horas de vídeo e 12 TB de
conteúdo por ano. Temos a Ágata
Box, que pode armazenar 1000 horas de vídeo e 40 TB de conteúdo
ao ano, e a Rubi Box, que pode
armazenar 2000 horas de vídeo e
80 TB de conteúdo por ano. Além
disso, trouxemos a Topázio Box,
capaz de armazenar mais de 2000
horas de vídeo e 80 TB de conteúdo
por ano”, ressaltou.
O Voice analyzer também pode
operar na nuvem, segundo Tsuzuki.
“Em parceria com a Cloud TV, o Media Portal customizou um sistema

SET Expo
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 cados de jornalismo (com o Show


{{} News), de reprodução de vídeo (com
z~

{{} o Show Play), e de gerenciamento
z
y de mídias (com o Show Browsers):

A edição 2015 do SET Expo teve um
espaço ainda maior para produtoras,
montadoras e integradoras mostrarem
suas unidades móveis, na foto
a UM da Multivideo, produtora
de São Paulo
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conteúdo na nuvem, o que permite
aos nossos clientes acessarem os
dados armazenados em qualquer
parte do mundo que tenha acesso à
internet”, frisou.
Show CasePro
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no SET Expo 2015, o novo encoder
de closed caption Enc 35 que proporciona a passagem de vídeo automática por relé, base de tempo por
genlock com autodetecção; sincronizador de quadros embutido (frame synchronizer); e ajuste independente de temporização horizontal e
vertical”, explicou Rafael Peressinoto, diretor técnico da companhia.
“Lançamos também o XON 75, um
sistema gerador de legendas automático em tempo real, e trouxemos o
XDA 13, um sistema de auditoria para
sinal de TV Digital que fornece relatórios de acessibilidade e relatórios
de Loudness para a comprovação de
cumprimento da norma da SBTVD.
Esse produto grava mais de um ano
de programação para a necessidade
de eventuais consultas e, por isso,
esteve entre os mais procurados aqui
no nosso estande”, frisou.
O expositor lembrou, ainda, que a
Show Case está entrando nos mer-
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“É uma área que também tivemos
uma boa receptividade, porque a
gente agrega soluções de acessibilidade, o que é uma inovação nesses
mercados”, destacou.
Além desses produtos, a Show
Case expôs, também, o intérprete
de libras Sofia, uma parceria com a
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). O desenvolvimento visa
criar um avatar que, em tempo real,
gera a linguagem de sinais do programa televisivo em questão.
“O projeto Sofia é um serviço para
o mercado brasileiro. Fizemos pesquisas de feed back com usuários
surdos e eles apontaram para a
necessidade de poderem escolher
o tamanho do box de intérprete
de libras na tela e, além disso,
apontaram para a necessidade de
oferecermos o quadro no formato
paisagem e, não mais, no formato
retrato. Isso, o Sofia já proporciona. Agora, estamos buscando investimento público para evoluir o
produto e oferecer mais essa solução em tempo real”, lembrou Peressinoto.
“Este projeto, sem dúvida, representa outro nível para a acessibilidade,” conta Peressinoto, “os deficientes auditivos que não foram
alfabetizados em português, não
fazem uso do closed caption, agora poderão usufruir deste sistema
para terem pleno entendimento do
que estão assistindo”, completa.
Vitec Group

m nq q mnrsom or m

Q

Videocom teve a oportunidade de
conferir de perto as principais novidades das marcas representadas
pela empresa. São tele-prompters,
tripés, iluminações em LED, baterias, além de diversas outras soluções para emissoras e produtoras
de TV.
Quem estava recebendo os visitantes da feira no estande da Vitec era

Eduardo Silva, diretor de Vendas
do Vitec Group para a América Latina
afirmou à Revista da SET que o SET
Expo é o principal evento broadcast
da multinacional na América Latina

o recém empossado diretor de Vendas do Vitec Group para a América
Latina, Eduardo Silva. Ele falou com
a equipe da Revista da Set sobre a
nova parceria firmada com a Vidiexco, uma distribuidora sediada na
Flórida e dedicada aos mercados da
América Latina e do Caribe.
Segundo Silva, a parceria trata-se
de uma expansão dos negócios da
Vitec sem perder de vista os mercados atuais que a empresa consolidou clientes. “Não é que a gente
está trocando, estamos expandindo
para alcançar outras regiões do Brasil” destacou o diretor de vendas.
“A Vidiexco é um parceiro comprometido com a Vitec Videocom e tenho certeza de que esta expansão
territorial será positiva para a Vitec,
a Vidiexco, e o canal de vendas no
Brasil”.
Em um balanço sobre os resultados da Copa do Mundo realizada no
Brasil e que seria teste para muitas
tecnologias do mundo do broadcast,
Silva destacou que foi muito positivo. “Foi um dos melhores anos que
a empresa teve no Brasil, agora nossas expectativas ficam voltadas para
os Jogos Olímpicos do ano que vem”
destacou ao ressaltar que a empresa
já está com diversas parcerias para
o setor. Q
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Desafio SETup escolhe dois vencedores e oferece US$ 240 mil
em produtos para Start-Ups

Uma vez outorgado o Prêmio Desafio SETUp as
10 Start-Ups finalistas e a direção da SET comemoraram
a iniciativa
 terceira edição do Desafio SETUp, uma surpresa
marcou a premiação: a organização dobrou o valor oferecido, para poder premiar dois vencedores. Hand Talk e
AudiTracks vão receber cada uma US$ 120 mil em produtos e serviços da Microsoft BizSpark Plus. “Como deu
empate, decidimos dobrar o prêmio”, anunciou o presidente da SET, Olímpio José Franco.
“Além dos recursos, ganhamos muito com a experiência e o networking. E para nós, quanto mais pessoas
conhecerem o aplicativo, mais gente vai poder se comunicar”, afirmou Pedro Branco, da Hand Talk, que desenvolveu um aplicativo para celulares de tradução em
Libras (Língua Brasileira de Sinais).
Para a segunda empresa premiada, a felicidade com a
vitória foi semelhante. “Foi excelente a oportunidade de





"

Alessandro Caliu da Auditracks e Pedro Branco da Hand
Talk receberam US$ 120 mil cada um, após terem ganhado
o Prêmio Desafio SETUp do SET Expo 2015
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estar neste espaço e ter o feedback do mercado,
além disso, encontrar no mesmo lugar, os maiores players e clientes juntos”, afirmou Alessandro
Caliu, da Auditracks, empresa que existe há apenas três meses e prepara para o mês que vem o
lançamento de um sistema de tracking de veiculação de propagandas em emissoras de rádio.
Esta foi a terceira vez que o SET EXPO realizou
o Desafio SETup. As dez empresas finalistas foram selecionadas pelo SIZ, SET Innovation Zone,
novo comitê da SET especializado em pesquisa,
inovação, empreendedorismo e novos negócios.
Essas empresas apresentaram suas soluções no
Pavilhão de Inovações SIZ, área de 150 m².

tHand Talk – Plataforma de tradução automática para Libras (Língua Brasileira de Sinais);
tSétima – Plataforma de crowdfunding para distribuição, promoção e exibição de filmes brasileiros;
tAuditracks – Sistema de tracking, auditoria e controle
de veiculação comercial para empresas, agências de
publicidade, representantes e órgãos governamentais
em emissoras de rádio;
tCovert International – Startup americana que desenvolve sistema de smarTVs para streaming de vídeo e
TV-Commerce;
tST Video-Film Technology – Empresa chinesa de estúdio virtual em 3D;
tLibélula Produções – Produtora de conteúdo com
drones;
tWe Crowdcasting – Plataforma de gestão para produção de conteúdo colaborativo, diferencial uso do
mobile e transforma público leitor em repórteres para
veículos de comunicação;
tMistific –Plataforma para comercialização e gestão de
conteúdos e profissionais audiovisuais como fotografias, sons, vídeos e serviços;
tTime Flash – Sistema de geração de conteúdo para
emissoras;
tBollzher – Plataforma interativa para produção de
Video aulas, de WEB TV, TVs corporativas e emissoras
independentes.
Segundo Lindália Reis, diretora de Inovação da Universidade Estácio e diretora do Comitê de Inovação da SET,
que organizou o evento, todas os finalistas têm grande
potencial de mercado, mesmo sem terem recebido o
grande prêmio. “O nível dos finalistas foi altíssimo. Todos
os dez têm alto grau de inovação e aplicabilidade aos
novos modelos exponenciais de organização. E todos ganharam com a oportunidade de estarem aqui”, afirmou. Q

Congresso
Prévia
SET SET
EXPO 2015

Parte
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Congresso SET 2015 analisa
o futuro da TV aberta
no Brasil e no mundo
Durante 5 dias, cerca de 300 palestras e 2000 congressistas
debateram em São Paulo a situação atual da radiodifusão,
que passa por um momento de transição e está lutando por manter
o espectro que assegura seu futuro como um sinal aberto e gratuito.
Ainda tiveram destaque na edição 2015 temas importantes como:
a migração para IP; da rádio AM para FM, UHDTV, 8K, transmissões
satelitais, conteúdos multiplataformas, novas mídias, estruturas
de transmissão, antenas, sinais ISDB-T; Ginga, workflows;
sistemas de captação, entre muitíssimos outros. A seguir a primeira
parte da reportagem exclusiva sobre o evento
p ernando

A
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que se realizou de 23 até
27 de agosto de 2015 mostrou mais uma vez a força da
Sociedade Brasileira de Engenharia
de Televisão (SET) trazendo ao Expo
Center Norte cientistas, profissionais,
CEOs, CTOs, pesquisadores, analistas
e consultores dos 5 continentes para
debater o presente e o futuro da televisão desde diversos prismas, opções
e línguas.
Mais uma vez a Torre de Babel
construída pela diretoria da SET para
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Moura, Francisco Machado Filho e Equipe ProEx*, em São Paulo

trazer conhecimento aos seus associados e conferencistas, reuniu o que
há de melhor nas diversas áreas do
conhecimento, de entidades e funcionários governamentais europeus,
asiáticos, norte-americanos, latino-americanos e brasileiros, reafirmando
a importância e qualidade do evento
a nível mundial.
Um dos principais temas debatidos pelos mais de 300 palestrantes e quase 2000 congressistas foi
o futuro da TV aberta, tanto pelo
desligamento analógico, como pela

implantação de novas formas de
captação e produção que passam
pela tecnologia 4K e 8K. O primeiro,
talvez seja o tema mais importante
na história recente da TV brasileira
porque será, claramente, um divisor
de águas, não só na qualidade de
emissão e recepção, como no compartilhamento do espectro até agora
radiofônico com as operadoras de
telecomunicações. O segundo porque ditará o futuro em termo de
captação, produção e exibição nos
próximos anos.

Congresso SET
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Cerimônia de abertura mostra que no meio da crise o SET Expo
cresceu mais de 20%
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na inauguração do maior evento de Broadcast e Novas Mídias da América Latina



O presidente da SET, Olímpio
Franco afirmou na cerimônia
de abertura que no segundo
ano que a “Feira” do SET EXPO
é realizada e organizada pela
própria SET, crescemos 20%
em área efetiva de exposição
em relação a 2014. Mais de
190 expositores representando
algumas centenas de marcas
apresentam seus lançamentos
a um público qualificado
proveniente de toda
a América Latina e de diversos
outros países do mundo
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Governo Brasileiro
está otimista
com o processo
de desligamento
analógico. Para o
secretário-executivo
do Ministério
das Comunicações,
Luiz Azevedo os testes
em Rio Verde (GO)
que começam
em novembro
são essenciais

O presidente da SET disse que “o SET EXPO é o maior
evento anual de “Broadcast and New Media Technology”
na América Latina e, estamos trabalhando intensamente para que possamos propiciar mais e mais conteúdo
na língua espanhola, bem como discussões focadas na
realidade local de nossos vizinhos.”
Franco encerrou o seu pronunciamento deixando as
datas do próximo SET Expo, que será realizado de “29 de
agosto até 1º de Setembro de 2016, pois queremos nos
encontrar com todos vocês novamente aqui no Expo
Center Norte”.
A abertura teve a presença de delegações da Botswana, Chile, China, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Japão, Paraguai, Peru, Venezuela que participam
do Fórum ISDB Internacional, além de personalidades
da Argentina, Uruguai, África do Sul, Reino Unido, Suíça,
Estados Unidos, Alemanha, El Salvador, e outros.
O Japão quer continuar estando ao lado
dos radiodifusores latino-americanos
U¦§ das presenças mais destacadas na cerimômia de
abertura foi a do vice-ministro de Assuntos Internos e
Comunicações do Japão, Yasuo Sakamoto. Ele disse aos
presentes que há 10 anos quando o primeiro ministro
do Japão afirmou que era necessário unir três conceitos
aproximarem o Japão da América Latina.
A ideia era “progredir em conjunto” e “inspirar juntos
o desenvolvimento tecnológico dos que trabalham em
radiodifusão e telecomunicações, acredito firmemente
que a adoção do padrão nipo-brasileiro de radiodifusão
terrestre em 2006, é fruto de um esforço colaborativo
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do Congresso SET, 2º Fórum Latino-americano de Negócios de Radiodifusão, 1º Workshop Pro-AV e o Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre contou com a
presença do presidente da SET, Olímpio Franco; do secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Luiz
Azevedo; do Vice-ministro de assuntos internos e comunicações do Japão, Yasuo Sakamoto; do presidente da
Anatel, João Batista Rezende; do presidente da AIR (Associação Internacional de Radiodifusão), Alexandre Jobim; do presidente da AESP, Paulo Machado de Carvalho
Neto; do conselheiro da ABRATEL, André Felipe Trindade; entre muitos outros.
Olímpio Franco afirmou na cerimônia de abertura que
estava muito feliz por chegar a 27º edição do evento.
“A SET desde 1988 atua incansavelmente para a difusão,
expansão e aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relacionados a produção
e distribuição de conteúdo audiovisual para Televisão,
Rádio, Cinema, Novas Mídias e a Internet. Contribuímos
ativamente para o fomento de nosso mercado propiciando diversos fórums de debates e cooperando com o
Governo no estabelecimento de normas e padrões que
norteiam esta indústria”.
Franco reafirmou a importância da SET e os seus grupos
de estudo na contribuição com “o governo para aperfeiçoamento de normas e regulamentos que afetam o setor que atuamos. Nosso Congresso tem um papel fundamental para os mercados de broadcast e novas mídias
com contínuo progresso em conteúdo e em público”.

CLOSED CAPTIONING
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O AUDIMUS MEDIA é o sistema de transcrição de
fala da VoiceInteraction que realiza a legendagem
automática de programas de televisão em direto.
Este sistema adquire o sinal de televisão de uma
antena ou do cabo e através de uma aplicação de
elevado desempenho, a ser executada num servidor em tempo real e modo online, realiza a segmentação do sinal de áudio e a transcrição deste para

texto, compondo de forma adequada as legendas.
Estas são emitidas através do sistema de Linha 21,
em circuito analógico ou digital, para as televisões.
O fato de se tratar um sistema automático evita a
necessidade de intervenção humana, baseando-se
numa aplicação que à medida que o programa está
a decorrer procura transcrever corretamente a fala
produzida pelos oradores.
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para difundir o padrão em toda a América Latina.”
O olhar do governo brasileiro sobre a radiodifusão
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satisfação ver que os países da América Latina estão
presentes em São Paulo para contribuir para o debate,
e nesse sentido a Anatel espera garantir uma relação
transparente com a radiodifusão, com o GIRED, como
exemplo claro dessa transparência, que é um modelo
de interação entre o setor de Telecom e de radiodifusão
será importantíssimo para o avanço da indústria.
No fim da cerimônia, o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Luiz Azevedo afirmou que o
desafio do desligamento analógico é o principal objetivo do governo, e que este tipo de congresso é muito importante nesse contexto, tanto que ele espera convidar
alguns dos palestrantes do Congresso SET para debater
com o Ministério, levando a Brasília as opiniões e considerações técnicas da indústria.
“Temos como meta que 100% das residências tenham acesso ao sinal digital, e sabemos que o desafio
é grande, porque na primeira pesquisa feita em Rio
Verde (GO) mostra que só o 46% recebe o sinal. Precisamos fazer campanhas, precisamos ter medidas mais
fortes, ações de impacto para que as pessoas percebam
e entendam que ficaram sem a possibilidade de assistir TV aberta. A nossa jornada é muito árdua”, finalizou.
Azevedo disse que “o governo tem como principal objetivo que exista a RTV primária, porque para nós é fundamental que o radiodifusor tenha garantias com respeito
a outorga. Precisamos remodelar os processos, fazer
uma profunda desburocratização”.
Outras vozes, as entidades do setor
hMje[JM k[KIlM Km[`MS IK le[\`nI\K Re Kje[JS[K RM
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SET Expo 2015 que estamos em um momento de reflexão, “vivemos em um
momento de crise econômica mundial, mas no
país temos ainda uma
crise política. Precisamos
ter pautas positivas, precisamos de pautas que
contenham projetos, nes-
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O Presidente do Fórum SDBTV,
Roberto Franco afirmou
que a SET é fundamental
no desenvolvimento
da engenheira de televisão
no país e no mundo

REVISTA DA SET | Set/Out 2015

Alexandre Jobim ,
presidente da AIR,
se manifestou
muito satisfeito
pela realização
conjunta
do 2º Fórum
Latino-americano
de Negócios
de Radiodifusão
e o SET Expo 2015

se caso, a SET é uma entidade que sempre teve como
propósito lutar pelo bem do país, a SET busca o conhecimento, mas também, princípios éticos não só para o
país, mas também para o mundo. Este congresso e esta
feira são uma das maiores a nível mundial. Em relevância
para o nosso país é uma das maiores do mundo. Alimentem-se dos conteúdos, bebam o que aqui há e bebam
da fonte, porque por aqui passam as pessoas que fazem
e fizeram parte da história da TV brasileira e do mundo.”
André Felipe Trindade, da Abratel, propôs uma reflexão sobre o momento do país, e da indústria e
disse que “esta será o último SET Expo antes do desligamento analógico, por isso é muito importante
que nos juntemos com o governo para sanar todas
das dúvidas que temos. Este é o último SET Expo antes que se realize 2015, reunião da União Internacional de Telecomunicações (UIT) que trará importantes
decisões sobre a harmonização do uso do espectro.
É muito importante que o radiodifusor brasileiro e dos
demais países que adotaram o padrão nipo-brasileiro,
defendam, junto a UIT, que a faixa de 470-698 MHz continue sendo utilizada pela televisão digital”.
Trindade afirmou que é urgente que os radiodifusores
dialoguem com o Ministério das Comunicações para
garantir a faixa e demos continuidade aos serviços de
radiodifusão que “nos permitam continuar a prestar um
serviço livre, e gratuito com referência mundial.”
Alexandre Jobim (AIR) saudou a SET e aos seus associados por serem “tão importantes na defesa do espectro
da radiodifusão brasileira e mundial. Este evento não é
o maior do mundo, mas já é o maior evento de América Latina. Ele já é um ícone que nos permitiu criar o
Fórum Latino-americano de Negócios de Radiodifusão
para discutir questões políticas, econômicas e técnicas
que são importantes na defesa do espectro e com isso
da radiodifusão”. Q
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Desligamento Analógico
na cerimônia de abertura da
27ª edição do Congresso SET ficou
claro que o desligamento analógico,
o passo definitivo para o padrão ISDB-T e o compartilhamento do espectro irão proporcionar consequências a indústria. Assim, o Congresso
SET 2015 dedicou uma parte importante a esta questão e a como será
reorganizado o espectro radiofônico,
já que no mundo inteiro, as faixas de
frequência ocupadas pela TV aberta
são as mais cobiçadas.
Nesse marco, uma nova rodada crucial de discussão sobre o futuro desse espectro ocorrerá em Genebra, no
final deste ano. Estará a TV terrestre
fadada a morrer? Se perguntaram os
especialistas mediados por Liliana
Nakonechnyj durante a Hot Session
“O futuro do espectro”. O painel analisou o desejo voraz das operadoras de telecomunicações para obter
mais espectro para oferecer aos seus
usuários de banda larga móvel.
Reiko Kondo, diretora do Escritório
de Informações sobre Tecnologias de
Exibição Digitais e Comunicações do
Ministério das Comunicações e Relações Internas do Japão afirmou que
o switch-off analógico permitiu que
uma série de serviços públicos que
eram inviáveis com uma transmissão analógica, sejam oferecidos aos
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Reiko Kondo do MC japonês mostrou
as funcionalidades do sistema ISDB-T
implementado no Japão
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cidadãos japoneses, deles, o mais
importante, o alarme de prevenção
de catástrofes naturais utilizado no
Tsunami de 2012.
Ainda explicou como foi reutilizada a
banda para a utilização de rádios comunitárias FM e as rádios AMs que são
muito importantes para prevenir desastres, “as AMs servem para mitigar
as diferenças de recepção das FMs”.
Outro serviço que foi incorporado
no Japão é o V-Low Multimedia Broadcasting que tem serviço territorial
de rádio digital, mediante um sistema exclusivo para serviços públicos
que já está operando. Reiko, ainda
mostrou os serviços de V-High Multimedia Broadcasting (ISDB-Tmm), um
serviço exclusivo para serviços móveis que trabalha entre os 207.5 e os
222MHz, e permite emitir sinais de
TV para dispositivos móveis.
Para finalizar, a funcionária governamental explicou o trabalho feito
para prevenção de desastres naturais
no país e como os sistemas públicos
de radiodifusão podem ser importantes para transmitir “alertas” mediante diferentes suportes, que vão desde alertas que chegam aos aparelhos
de TV, rádios e dispositivos móveis.
Na sessão David Wood (EBU) se
perguntou na palestra, “Can Broadcast Spectrum be saved?” e afirmou que existe uma pressão enorme
para transferir cada dia mais espectro para os serviços de banda larga.
“Nós não achamos que tenha de ser
prejudicado o serviço de TV em troca do avanço do broadband. Somos
tendenciosos porque acreditamos
que o serviço de TV é fundamental,
tanto que o serviço público de TV
não pode deixar de existir”.
Ele disse que a TV Digital Terrestre
(TDT) é a principal plataforma europeia de TV chegando a mais de 95%
da população pelo que é fundamental discutir o futuro da banda de UHF,
e alertar que as principais discussões
da indústria e dos governos devem
ter o uso do espectro e como ele
será gerenciado.
Wood ainda se referiu as interferências da banda de 700 MHz que tem

© Foto: Foto Andrés

PBCDE G

David Wood (EBU) disse em São Paulo
que a TV Digital Terrestre (TDT)
é a principal plataforma europeia de TV
chegando a mais de 95% da população
pelo que é fundamental discutir
o futuro da banda de UHF

a ver com interferências cumulativa e
não individuais, por isso, temos claro
que “a discussão passa por definir
que a interferência no sinal de TV
Digital deve ser pensada segundo a
quantidade de dispositivos móveis, e
não de forma individual”.
O executivo e pesquisador europeu
disse no Congresso da SET que os
próximos tempos serão fundamentais para a radiodifusão porque se
os serviços de broadband avançarem para a faixa de 490-694 MHz, a
vida da TV aberta corre sérios riscos.
“A situação é seria, mas vale a pena
salvar os serviços de radiodifusão
em detrimento dos serviços de broadband”.
Jerald Fritz (One Media) trouxe a
visão norte-americana do espectro.
Ele que participou ativamente do
processo de modernização dos serviços broadcast nos Estados Unidos
na FCC (Federal Communications
Commission), disse que estamos em
uma etapa de mudanças no espectro. Há 20 anos a indústria do broadband “não existia, hoje parece um
adolescente voraz que ataca todos
os espaços que existem como necessário. Todos os novos usos do espectro acontecem se as solicitações

Congresso SET

PBCDE G

© Foto: Foto Andrés

Cada ano a comitiva japonesa que se faz
presente no Congresso SET é maior. Em 2015
foi liderada pelo Vice-ministro
de Assuntos Internos e Comunicações
do Japão, Yasuo Sakamoto

são autorizadas pelo Estado,
por este motivo é fundamental que
os Estados planejem devidamente o
espectro e tenham noção do futuro”.
Fritz afirmou que o desafio da radiodifusão é fazer que os governos
definam que serviço é mais valioso.
“Ninguém pode definir isso, só o governo. Este tem de entender que a televisão é um serviço de radiodifusão
gratuito para muitos é mais ou menos
importante que um serviço interativo
broadband individual. A decisão deve
ser governamental e de longo prazo”.
Ele finalizou a sua palestra afirmando que “as emissoras do mundo pre-
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Ana Eliza Faria e Silva (SET/TV Globo)
se monstrou preocupada com o futuro
da TV aberta no Brasil e no mundo
pela voracidade das Telcoms em utilizar
o espectro radiofónico
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cisam manter os espaços que hoje
tem e se bem é importante compartilhar o espaço com o broadband, “é
necessário ficar ligado porque o desejo voraz sobre o espectro é grande”.
Ana Eliza Faria e Silva (SET/TV Globo) na sua palestra “O futuro do
espectro de radiodifusão” foi clara
e contundente. Ela alertou aos presentes afirmando que “o processo de
desligamento analógico coloca em
xeque a radiodifusão, porque não estamos só passando do analógico ao
digital, senão também remanejando
os canais para dar espaço ao serviço
de 4G no país”.
“Nós aqui no Brasil defendemos
a radiodifusão, ao contrário de outros países da região como Estados
Unidos, Canada, México e Colômbia,
estão a favor de espectro total para
a banda larga móvel. Assim, em novembro se discutirá o futuro da radiodifusão na região em um contexto
marcado pelos problemas de espaço
para a transmissão por UHF, porque
de alguma forma o espectro esta subutilizado, porque a demanda é superestimada, sobre valorização dos
benefícios, incerteza regulatória que
reduz investimentos na TV; interferência”.
Ana Eliza se mostrou preocupada
com o futuro do espectro na região
destacando que tudo será definido
até o final do ano quando será discutido o que “ficará para espectro e
o que passará a ser utilizado para

banda larga móvel. Hoje não esta definido o que acontecerá e qual será o
futuro da TV porque nós acreditamos
que faixa não pode ser compartilhada
e de esta forma obrigar as pessoas a
escolher entre a banda larga móvel e
o serviço de radiodifusão aberta”.
Assim, a executiva da TV Globo disse que se mudarem as regras do jogo,
a radiodifusão brasileira corre riscos,
como por exemplo as emissoras alocadas em regiões fronteiriças que haverá um “possível impacto externo na
forma de interferência” pelo que “precisamos de uma agenda forte e propositiva sobre a evolução tecnológica
da TV, porque o futuro do espectro e
o futuro da TV se confundem”.
Apagão Analógico: As suas regras
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dio e televisão no Brasil está previsto para começar em 25 de novembro
de 2015 e terminar em 25 de novembro de 2018. No Congresso da SET
foram discutidas as Regras para o
desligamento do sinal analógico no
país. Jovino Pereira (Ministério das
Comunicações), Vitor Elisio de Oliveira (ANATEL) e Geraldo Cardoso de
Melo (SET) apontaram as ações necessárias e as dificuldades para que
haja cobertura de TV digital em todo
o Brasil após o desligamento. Tereza
Mondino (TM Consultoria) moderou
a sessão e, de início, propôs uma reflexão a respeito das consequências
do switch off para a radiodifusão do
país: “ela será preservada?”.
Jovino Pereira, diretor de outorgas
de serviços de comunicação eletrônica da Secretaria de Comunicação
Eletrônica do Ministério das Comunicações (MC), destacou que “o Estado
abriu mão de recursos para financiar
a transição porque acredita que a
TV aberta de qualidade, no Brasil, é
uma prioridade. Sabemos que é um
processo complexo e que demanda
esforços de todos os atores envolvidos, com debate e participação,
uma vez que estamos construindo o
nosso próprio modelo de transição
com as peculiaridades da TV aberta,
gratuita e livre”.
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Sala cheia para ouvir Jovino Pereira
(MiniCom) explicar as regras
do desligamento analógico
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brou, também, que “apesar de as palavras marco regulatório e regulação
causarem frison, o Ministério tem o
papel de regular o setor, porque a legislação, da década de 1960 [precisamente, o Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962], contém artigos
remendados e que não dialogam”.
Sobre a portaria das RTVs, Pereira
afirmou: “é uma portaria de transição até o desligamento. Cerca de
4.000 RTVs secundárias virarão primárias de acordo com o cronograma
e as condições operacionais do MC e
da ANATEL. Outras RTVs secundárias
ainda serão objeto de análise dentro
do prazo de três anos. A portaria que

t
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diz isso está ‘no forno’, pronta para
a publicação, e foi feita com a participação direta e ativa da radiodifusão. A gente não vai fechar os olhos
para as radiodifusoras na digitalização. Vamos resolver tudo, dentro do
possível. Os problemas do ambiente
analógico devem ser ‘desligados’ no
switch-off ”, disse.
“Considerando-se o alto custo do
projeto de implantação, percebeu-se
a importância de acelerar a política
do Plano Nacional de Banda Larga
(PNBL) e utilizar os dividendos oriundos da disponibilização da faixa de
700MHz para financiar os custos da
política de desligamento. O Estado
decidiu usar parte dos recursos do
leilão para financiar a digitalização.
Essa decisão beneficiou direta e indiretamente as emissoras de radiodifusão”, destacou o representante do
Ministério. Ele ressaltou, ainda, que
“pela Portaria 14 do MC, a ANATEL
recebeu a incumbência de verificar
a viabilidade da destinação da faixa de 700 MHZ para tecnologias de
banda larga móvel de quarta geração; e garantir a proteção do serviço
de radiodifusão de sons e imagens
e de retransmissão de televisão contra eventuais interferências advindas
pela nova destinação da faixa”.
Pereira concluiu afirmando que “a
implantação TV Digital não é um processo simples e demanda esforços
de todos os atores envolvidos. Estamos construindo o nosso próprio
modelo de transição, com as pecu-

Sessão analisa, entre muitos pontos,
se “ao final de todo o processo,
a radiodifusão estará preservada?

liaridades da TV aberta e gratuita no
Brasil e queremos que os benefícios
sejam aproveitados pela sociedade
brasileira, incluindo também os radiodifusores, a indústria e o próprio
governo. Os desafios serão superados quanto mais integrados estejamos. Os avanços experimentados,
não só de ordem tecnológica, mas
também de ordem econômica, política e social também só serão partilhados se houver sinergia”, disse.
ANATEL exalta ‘sinergia’
- radiodifusores apontam
problemas
y
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tendente de outorgas e recursos à
prestação da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), ressaltou
que a ANATEL e o Ministério das Comunicações “têm caminhado em uma
sinergia muito grande”.
“Estamos trabalhando para atender
aos interesses de todos, ouvindo o
máximo de conselhos e pedidos. O
desafio é esse. Na semana passada
tivemos, inclusive, uma reunião com
o Governo do Estado de São Paulo
para discutir a questão do switch
off. Eles fizeram ótimas ponderações
que, certamente, vão nos auxiliar
bastante nas decisões que tomaremos daqui para a frente”, contou.
Geraldo Cardoso de Melo, professor
da Pontifícia Universidade Católica
(PUC/MG) e vice diretor regional SET
sudeste, agradeceu a forma com que
o Ministério das Comunicações e a
ANATEL estão recebendo as emissoras de radiodifusão brasileiras para
levarem as suas reivindicações, mas,
fez ponderações a fim de “preservar
o serviço”.
“O que os radiodifusores têm pleiteado é que as normas criadas surtam efeitos no ponto final, após o
switch-off. É preciso assegurar um
período adequado para as empresas
realizarem a transição tecnológica; é
preciso que o sinal digital cubra toda
a população coberta com o sinal analógico; e, sobretudo, é preciso permitir a expansão da cobertura no futuro. A transição precisa acompanhar o
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Feito para o futuro – resolvendo problemas reais hoje
Telestream Vantage é uma plataforma premium de processamento
de conteúdo em software para gerenciar todos os workflows
de mídia - da câmera ao ponto da distribuição. Com o
Vantage, você pode facilmente, rapidamente e
eficientemente realizar o ingest, editar, transformar,
consolidar, monetizar e distribuir a sua mídia
em multi-formatos.

Novo:
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processamento de vídeo e a transcodificação H.264
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zO produto Tempo oferece uma solução completa e
automática para ajustar a duração da mídia em
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Nos vemos na SET no stand
da AD-Digital.
SET stand numero 63
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Uma das sessões como maior interação do público
foi “Regras para o desligamento do sinal analógico”
moderada por Tereza Mondino (SET/TM Consultoria)
{

população ainda não servida, e garantir que o espectro radioelétrico
não seja entregue às operadoras de
4G. Nós temos uma ansiedade de ver
alguns desses problemas, que se arrastam por muitos anos, resolvidos,
processos que estão aguardando
desfecho na ANATEL e no Ministério.
Diante da atualização das normas,
nós continuaremos batendo na porta
deles”, ponderou.
Sobre o período de simulcasting,
Melo destacou: “é importante para
que o usuário possa adequar o seu
receptor à nova tecnologia de transmissão. A sociedade tem uma inércia
natural e precisa de estímulo e tempo para aderir às novas tendências
tecnológicas. Existe uma expectativa
de oferta dos produtos com preços
mais atrativos, quando ocorrer a
massificação total do acesso a essa
nova tecnologia. A transição é um
ônus para os radiodifusores”, disse. Em relação à Portaria 932, que
dispensa as emissoras de processo
seletivo no reuso do canal, o representante das emissoras afirmou que
“é necessário que os órgãos reconheçam a cobertura de áreas ainda
não regularizadas, porque isso vai
proporcionar uma otimização do
uso do espectro e vai simplificar o
tempo de tramitação dos processos.
Existem pedidos nossos referentes
à RTVs analógicas que ainda estão
sem resposta na ANATEL e no Ministério. E se essas outorgas não saírem
até a transição?” questionou.
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Para que o replanejamento dos canais de TV Digital ocorra “sem percalços”, o palestrante afirmou no
Congresso SET 2015 que é necessário “liberar a consignação do canal
digital ainda não efetivada; estudar
a possibilidade técnica de entrada de
estação diretamente no canal digital
do replanejamento; efetivar a adaptação para caráter primário, com a
respectiva consignação dos canais,
das estações de RTV secundárias
pareados nos trabalhos de replanejamento do PBTVD; e é necessário
que haja uma retomada das reuniões
de replanejamento para pareamento
dos canais ainda não pareados. Além
disso, é preciso que a transferência
da outorga seja feita ao cedente da
programação nos casos de reuso do
canal; é preciso atualizar a base de
dados do SRD e é preciso flexibilizar
a indicação das coordenadas geográficas da estação. Enfim, é preciso

corrigir os erros existentes no PBTVD
e nos atos de efetivação das alterações relativas ao Replanejamento”.
Na sua ótica, “está havendo um rigor
desnecessário na análise de projetos
de estações analógicas, por parte do
Ministério das Comunicações e da
Anatel. Isso gera muitas exigências,
considerando-se que essas estações
terão as suas operações encerradas
em breve. Precisa estabelecer uma
agenda de encontros diretos com a
ANATEL e o MiniCom”.
A coordenadora da sessão, Tereza
Mondino, da TM Consultoria, destacou a necessidade de a ANATEL revisar o plano PBTVD: “Ele está com
inúmeras incorreções e precisa ser
acertado, de preferência, na ordem
cronológica do desligamento. Essa
é uma responsabilidade grande da
ANATEL, porque as emissoras dependem do plano para se organizar neste período de transição”, disse.

















Quase 2 mil congressistas participaram
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da Agência Reguladora, Vitor Elisio
de Oliveira respondeu: “Hoje, nós
não conseguimos fazer uma outorga
em 15 minutos, uma análise de viabilidade técnica em 5 dias. Com o
pessoal que a ANATEL tem, eu não
consigo. E não vou ser leviano, se
dizer que conseguiremos antes do
início do switch-off. Mas, quero ressaltar que vamos fazer de tudo para
que isso seja possível nos próximos
um ano e meio ou dois anos. A ANATEL fica de portas abertas para tentar
resolver os problemas das emissoras
que aparecerem”, finalizou.
O desligamento das Prefeituras
zy  yw{ ¤w | w|{ {x
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difusores brasileiros é o que acontecerá nas mais de 5 mil Prefeituras do
país após o apagão analógico, por
isso a sessão: “Switch-off analógico: como ficam as prefeituras?,” que
teve a moderação de Ivan Miranda,
diretor de Engenharia da GRPCOM /
RPCTV (Afiliada Rede Globo no Paraná) e Diretor da Região Sul da SET
tentou vislumbrar se será possível
que “todos tenham um processo switch-off assertivo”.
Thiago Soares, Coordenador na Gerência de Espectro, Órbita e Radiodifusão da ANATEL abriu o debate

Marco Antonio Martins, gerente
de Engenharia de Telecomunicações
da RPC TV, trouxe a São Paulo
as experiências do estado do Paraná
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abordando o “pareamento de canais
de prefeituras”. Ele mostrou as fases
de inclusão de canais digitais primários e explicou que “atualmente não
há pendências de pareamento de canais primários de prefeituras. Agora a
questão chave é a inclusão de canais
para RTV secundárias, que não foram
incluídos do PBTVD”.
Entretanto, Tiago Facchin, gerente
Executivo de Engenharia de Projetos
e Sistemas de Transmissão do Grupo
Bandeirantes, apontou os “desafios
para que o desligamento aconteça
sem o risco do apagão”. Ele dividiu
as dificuldades em questões de legalização - principalmente de consignação, e investimentos necessários
para digitalização das estações, já
que existem muitas “infraestruturas
precárias e inadequadas para o Digital, com necessidade de novos equipamentos”.
Facchin disse que “se as redes não
assumirem o switch-off junto as detentoras de outorga, esse processo
não vai acontecer porque as prefeituras não tem corpo técnico capacitado
e não são familiarizados com a burocracia necessária”. Além disso, ele
disse que “as prefeituras têm pouco
interesse em arcar com os custos da
digitalização, salvo algumas exceções”.
Para ele, o apagão ou não, vai depender de medidas como: “desburocratização dos processos legais,
transferência de outorga para as
cedentes de programação, sistemas
compartilhados entre as redes, incentivos fiscais para aquisição de
novos equipamentos e novas soluções tecnológicas para redução de
custos”. Ele concluiu sua apresentação com mais uma questão: “será
que estamos realmente prontos para
o switch-off analógico?”
Marco Antonio Martins, gerente de
Engenharia de Telecomunicações da
RPC TV, trouxe as experiências do estado do Paraná, que já cobre quase
70% da população com sinal digital
da afiliada da Rede Globo. Ele acredita que “há bastante a fazer para
todas as outras emissoras” e que
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Vanessa Lima e Oliveira da ProTelevision,
apresentou a palestra Retransmissão
de TV Digital, onde abordou redes MFN
e SFN

nesse momento, não deve existir
competividade entre elas.
Martins apresentou três cenários envolvendo a questão do switch-off nas
prefeituras paranaenses: favorável,
neutro ou contra, sendo que o último
ocorre por “receios administrativos ou
políticos”. A medida que a RPC tomou
foi enviar kits de divulgação com informações mínimas a respeito do processo. No entanto, “quando o assunto
é investimento o cenário é único: ninguém tem dinheiro”, relatou.
Nesta sessão, o diretor de Outorgas
de Serviços de Comunicação Eletrônica da Secretaria de Comunicação
Eletrônica do Ministério de Comunicações (MiniCom), Jovino Pereira disse
que o Ministério “iniciou em 2013 o
desenvolvimento de ações voltadas
para garantir recursos suficientes para
a digitalização dos transmissores da
atual área de cobertura analógica e
assegurar o acesso de toda a população a tecnologia digital de TV”.
Ele mostrou como as prefeituras
devem requerer a consignação do
canal de acordo com a portaria MC
número 652/2006. Acerca das dificuldades encontradas, ele afirmou que
o Ministério “está fazendo as alterações necessárias para driblá-las”.
Pereira também pontuou que o Ministério das Comunicações prioriza o
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Internet das Coisas debatida com humor e precisão científica
¹º

elevisão como central de comutação dos diversos dispositivos
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Tom Jones (Tecsys/SET) afirmou que o nosso mundo gira
em torno de uma plataforma revolucionária - a Internet
- em que as pessoas falam umas com as outras, mandam
recados, compram itens essenciais, trocam experiências
de vida social tudo isso de forma online e interativa
¥¦ §¨©«¬ ®©¯°«¬ ©¬ °¯¯°«¬ ®¯±² ¯® ³¬©³´®±µ¶°©«¬·¸

afirmou Tom Jones (Tecsys/SET) no iniciou sua apresentação lembrando à plateia que muitos dispositivos pensados no passado estão se tornando realidade em nosso
dia a dia e cada vez mais, a escala de dispositivos conectados à internet se multiplica em todo mundo. Tom Jones foi o primeiro palestrante da sessão: a usabilidade
da internet das coisas (IOT – Internet of Things).
Estes dispositivos conectados em uma mesma rede
podem trocar informações e facilitar ainda mais a vida
dos cidadãos. Contudo, fazer estes dispositivos conversarem entre si, requer uma interoperabilidade que ainda
não está estandardizada pela indústria o que dificulta
esta conexão e possibilidades que a IOT oferece. Jones
afirma que esta interoperabilidade só poderá acontecer
em ambientes abertos de desenvolvimento.
José Janone Junior (Abranet), afirmou que a consolidação da IOT no Brasil depende da melhoria da infraestrutura de rede, backbone e datacenters. Além dos investimentos na indústria de equipamentos e investimento e
esforços para implementação do Ipv6. Além é claro, de
uma legislação atual para o setor. Com estes desafios
solucionados, Janone demonstrou que algumas tendências serão possíveis de se concretizar, como casas
inteligentes, TV por IP e diversos outros serviços.
Max Leite (Intel) abordou o lado das empresas que provêm o acesso a IOT. Responsável pelo setor de inovação
da empresa, Leite apontou as iniciativas desenvolvidas
no Brasil pela Intel. Dentre elas, aplicações para minimizar o furto de carros por meio da IOT e aplicações para
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personalizar o atendimento em postos de gasolina (ainda em conceito) da bandeira Petrobrás que é capaz de
reconhecer o usuário e oferecer serviços personalizados
para cada cliente. A forma como a empresa vem se dedicando a IOT, é a oferta de produtos cada vez mais baratos e eficientes que permitem que a conexão com a
internet seja implantada em cada vez mais dispositivos.
André Campus Felipe (Iprospect), representante da
empresa que faz a mensuração das atividades individuais na internet para publicidade, abordou a questão
econômica e as possibilidades de monetização das
ações das empresas dentro da IOT. Atualmente, os brasileiros passam 5 horas conectados à rede, destas, 4 horas
conectados no celular. O Brasil já é o terceiro país mais
conectado à web por celular no mundo. Estes dados demonstrar o enorme potencial de negócios relacionados
a IOT. Felipe focou também na questão do conteúdo.
Que tipo de conteúdo poderá fazer parte do nosso dia
a dia? São pequenas atividades que farão que o usuário
não consiga distinguir momentos no uso da internet das
coisas e o consumo de produtos. Esta interação poderá
ser aferida e monetizada, na opinião de Felipe, o que irá
gerar um grande retorno para as empresas.
Carlos Watanabe (Adobe) trouxe para o congresso a
solução da empresa para integração de áudio e vídeo
para a IOT. A primeira fase desta integração diz respeito a oferta de monitores e telas com maior resolução e
pixels. A proposta da empresa é melhorar ainda mais a
experiência visual das pessoas com imagens com maior
definição de cor e contraste. Os monitores HDR no futuro serão popularizados e disponíveis para aqueles que
procuram uma definição ainda maior. Esta experiência
que se aproxima de uma realidade, porém virtual, irá
permitir que as pessoas sintam-se motivadas a interagir
e demandar conteúdos ligados a IOT.
Por fim, Daniela Souza (AD Digital) abordou a questão
da sessão pelo ponto de vista da empresa como integradora de sistemas e que enxerga o momento atual como
um momento em transição e de adaptação de todos os
setores que fazem parte do ecossistema da IOT. Souza
entende que o momento Broadcast vem sendo desafiado mais pela mudança do hábito de consumo das
pessoas em relação às mídias físicas, principalmente na
capacidade de adoção a novos hábitos da geração mais
jovens, os chamados Mileniais. Focando na indústria de
mídia e entretenimento, Daniela afirmou que as empresas ainda não têm maturidade nenhuma para oferecer
a IOT e reconheceu que este é um caminho sem volta,
mas ainda é muito cedo para se apontar caminhos, ainda mais para ser trilhado. Q
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Cada ano, o Congresso da SET e o SET
Expo criam maior espectativa na mídia
brasileira e internacional com
jornalistas chegados dos Estados
Unidos, México, Argentina, Colômbia,
Uruguai, entre outros. Na foto Olímpio
Franco em entrevista com a Rádio
Jovem Pan

grama, e reafirmou que “o desligamento só ocorrerá se 93% dos domicílios
que acessam a TV analógica terrestre,
em cada município, estiverem aptos a
receber a TV Digital Terrestre”.
O moderador Ivan Miranda declarou em entrevista à Revista da SET
que a discussão foi bastante produtiva. “Precisamos mostrar a urgência da questão, não só para a plateia, mas inclusive para a ANATEL e
para o Ministério das Comunicações.
As prefeituras correspondem a uma
parcela significativa de cobertura de
TV aberta do país, talvez chegando a
casa de 30% dos canais existentes,
mas que na discussão da digitalização estão um pouco fora do nosso
alvo. Se falamos em desligamento
em 2018, já teríamos que ter recursos disponíveis para as Prefeituras
em 2016 para que todas as emissoras pudessem conduzir o processo
de digitalização”, concluiu.
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soras de televisão brasileiras vivem
a substituição dos sistemas de transmissão do sinal de TV aberta e como
as retransmissoras de TV Digital precisam ser instaladas em número considerável de municípios.
Newton Martins Stori, engenheiro
da RPC TV, comparou a utilização do
sinal digital em 64 QAM à utilização
do sinal digital em 16 QAM e destacou que “ruídos e distorções não
lineares fazem com que o sinal não
seja ideal. Porém, o sinal perfeito
nunca vai existir. Quando há muitos
ruídos, o sinal em 16 QAM é o mais
adequado”, destacou.
As modulações digitais ASK, FSK,
PSK e QAM podem alterar a transmissão do sinal digital de televisão,
assegurou. “O MER é a medida que
melhor representa o sinal digital.
Quando o sinal é construído e tem
uma boa qualidade de recepção, não
faz diferença utilizar o sinal digital
em 16 QAM ou em 64 QAM. Mas, se
o 16 QAM gera menos ruídos, o utilizo sempre? Não. É preciso se atentar
para a relação que se coloca entre a
modulação e a taxa útil,” frisou.
O EVM (Error Vector Magnitude) é o
vetor de erro, o qual deve ser considerado na instalação de retransmissoras digitais. “Quanto maior o EVM,
pior é a qualidade do sinal. E como
relacionar isso a MER. A MER é obtida matematicamente, quando se realiza a divisão do vetor principal pelo
vetor de erro. Quanto maior a MER,
melhor a qualidade do sinal”.
Além disso, Stori lembrou que
“existem dois pontos importantes de
análise da MER, a MER transmitida e

a MER recebida. Qual realmente importa? O que cada uma delas representa? A MER transmitida representa
a qualidade do equipamento. Se a
MER for muito elevada, a eficiência
do sinal é prejudicada, o consumo
energético aumenta, e o custo operacional de energia (pago às concessionárias) também aumenta, assim
como o custo de transmissão e o
espaço físico necessário para a utilização do retransmissor. Ou seja, a
infraestrutura, de uma forma geral,
vai ser mais cara. Se a MER de transmissão for muito reduzida, o back-off
dos PA’s será menor, e a facilidade
de captação e de recepção do sinal
será afetada”.
“A MER recebida representa a qualidade do sinal que chega ao receptor.
Para determinadas áreas de cobertura, MER-RX é a que importa para um
sinal digital de qualidade”, destacou
o palestrante. Por isso, o foco, de
acordo com ele, devem ser os níveis
mais baixo de MER. Newton sugere
que “valores entre 31 e 33 dB na MER
transmitida são suficientes para manter a facilidade e a capacidade do sinal
demodulado e decodificado em uma
determinada área de cobertura. É válido ressaltar que esses valores são
referentes a pontos de transmissão.
Caso seja necessário o uso de reforçadores de sinal, o valor deverá ser
considerado após o Gap Filler”, ponderou.
Após a fala de Newton Martins Stori,
o coordenador da sessão, José Frederico Rehme, destacou: “o que interessa, no fim das contas, é a dona Maria
e o seu João assistirem a uma imagem de qualidade.
Isso tem a ver com
a taxa de erro de

zy  vx yw{x vw {vx v vwxligamento analógico são as soluções
em transmissão e retransmissão do sinal de TV aberta; por isso no Congresso SET 2015, palestrantes apresentaram um tutorial para MER e Gap Filler.
A sessão MER. Retransmissão digital – Tutorial, mostrou como as emis-
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MER e retransmissão digital

Os intervalos
das sessões
são um excelente
momento
networking entre
os engenheiros,
profissionais
e intelectuais
presentes no
Congresso SET
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Filler). “O ideal, em termos
de praticidade, seria o uso de
MFN. Porém, a escassez de
retransmissores faz com que
o conceito de SFN seja mais
interessante, porque, hoje,
o receptor está sujeito a um
canal dispersivo no tempo.
É preciso, então, fazer uma
análise dos múltiplos percursos do sinal. Em ambientes rurais, por exemplo, há poucos
obstáculos e o eco tende a ser
menor”, afirmou.
Ela explicou que “a SFN, ou em
português Rede de Frequência Única,
nada mais é do que o multipercurso
inserido intencionalmente e de forma
controlada. Do ponto de vista do receptor, não importa se ele receba em
SFN ou em MFN”. Por isso, Vanessa
defende que se utilizem duas fontes
de transmissão simultâneas: “Assim,
modelar uma rede SFN é estudar o
comportamento do receptor entre as
duas fontes de transmissão. As áreas
de sobreposição são o ‘x’ da questão”, complementou. “Deve haver, então, um ajuste de delay que varie de
acordo com o espaçamento entre as
duas torres de transmissão. Os sinais
deverão se somar, considerando-se o
espaçamento. Se o sinal mais forte e
o mais fraco entrarem ao mesmo tempo no receptor, pode haver auto-interferência. Por isso, deve se ter cuidado
com o espaçamento”, destacou.
A palestrante mostrou, ainda, que
há duas formas de se implantar uma
rede SFN: “a SFN Distribuída, em que
há apenas uma fonte de BTS in RF
out, ou a SFN por Repetição (batizada de Gap Filler), na qual se tem
uma estação principal e só esta estação principal recebe o sinal BTS; as
demais estações recebem o sinal da
transmissora principal”.
“A rede distribuída tem uma confiabilidade maior, pois os transmissores
SFN trabalham de forma independente, não tem limitação de potência, não
há degradação do sinal e há zero de
delay possível. A desvantagem é precisar do link estúdio transmissor (STL).
A rede de repetição não precisa do
© Foto: Foto Andrés
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A SET montou um estúdio de TV
e realizou uma série de entrevistas
com alguns dos principais palestrantes
do Congresso SET. Pode conferir em
https://www.youtube.com/channel/
UCFOw-xbAA8dOxTHJtpS3dVw
£y (BER) e a taxa de erro de bit tem
a ver com a MER. E a MER tem a
ver com a BER. Quando a BER (taxa
de erro de bit) está ruim, não há o
que fazer. Agora, quando a MER está
ruim, dá para contornar”, exclamou o
moderador.
O moderador ressaltou ainda que,
nem sempre, uma MER de transmissão alta é garantia de um boa MER
de recepção: “18 dB de MER na casa
da Dona Maria dá uma imagem show
de bola! O que adianta ter um transmissor de 38dB, se na casa da Dona
Maria só chegam 15dB? Se vamos à
casa de outra pessoa e ela está com
a recepção boa, a imagem vai chegar
em 27,8 dB. É claro que a MER do
transmissor influencia a MER recebida. Para a pessoa que mora perto,
quanto pior a MER do transmissor,
pior a MER de recepção.
Por isso, de acordo com Rehme, é
preciso conhecer a MER de recepção
antes de adquirir um transmissor:
“Não coloque muito dinheiro em transmissor, caso você não conheça a MER
de recepção. O número ideal apontado
pelo Newton, de 30 a 33 dB, também
é apontado por outros estudos.
Vanessa Lima e Oliveira da ProTelevision, apresentou a palestra Retransmissão de TV Digital, onde
abordou redes MFN (Multiple Frequency Network) e redes SFN (Single
Frequency Network, com ou sem Gap
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STL, desde que seja possível receber o
sinal do transmissor principal no ponto de repetição, com qualidade mínima
aceitável. As desvantagens da rede de
repetição são que, se o transmissor
principal falhar, todos os gap fillers
param de operar; além disso, há limitação de potência, devido ao acoplamento de feedback, há degradação do
sinal e há possibilidade de delay mínimo (ou delay de trânsito)”, explicou.
É importante, também, de acordo
com Vanessa, “considerar a utilização do Insersor de Atraso no dimensionamento de uma rede SFN.
Há duas formas de se fazer o ajuste:
a dinâmica e a estática. O inconveniente da estática é ajustar o atraso de forma equivocada, quando há
erro nos cálculos ou quando falta um
PPF”, destacou.
O planejamento de uma rede SFN
começa pela escolha dos dois pontos de instalação dos transmissores,
segundo a palestrante. “Feito isso,
deve-se pegar as coordenadas geográficas e colocar em um software de
predição, para que seja feita a escolha das potências e para que se
tenha o conhecimento das áreas de
sobreposição de sinais. Após isso,
encontram-se os pontos onde haja
sobreposição e ajusta-se o tempo de
transmissão. A área de sobreposição
é a região em que a diferença de potência entre os dois transmissores é
igual ou menor a menos 30”.
Após a conversão do Intervalo de
Guarda (IG) para a Distância Temporal Máxima, elabora-se uma tabela.
“Na zona de intersecção, o ideal é
ter os sinais alinhados. Não podemos deixar que a zona de intersecção tenha dois sinais com potências
próximas e muito desalinhados. Um
transmissor passa a interferir no
outro se os sinais que chegam ao
receptor violam a distância máxima
permitida pelo IG. A área de sobreposição não pode ser maior que IG x
Velocidade de Propagação (KM). Por
isso, projetar uma rede SFN é, também, dimensionar as potências dos
transmissores de acordo com a distância entre eles”, ressaltou. Q
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Acessibilidade na televisão em foco
ácil compreensão, palestrantes exaltaram a necessidade de recursos de acessibilidade
na TV brasileira. SET realiza palestra com closed caption e linguagem de libras

“Os serviços de acessibilidades são complementares
e ajudam o desenvolvimento dos telespectadores
brasileiros” afirmou Edson Moura (SET/TV Globo)
moderador da sessão “Acessibilidade”
Ç®©«¬ ³¬§¬ §¬«®´°«¬´ È«¯¬© É¬¨´°· ° ¯®¯¯Ê¬ ¥ÇËÌ Í

Acessibilidade” procurou promover um debate sobre as
melhorias para os acessos existentes e formas de abordar os problemas organizacionais, técnicos e legais para
acessibilidade na televisão, e colocou à disposição da
platéia, pela primeira vez em um Congresso SET um telão com closed caption ao vivo e colocando no palco um
profissional em linguagem de libras, o que para Moura é
uma forma de trazer para dentro do Congresso uma necessidade social, a de dar acessibilidade aos conteúdos
para os diferentes públicos.
Para começar, José Ednilson, professor da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) ressaltou que a linguagem de libras é outra língua, e não uma codificação da
língua portuguesa, e sim uma língua paralela. E levantou
questões de como tornar a linguagem de libras uniforme,
coerente e correta para o uso de todos os necessitados.
Eliana Abdallah (Steno do Brasil), desenvolveu sua fala
na área de legendas. Relatou a importância da uniformidade e falta de subjetividade nas construções da mesma,
demonstrou exemplos de erros e acertos em legendas.
Em seguida, a palavra ficou com Flávia Machado
(TV Aparecida). Ela falou sobre o potencial da audiodescrição (AD) na TV brasileira, deu ênfase no closed caption,
fez uma pequena demonstração de audiodescrição da TV
Aparecida, explicou o processo de construção do roteiro
deste recurso em programas gravados e ao vivo. Terminou sua fala mostrando o panorama de AD no mundo.
Oscar Simões, presidente da Associação Brasileira de
TV por Assinatura (ABTA) afirmou que “temos um mercado segmentado, quem é responsável pela distribuição

© Foto: Foto Andrés

Olímpio Franco, presidente da SET afirmou que a entidade
tem responsabilidade social, e por isso, é importante
trabalhar nesse projeto e revisar os documentos
aprovados para avançar para um projeto que viabilize
da melhor maneira a inclusão

não pode programar. No Brasil, o detentor do conteúdo
não permite que o operador interfira nos seus conteúdos. Isso porque os programadores são os detentores
dos conteúdos”. Nesse ponto, Simões disse que “a cadeia
de valor do audiovisual precisa entender a importância
da inclusão, e a ideia da ABTA é avançar para projetos
que permitam maior inclusão”.
Olímpio José Franco, presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET), focou seu discurso
na portaria da lei de acessibilidade. Iniciou sua participação dando um pequeno histórico sobre o tema, falou da
criação do Grupo SET de Boas Práticas para Acessibilidade em radiodifusão, e explicou os principais propósitos
do grupo. Terminou sua fala mostrando as normas da
ANATEL para AD na televisão nacional.

© Foto: Foto Andrés
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A sessão contou com a presença do presidente da ABTA,
Oscar Simões, que afirmou que “a cadeia de valor do
audiovisual precisa entender a importância da inclusão”
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Congresso SET
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Sala conta com closed caption
e linguagem de libras

ÜÝÞ ßàáâãÝä åæçã èéàçêáÞÝæ ëÝâ ìæâíÝ îçãÝêä èÞÝëçêsor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que falou sobre o trabalho feito em suporte a libras. Destacou
as motivações para esse trabalho, relatou o objetivo da
pesquisa, e expôs as características da solução proposta.
E por fim mostrou alternativas para o uso de libras na TV.
Após a seção, Olímpio José Franco destacou o quão
importante esse painel é para a SET, para as emissoras e
para quem lida com a questão da acessibilidade. O presidente da SET ressaltou o quanto esse tema afeta muita
gente. Ele afirma que “o que estamos discutindo nesse
grupo, nesse painel foi o que nós vamos aperfeiçoar
agora ao longo dos próximos meses”. Q

A produção e recepção de conteúdo na TV Digital
P ÿþ   P þ    þ  þ       ÿ  ÿ
discutiram as diferentes tendências na área de TV Digital sob o olhar da comunicação
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Center Norte em São Paulo, recebeu o painel: “Produção e recepção de conteúdo na TV digital: O olhar da
comunicação” teve como objetivo mostrar em um Congresso de Engenharia como a academia trabalha os temas relativos à TV e as suas novas formas de produção
e distribuição.
Nesta sessão, professores de importantes universidades do Brasil e Europa tiveram a oportunidade de
apresentar seus estudos sobre conteúdo e comportamento da audiência frente às inovações da engenharia
de televisão na TV Digital Terrestre. Uma oportunidade

Almir Almas (ECA/USP) trabalhou a construção
da sensação de imersão e de realidade no audiovisual a
partir dos avanços do paradigma tecnológico de imagem
e som, em especial, no futuro uso da Super Hi-Vision 8K

única para que pesquisadores da comunicação social
troquem experiências com aqueles que dão suportes e
ferramentas para produção e distribuição de conteúdo.
A sessão é um dos resultados do Convênio ProEx,
Tecnologia em Televisão assinado no início de 2015
entre a SET e a UNESP, ela teve como palestrantes a Ana
Silvia Médola (UNESP/TV Unesp), Fernanda Castilho
(CIMJ/OBITEL/ECA-USP), Cosette Castro (OLAICD), Almir Almas (ECA-USP/) e Paulo Faustino (IMMAA/CIMJ),
com apresentação de Francisco Machado Filho (Unesp)
e moderação de Fernando C. Moura (CIMJ/Revista SET).
Ana Silvia Médola falou sobre convergência e modos
de recepção da era da ubiquidade televisiva. Realizou uma reflexão sobre o modo se ver TV e focou na
questão “o que é televisão?”. Destacou a temporalidade como fator mais importante para trabalhar com
interatividade, comentou a fragmentação (consequência da pós-modernidade, segundo ela) e a híper-segmentação, que é a questão dos nichos. Ressaltou que
“já não é adequado pensar na televisão de forma isolada”, e encerrou afirmando que “na verdade, o que nós
assistimos é uma luta entre diferentes mídias” e caberá
à televisão voltar a ser cada vez mais televisão.
Fernanda Castilho teve sua palestra centrada em
transmídia, recepção de TV no Brasil e em Portugal.
Apresentou o OBITEL e introduziu o assunto relatando
a diferença da cultura televisiva entre os dois países citando que a indústria nacional tem penetrado em Portugal. Expôs um estudo de caso de quatro narrativas
transmídia em Portugal, comentando os resultados e
tendências. Citou também o cenário dessas narrativas
no Brasil.
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Congresso SET

Professores de universidades
brasileiras e portuguesas
analisam junto com a Revista
da SET, a produção e recepção
de conteúdo na TV Digital

© Foto: Foto Andrés

C¬¯®±±® C°¯±´¬ ®°©±¬¨ ° ¨®¯±Ê¬ ¥°´° ¨®§ ° ®©te fala quando falamos sobre interatividade?”. Com esse
questionamento lembrou que nem todos têm acesso à
internet e nem as novas tecnologias da televisão. Destacou a TV Digital aberta como espaço para produção do
conhecimento e comentou sobre o que é preciso para
produzir conteúdos interativos. Apresentou o projeto
Brasil 4D, que atualmente se encontra na Etapa Brasília,
e citou a necessidade de políticas públicas para TVDi ressaltando que “a interatividade na TV pública é esquecida”.
Almir Almas palestrou sobre a televisão em Super
Hi-Vision 8K e a construção de semioses de sensação

Paulo Faustino (Universidade do Porto/CIMJ) deu alguns
dados da estrutura do mercado televisivo português
e brasileiro, bem como o papel e impacto das políticas
públicas e da regulação do setor televisivo

de imersão e de realidade. Explicou as diferenças da
experiência do telespectador em cinema e televisão,
explicou também a linguagem de uso e linguagem de
produção. Entrou nas questões dos paradigmas da tecnologia, com isso comentou algumas especificações
técnicas para 8K, destacando que tais especificações
contribuem para a sensação de imersão do telespectador. Concluiu destacando “qual o lugar do telespectador do futuro? Vejo resposta na arte e tecnologia”.
Paulo Faustino abordou as estratégias, gerenciamento e tendências de modelos de negócios de operadores de televisão. Falou do mercado da informação e
interesse público, comentou o financiamento do FCT
(Fundação para a Ciência e a Tecnologia) em Portugal e
citou os possíveis modelos de financiamento.
O pesquisador português afirmou que “é necessário
identificar formas de gerar lucro a partir de novas plataformas, porque a mídia se torna um negócio a partir de
múltiplas delas”. Comparou os antigos e novos modelos,
levantou questões sobre os mesmos e apresentou uma
projeção para o futuro da indústria de TV e audiovisual.
Ao final das exposições, perguntas foram realizadas
perguntas tanto pelo moderador, como houve opiniões
dos palestrantes em torno do assunto. Ana Silvia destacou que “é preciso desenvolver políticas públicas para
que vários sujeitos desse meio possam realizar a produção e disseminação de conteúdo transmídia”. Cosette
falou do desafio de fazer transmídia dentro do conteúdo televisivo e não só em dispositivos de Segunda Tela.
E Almas, afirmou ainda que “não há falta de conteúdo,
há falta de plataformas para tais conteúdos”. Q

R  !  "#$# " % &#% '%" (&) *+%%!" ,) *-&! .#/&0%  12# 3%!#!  "%
de Jornalismo da Unesp/Bauru como atividade do acordo de cooperação entre a Revista da SET e o Projeto de Extensão Tecnologia
em Televisão sob orientação do prof. Dr. Francisco Machado Filho
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“Se fosse um país, a TV por
Assinatura brasileira seria
a 13a. nação do mundo”
Em um ano de crise econômica e social, a ABTA 2015 mostrou
que as operadoras de TV por Assinatura continuam fortes,
mas que o crescimento já não é exponencial. Um dos dados mais
significativos do encontro é que 18,4% das residências brasileiras
conectadas, o fazem de forma clandestina. Governo brasileiro
afirma que o crescimento do setor é de vital importância
4 5## 6)  78 4&

D

de vários anos com um
crescimento de quase dois
dígitos ao ano no número de
novos clientes, o mercado de
TV por Assinatura se encontra em um
momento de impasse, já que a base
de assinantes, que vinha crescendo
w|x
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bem acima da evolução do PIB nos
últimos anos, estacionou nos primeiros meses de 2015.
O crescimento do número de assinantes de TV por Assinatura foi de
0,4% no primeiro trimestre de 2015.
Comparado ao mesmo período de

2014, o crescimento chega a 6,7%.
Em maio de 2015, o setor contava
com 19,72 milhões de assinantes, o
que significa mais de 63 milhões de
telespectadores, “Se fosse um país,
a TV por Assinatura no Brasil seria
a 13a. nação do mundo,” afirmou

© Foto: Fernando Moura
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A sessão de abertura, “As políticas setoriais e os desafios atuais” contou com a
presença de Manoel Rangel (Ancine), Juca Ferreira (Min. da Cultura), Oscar Simões
(ABTA), João Rezende (Anatel) e Luiz Azevedo (MiniCom)

Esse crescimento e os registrados
nos anos anteriores, fez que desde
2010, a TV paga passou do 6° para
o 3° lugar entre os meios de comunicação mais consumidos pelos brasileiros, ultrapassando os jornais,
revistas e o rádio, afirma um estudo
da Target Group Index.
Simões apresentou, ainda, o cenário deste mercado que depois
de dobrar o número de assinantes de
10 milhões para aproximadamente
20 milhões de domicílios entre 2010
e 2014, começou a sentir os efeitos
da crise econômica nos últimos meses, sem acréscimo na base de assinantes. No entanto, a TV por
Assinatura também é o meio
que mais cresce em consuOscar Simões
mo. Foi o meio que mais
afirma que a receita
cresceu nos últimos
operacional bruta
5 anos (CAGR de +13%),
de TV por Assinatura
no primeiro trimestre
ultrapassando o rádio
de 2015, foi de
em 2014, número mais
R$ 7,7 bilhões
que significativos na ótica de Simões.

zx{ ¢Owx | wxvwyw v{ =xx{
ção Brasileira de TV por Assinatura
durante a cerimômia de inauguração
do evento.
Assim, disse Simões, a receita operacional bruta de TV por Assinatura,
considerando mensalidade, adesão,
banda larga, serviços On-demand, no
primeiro trimestre de 2015, foi de R$
7,7 bilhões. Em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior, aumentou
8%. Se forem considerados empregos diretos e indiretos gerados pelas
operadoras, a força de trabalho cresceu 6,3% no trimestre e 23,5% em
relação ao mesmo período de 2014.
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TV pirata
U vx { wx  wywx v{x
operadoras de TV no Brasil são as
conexões clandestinas, por isso, a
ABTA encomendou um estudo a H2R
Consultoria, denominado “Pesqui-

sa sobre furto de Sinal. Resultados
comparativos 2014-2015,” onde se
estabeleceu que dos 22.768.478 domicílios conectados com serviços de
TV Paga, 18,4% são clandestinos. De
fato, afirmam os responsáveis pelo
estudo realizado em 16 cidades, de
seis estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Paraná e Santa Catarina com
1.750 pessoas entrevistadas, que
o furto de sinal alcançou em 2015,
4.553.136 domicílios conectados de
forma clandestina, o que representa
um aumento de 8,6% com respeito
a 2014.
Simôes disse à Revista da SET que
com estes dados se confirma que os
clandestinos “são a terceira maior
operadora de TV paga do país” o
que é um problema gravíssimo. “Estamos com um problema de prioridades, lidamos com 64 milhões de
brasileiros em mais de 20 milhões
de residências e o Estado parece só
se preocupar com os nossos problemas, mas não se preocupa com 4.55
milhões de usuários ilegais no país.
Esse ponto parece não ter interesse”.
Preços dos pacotes de serviços
U{ { |wx¤x{ {{ v{ >
dação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apresentada na ABTA
2015, demonstra que os preços dos
pacotes básicos continuam abaixo
da média mundial. Pelo quarto ano
consecutivo, afirma o estudo, o valor da mensalidade básica no Brasil
caiu. Desta vez da posição 30ª para
a 33ª entre os mercados pesquisados. Enquanto a média mundial para
o pacote básico é de US$ 39,89, a
média brasileira é de US$ 19,49. No
ano passado, o valor médio do pacote básico no Brasil era de US$ 22,34.
O estudo comparou os preços dos
pacotes básicos em 49 países, que
englobam mais de 75% do PIB mundial. A Fipe utilizou o Índice Big Mac
(BMI), publicado pela revista The
Economist, que avalia o poder de
compra de diversas moedas, de acordo com o custo do mesmo lanche em
cada país.

HD, Extreme Speed ou 4K? A resposta é SIM
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oferecer uma liberdade criativa sem precedentes que deslumbra
os espectadores. Mas, quem pode fornecer os recursos para as
posições especializadas necessárias? Você pode.

Nosso novo sistema de replay e câmera comutável LDX 86/K2 Dyno
Universe foi concebido pensando no seu fluxo de trabalho. Agora
XQEȍRQFGEQPƒIWTCTSWCNSWGTEȅOGTCQWRQUKȊȆQFGTGRNC[RCTC*&
regular, 4K, ou extreme-speed com uma eLicense adequada, sem a
necessidade de posições ou equipamentos adicionais.
Triplique suas opções usando o mesmo espaço de rack, o mesmo
número de operadores, e o mesmo número de posições. A produção
ao vivo do seu jeito, e nós vamos ajudá-lo a maximizar a criatividade,
respondendo às demandas dinâmicas de negócios.
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Conte melhores histórias com as soluções para
produção ao vivo da Grass Valley.
Visite www.grassvalley.com/live.

Marcel Koutstaal
Vice-Presidente e Gerente Geral, Camera Product Group

%QR[TKIJVi)TCUU8CNNG[75#..%6QFQUQUFKTGKVQUTGUGTXCFQU$GNFGPȌWOCOCTECTGIKUVTCFCFC$GNFGP+PEQWFGUWCUGORTGUCUCƒNKCFCUPQU'UVCFQU7PKFQUGGOQWVTCULWTKUFKȊȗGU
Grass Valley, K2 Dyno eLDX são marcas comerciais ou marcas registradas da Grass Valley.

O olhar do governo
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2015 foi destacada, o que marca a
importância do setor para o Estado. Durante os três dias de feira e
congresso, ficou claro que continua
a aposta governamental na geração
de conteúdos audiovisuais para garantir as percentagens impostas pela
Lei do Audiovisual, e que o aumento
dos assinantes das operadoras é importante para o governo federal.
No painel de abertura do evento,
“As políticas setoriais e os desafios
atuais”, Manoel Rangel, presidente
da Ancine, afirmou de forma veemente que “nosso setor enfrentou o desafio de mudar mesmo sabendo que
haveria problemas, e construímos um
consenso para um novo marco regu-
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nós é um Brasil com 70% de residências com TV paga”.
Rezende disse que a Agência Nacional de Telecomunicações trabalha
sempre com a iniciativa de incentivar
a competição, e que neste momento,
o mercado, embora, tenha sinais de
estagnação, é um mercado inovador
que saberá avançar e encontrar soluções.
Luiz Azevedo, secretário exeManoel Rangel
cutivo do Ministério das Coafirmou que a economia
municações (MiniCom) afirdo audiovisual chegou
mou que este momento
em 2012 ao do PBI, continuando
de estagnação é “um pit
acima da indústria do turismo,
stop, voltaremos a crescer
editorial e farmacêutica.
a partir do próximo ano.
latório” que é o
“Acreditamos na capacidade
Com a lei do Audiovisual
que rege o setor
de geração de riqueza
criamos as possibilidades
neste momento.
do setor”
de crescimento, agora precisaEle disse que o
mos articular as condições para
setor está atravessanconsolidar as produções locais, redo dificuldades e dando os
gionais e nacionais”.
primeiros sinais de retrocesso, mas
Referindo-se a um pedido antigo da
isso não problemático para um setor
ABTA, que tem a ver com a falta de
que cresceu como o modelo chinês.
isonomia, um desafio que segundo
Por isso, afirma, “é necessário repenexplicou Oscar Simões, passa pela
sar a melhor estratégia é reduzir cusconcorrência assimétrica com novos
tos em um setor que precisa grandes
meios de distribuição de vídeos, os
investimentos em fibra óptica”.
chamados OTT (Over-The-Top). AzeveO executivo se perguntou se o setor
do disse que o governo caminha para
deve rever a estratégias e os planos
encontrar uma solução. “Tenho certeza
de investimentos e se acautelar é a
que precisamos encontrar o equilíbrio
melhor escolha, já que desde a sua
que faça que a TV paga e a OTT pavisão, este é um setor com a pujanguem o mesmo, sejam isonômicas”.
ça que deve enfrentar os desafios e
Juca Ferreira, ministro da Cultura
procurar soluções.
afirmou que a indústria e o governo
Finalmente, Rangel disse que um
dos objetivos da Ancine e das operadoras deve passar pelo aumento
de assinantes. “Ainda não
chegamos a 50% dos braO Ministro da Cultura,
sileiros, nós não devemos
Juca Ferreira afirmou
contentar-nos com a parque o Governo deve
cela atual. Não podemos
ter uma política pública
que aponte para um
perder-nos no meio do
audiovisual
nevoeiro. A Ancine contimais forte
nuará trabalhando em sinergias para que o mercado
de TV por assinatura continue a
crescer no país”.
O presidente da Anatel, João Rezende subiu o patamar. “Acreditamos
que todos os conflitos são positivos
para o crescimento do serviço de TV
Paga no Brasil. O desejo de todos

© Foto: Fernando Moura
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que tanto o preço por canal no Brasil quanto o preço do pacote básico
continuam abaixo da média mundial.
Assim, notamos que neste setor em
que a tarifa não é regulada, a disciplina imposta pelos mercados às
operadoras tem sido suficiente para
manter o preço da televisão por assinatura no Brasil alinhado com a realidade internacional” afirma o estudo.
A análise da Fipe afirma, ainda, que
com a desvalorização do Real entre
2014 e 2015, o poder de compra das
moedas estrangeiras o da moeda
doméstica aumentou, implicando em
menores custos para os pacotes nacionais quando convertidos em dólares. Entretanto, “devemos observar
que a desvalorização do Real encarece os pagamentos aos fornecedores
estrangeiros de conteúdo, que são
um dos principais componentes de
custo das operadoras”.
Nessa situação, o estudo revela que
o preço médio do canal pago adicional no Brasil é 272 centavos de
dólar (utilizando com base o BMI),
o que coloca o Brasil em 32º lugar
(de 49 países) no ranking de preço
de canais pagos de televisão por assinatura. Este valor encontra-se abaixo do preço médio mundial de canal
pago adicional (1,14 dólar).
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Mais Rápido!
Mais Simples!
Mais Escalável!
Maior usabilidade!
Conheça o controle de qualidade para os modernos
sistemas de arquivos
Conheça o AURORA
Feito pela Tektronix para a nova realidade de processamanto de arquivos. O Aurora possui
performance superior de velocidade, análise e revisão.
Ideal para distribuidores OTT e VOD, Catchup TV, produtoras de filmes, produtoras de
comerciais, sistemas de arquivamento.
O Aurora permite o uso de toda a CPU e GPU da máquina sem alteração da performance de
análise não importando o número de arquivos processados em paralelo.
Suporte a inúmeros arquivos e resoluções desde SD até formatos complexos ABR, HEVC e alta
resolução 4K.
Exclusivo: Correção integrada de áudio e vídeo do arquivo.
Exclusivo: O Hydra, Player de revisão integrado ao Aurora, traz o processo de revisão de erros
instantaneamente à ponta do seu mouse com possibilidade de playout por SDI ou HDMI.

Tektronix, desenvolvendo os melhores equipamentos de teste de vídeo para você!
Preço Inicial
Peça hoje mesmo uma demonstração
em www.tektronix.com
Preço Inicial

Entre em contato conosco no tel 11 4058-0229
Visite nosso website www.tek.com
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volvimento em parceria com o setor
privado, garantindo que o principal
beneficiado seja o cidadão brasileiro”.
Ã

CEOs de América Móvil Brasil, AMX Brasil e Oi
participaram de uma das sessões mais concorridas
da ABTA 2015 que se realizou em São Paulo
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Assim, afirmou o Ministro, é preciso
dar a SAV e a Ancine as condições de
serem eficientes e eficazes no exercício de suas atribuições, garantindo
que os órgãos estatais possam regular e fomentar os serviços audiovisuais com as melhores condições para
os cidadãos e com a menor burocracia possível para as empresas.
Ferreira, ainda, disse que o audiovisual brasileiro já tem uma das
políticas setoriais mais robustas do
mundo. “É preciso reconhecer também que o fortalecimento do papel
do Estado como regulador e fomentador, quando feito de forma equili© Foto: Fernando Moura

esforços em 4 desafios estratégicos.
“Primeiro vencer o gargalo da exibição. O segundo é seguir trabalhando na aprovação da diversidade e
produção de conteúdo independente, e regular os serviços de VOD (Vídeo por demanda) e OTT. O terceiro
desafio é o tratamento dos direitos
autorais, e finalmente, fortalecer
institucionalmente desde o Estado o
setor com maiores condições para a
Ancine e Secretaria do Audiovisual,
além de uma maior integração com
Estados e municípios dialogando
para atingir bons resultados”.

O número de canais pagos em HD saltou de oito em 2010 para 73 em 2014.
E o tempo dedicado pelos brasileiros à TV por Assinatura também aumentou
50% em quatro anos: de 2:11 horas em 2010 para 3:07 horas em 2014
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O olhar dos CEOs das operadoras
U{ v{x xwxxOwx {x wx|w {v{x v{
ABTA 2015 foi “O presente e o Futuro da TV paga” onde alguns CEOs
das principais operadoras brasileiras
debateram sobre como a indústria
brasileira de TV por assinatura e
banda larga entraram em um novo
ciclo, onde o planejamento, a viabilidade e a análise de oportunidades
de investimento enfrentam um cenário econômico e regulatório mais
desafiador.
Nesse marco, o presidente da América Móvil Brasil, José Félix, afirmou
que a crise do setor é passageira e a
empresa enxerga nela oportunidades
para crescer. “O desafio é continuar
crescendo acreditando que sempre
temos mais para fazer. Estamos ignorando o cenário econômico atual.
Estamos aprendendo nos momentos
de dificuldade”.
O executivo afirmou que com a fusão da empresa a estratégia de operadora ficou mais clara, “as pessoas
frequentemente me questionavam
qual era o papel da Net e da Claro,
hoje o papel está mais claro, é uma
mudança importante porque todo a
força de vendas, a comunicação interna flui mais fácil”.
Ele ainda disse que com a fusão
“entraremos em outros nichos de
mercados, agora prepararemos a Claro TV para que ela concorra com outros mercados com novidades muito importantes e assim consigamos
ter uma reversão e voltar a ganhar
assinantes. As três empresas buscaram sinergias sem cortar custos,
queremos juntar as três empresas e
as suas lideranças para sermos mais
competitivos ainda, porque existe
muito espaço, com crise e sem crise
para a gente crescer”. Q
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ABTA 2015

© Foto: Fernando Moura

Hugo Marques, consultor de Engenharia da Cisco,
disse à Revista da SET que a companhia apresentou
na exposição a solução Cisco VideoGuard Everywhere DRM,
uma plataforma que combina mecanismos de criptografia
e proteção de direitos autorais. A solução estende
com segurança o serviço de TV por Assinatura para laptops,
tablets e smartphones. Além de evitar a reprodução ilegal
do conteúdo, afirma o executivo, abre novas fontes
de receita, sincronizando o consumo de vídeo
para o oferecimento de pacotes premium
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Elemental apresentou
na ABTA 2015 soluções
de software para
a distribuição
e contribuição
de streaming, incluindo
soluções para
transporte de vídeo
em 4K com medidas
de segurança ajustadas
aos tempos e aos perigos
da pirataria, afirmou
à Revista da SET, Sérgio
Silva de Elemental

          ¡ ¢£¤¥ ¦£ §¢ponibiliza ao cliente o acesso, em qualquer device, a 30 canais lineares e a todo conteúdo das bibliotecas das programadoras, e o Pen VR, um dispositivo que permitirá gravar
conteúdo dos canais através de um pen drive conectado
ao set-top box da Oi TV e o serviço de conteúdo on demand
por controle remoto, que permite ao cliente alugar filmes
com um único clique.
O Oi Play é um serviço extra da operadora que não tem
custo adicional para o consumidor e oferece programação
ao vivo e on demand. Com a nova funcionalidade, os clientes da Oi TV podem assistir ao conteúdo de diversos programadores onde e quando quiserem, por qualquer dispositivo (smartphone, tablet ou PC) com conexão à internet.
No primeiro momento, o Oi Play disponibilizará o acesso
a onze aplicativos, com 30 canais lineares e ao conteúdo
das bibliotecas, para os clientes que tiverem a emissora em
seu pacote e que estejam cadastrados no portal de relacionamento Minha Oi. Os aplicativos são: Telecine Play, Globosat Play, Premier Play (PFC), ESPN Watch, Esporte Interativo, Sexy Hot Go, Fox Play, Cartoon Go, TNT Go, Space Go
e Combate Play. Numa segunda fase, a companhia lançará
o Oi Play com um portal inovador, inédito no Brasil, que
faz a curadoria do conteúdo das aplicações, com busca por
gênero, canal e audiência.
“A Oi aposta na convergência para reforçar seu posicionamento de empresa mais completa de serviços de telecomunicações e foca na Oi TV como âncora de sua estratégia
de rentabilização. Hoje, sem dúvida alguma, a Oi TV é a
melhor oferta de TV por assinatura do mercado, com qualidade de imagem superior, maior quantidade de canais
em HD já no pacote de entrada, além de parceria exclusiva
com a Rede Globo em mais de 3 mil municípios do país.
Com o lançamento do serviço Oi Play, complementamos
nossa atual oferta de programação linear, com o que há de
melhor em conteúdo não linear de nossos parceiros”, afirma Bernardo Winik, diretor de Varejo da Oi.
Bernardo
Winik, diretor
de Varejo
da Oi, afirmou
que o serviço
de conteúdo
on demand
por controle
remoto estará
disponível
a partir de
novembro sem custo adicional para o cliente, possibilita
a compra de conteúdo do Oi Filmes com um único clique,
e ainda permite futura utilização em aplicações interativas

© Foto: Fernando Moura

Oi Play, novo serviço de TV
Everywhere da Oi TV

© Foto: Fernando Moura

© Foto: Fernando Moura

© Foto: Fernando Moura

Thierry Martin,
VP da Nagra para
o Sul da América
Latina afirmou que
as atualizações
do Connectware
OpenTV 5
traz novas
funcionalidades
para aplicativos
em HTML5, user
interface e whole
-home PVR,
o que aumenta
a satisfação do cliente e o ARPU, e diminui o churn.
A companhia francesa, apresentou ainda, de soluções
de multiscreen e proteção de conteúdo demonstram
como as operadoras podem utilizar o OTT para criar novos
modelos de negócios
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Artigo

A transição para o IPv6
será necessária, mais
cedo ou mais tarde!
Um por um, todos os serviços de comunicações e aplicações
migraram ou estão em processo de migração para o IP (Internet
Protocol)
ÉÊË Tom Jones Moreira

Figura 1 Diferenças entre cabeçalho IPv4 e IPv6

O

IP permite que a convergência de todos os
serviços de dados, voz e vídeo em uma única
infraestrutura comum que proporciona tanto
retorno dos investimentos quanto custos operacionais reduzidos.
A natureza aberta das normas de IP, facilita a integração de novas capacidades e funcionalidades, aumenta
a agilidade e escalabilidade da infraestrutura e facilita a
criação de serviços novos ou aperfeiçoados através dos
“mash-ups” já existentes.
Os serviços de infraestruturas broadcast estão em um
caminho inevitável de convergência para o protocolo IP.
As características dos conteúdos atuais e futuras fontes
de conteúdos, sem falar nos consumidores que exigem
cada vez mais uma convergência de conteúdo, end-to
-end nas redes IP.
Os negócios e as técnicas para redes baseadas em
transmissão de IP, não se baseiam apenas nas oportunidades oferecidas pela imaginada infra-estrutura convergente, mas também sobre as capacidades do IP e do
Multiprotocol Label Switching (MPLS).
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De acordo com um artigo publicado
na Broadcast Engineering, intitulado
“Vídeo sobre IP”, as redes atuais já
são capazes de permitir serviços de
convergência de redes com tempo estimados de 0,5 e 0,05 segundos, com
baixo jitter e capacidade de correção
de erros (FEC) adicionada a protocolos
como o Multicast e QoS (qualidade do
Serviço), que permitirão uma otimização das infraestruturas tornando-as
aptas a suportar serviços de Vídeo
sobre IP.
Toda essa migração para o mundo IP,
me faz lembrar da necessidade de um
grande espaço de endereçamento IP, para sustentar a
adoção rápida e contínua da Internet e para apoiar aumento dos números e tipos de dispositivos conectados
através do IP, além de permitir que os serviços que
dependem de redes peer-to-peer e mobilidade centrada
na comunicação continuem funcionando.
E para suprir essa necessidade é importante olhar para
a nova geração do Protocolo Internet o Ipv6. O IPv6
não é radicalmente diferente do IPv4, que é a versão
do IP em uso no momento. Porém, ele não fornece os
recursos necessários para ampliar as infra-estruturas baseadas em serviços IP.
A adopção do IPv6 em certas áreas de infraestrutura
de serviços de radiodifusão é facilmente justificada. Por
exemplo: com os sistemas finais, como telefones celulares e dispositivos de rede doméstica adotando o IPv6,
faz todo o sentido considerar IPv6 para a área de distribuição. Já existem provedores de acesso de banda larga
que oferecem conteúdo de vídeo sobre IPv6.
A estrutura do novo cabeçalho IP fornece os recursos
para melhorar os serviços de entrega de conteúdo e
de expandir o protocolo, conforme a necessidade para
suportar novos serviços.

Artigo
= adoção do protocolo ainda está em andamento, e
por isso ainda existe uma necessidade de maior maturidade em termos de suporte ao produto. Qualquer novo
equipamento de rede hoje em dia necessita ser concebido com o uso do IPv6 em mente. Grandes fabricantes
têm apoiado o IPv6 ja algum tempo. No entanto, como
parte do processo de planejamento, é importante para
identificar os “gaps” e as necessidades futuras, trabalhar em estreita colaboração com os fornecedores para
reduzir a existências de “gaps”.
A convergência dos serviços de radiodifusão para uma
infra-estrutura IP é inevitável. Se os seus serviços já
aproveitam transporte IPv4, você precisa começar a
planejar a integração para IPv6 e uma expansão dos
serviços existentes para IPv6. A maioria dos aspectos
técnicos e operacionais de exploração de uma rede IP
para serviços de radiodifusão será aplicada a nova infra-estrutura, que em um primeiro momento vai operar
em paralelo, com e sobre, o mesmo hardware do IPv4
(utilizando tuneis IPv6/IPv4 e pilhas Dual Stack).
Se você está procurando implementar transporte IP,
então você deve planeja-lo em uma versão agnóstica
(pilhas Dual Stack IPv4/IPv6 ) e manter o foco em IPv6,sempre que possível. Com expectativa de esgotamento
do espaço de endereços IPv4 em 2011, a transição para
o IPv6 irá tornar-se necessária, mais cedo ou mais tarde. O importante é estar preparado, para entender onde
o uso do IPv6 irá tornar-se crítico. E para atender as
necessidades dos novos clientes e dos que já estão na
base. Ao nível do consumidor, a adoção do IPv6 tem
sido mais rápida na Ásia e Europa, por motivos óbvios
de densidade populacional (China e Índia, por exemplo).
Nunca é tarde demais para começar a inventariar as
capacidades do IPv6 e as necessidades da infraestrutura IP para dar apoio aos serviços de transmissão atuais
ou futuros.O planejamento antecipado garante a disponibilidade oportuna e menores custos de implementação e funcionamento.
Conheça os 3 tipos de endereçamento IPv6 !!

Figura 2 Endereçamento IPv6/Fonte: Autor

De acordo com o RFC 4291, são três os tipos de endereços IPv6: unicast, anycast e multicast. Ao contrário
do IPv4 não existem endereços de broadcast mas tal
funcionalidade pode ser conseguida através de endereços multicast.
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Endereços Unicast
Os endereços Unicast identificam de forma unívoca a
interface de uma máquina. Um pacote enviado para um
endereço Unicast é apenas recebido pela interface que
tal associado tal endereço. Há no entanto vários tipos
de endereços Unicast:
• Endereços Unicast globais
• Link Local
• Loopback
• Unique local
• Endereços IPv6 com endereços IPv4 embutidos
• Endereços Unicast globais
Este tipo de endereços são similares aos endereços
públicos IPv4. Podem ser configurados de forma manual
ou atribuídos dinamicamente.
Link Local: Este tipo de endereços são usados pelo
mecanismo de auto-configuração, para que um dispositivo possa comunicar com outro, dentro da mesma rede.
Os endereços link local não são encaminhados para outras redes. Os endereços Link Local começam sempre
por FE80 (1111 1110 1000 0000) Exemplo: fe80::200:5aee:feaa:20a2
Loopback: Tal como no IPv4, serve para uma máquina
enviar um pacote para si mesma. Este tipo de endereços
não pode ser atribuído a uma interface física. O endereço Loopback IPv6 é ::1.
Únicos locais ou “site local”: Semelhantes ais endereços privados IPv4. Este tipo de endereços, sem prefixos
globais, começam em FC00::/7 até FDFF::/7 e devem
ser usados apenas dentro de um determinado ‘site’/segmento de rede. Exemplo: fdf8:f53b:82e4::53
Endereços IPv6 com endereços IPv4 embutidos (IPv4
embedded ): Usados normalmente em mecanismos de
transição/tradução de IPv4 para IPv6.
Endereços Anycast: Na prática são iguais aos endereços unicast, no entanto, podem ser atribuídos a mais do
que uma interface.
Endereços Multicast: Um endereço Multicast identifica
um grupo de interface, podendo cada interface pertencer a outros grupos. Os pacotes enviados para esses endereços são entregues a todas as interfaces que fazem
parte do “grupo”. Q

Tom Jones Moreira é especialista
em sistemas digitais, experiência
de mais de 12 anos no mercado
de Telecom. Supervisor de Eng.
de Aplicação na Tecsys do Brasil, membro do Fórum SBTVD, e
membro da diretoria de Ensino
da SET.
Contato: tom@tecsysbrasil.com.br
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A evolução
dos sistemas
de Gestão
de acervos
digitais
Û Üoto: Worth1000.com

S

de gestão de acervos digitais são designados pela siga DAM: Digital Asset Management ou MAM: Media Asset Management.
O desenvolvimento destes sistemas iniciou-se
há pelo menos 20 anos e agora o mercado já assimilou a sua necessidade. A sigla MAM tem sido usada na
indústria de broadcast enquanto que a sigla DAM tem
sido utilizada nas outras indústrias. Em essência designam sistemas que resolvem os mesmos problemas: problemas relacionados com à gestão de acervos digitais.
Em termos gerais são sistemas que se propõem gerenciar o conteúdo independente do seu formato. Então é possível gerenciar qualquer formato? Esta é a
primeira dúvida. Qual o formato de arquivo que deve
ser gerenciado?
Recomenda-se o uso de arquivos com maior resolução possível, pois assim é possível produzir qualquer
outro formato de menor resolução. A decisão sobre
qual formato gerenciar é bastante complexa, pois um
sistema de gestão precisa contemplar as diferentes
etapas do ciclo de vida do conteúdo: captura, edição,
distribuição e arquivamento.
Para acervos de imagens fixas tais como fotos digitais, fotos digitalizadas e ainda documentos digitalizados o formato a ser gerenciado está relacionado com
a finalidade (etapa de distribuição) destas imagens.
Considerando imagens que serão utilizadas em internet, basta o formato JPEG RGB, para as imagens que
precisam ser impressas será necessário gerenciar JPEG
xyw{x
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ÕÖ× Øabio Tsuzuki e José Olairson Valentim

CMYK. Caso a impressão seja em alta resolução para
uso em painéis, cartazes ou mesmo outdoor, então
o formato de mais alta resolução disponível são formatos que armazenam a imagem em um padrão RAW
(imagem sem compressão). Um exemplo deste padrão
são as imagens produzidas pelos equipamentos Hasselblad cuja extensão é FFF. Imagens com este padrão
chegam a ter um tamanho de 50MB.
No universo de vídeos temos mais complexidade,
pois o uso dos formatos está relacionado não apenas
com a etapa de distribuição, mas com cada uma das
etapas: captura, edição, distribuição e arquivamento. Muitos sistemas têm-se especializado em etapas
específicas. Existem sistemas de MAM voltados para
arquivamento – Library Asset Management, edição –
Production Asset Management etc.
Esses sistemas especializados são focados em uma
determinada etapa e assim tornam as decisões estratégicas mais simples. Alguns sistemas não gerenciam
assets, mas apenas arquivos e assim são bastante limitados, pois um dado conteúdo pode ser representado por diferentes arquivos com características bem
distintas. Tratando-se de vídeo podemos citar as principais características: resolução, bitrate, codec e wrapper (empacotamento do vídeo).
Um sistema que se propõe a apoiar todas as etapas
do ciclo de vida do conteúdo deve contemplar o gerenciamento de vários formatos para um mesmo conteúdo. Trata-se de uma gestão multi formato. Adotar uma
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adiar a adoção de uma solução que gerencie todas as
etapas. Em algum momento será necessário integrar
todas as etapas e assim estabelecer a visão abrangente do ciclo de vida do conteúdo. Adotar um ambiente
de exibição capaz de exibir e também editar qualquer
formato ajuda, pois permite uma melhor compatibilidade entre cada uma das etapas. Decidir qual a solução
para o ambiente de edição bem como qual a solução
do ambiente de exibição depende de como é o ciclo de
vida do conteúdo que está sendo elaborado. Vejamos
alguns exemplos:

• Um canal que exibe muito material de estúdio: o
formato a ser gerenciado deve ser o formato de
captura e possivelmente o formato de exibição
caso os sistemas de captura e exibição não tenham
um formato em comum. Normalmente, este tipo de
operação é projetado com esta compatibilidade mínima.
• Um canal que exibe muito material produzido: caso
o formato editado seja compatível com o formato
de exibição então é bastante natural gerenciar o
formato de edição, mas se o formato não for compatível então é necessário realizar uma conversão
compatibilizando com a exibição e este formato de
exibição também deve ser gerenciado.
Quando se passa para uma visão mais ampla percebe-se que não será possível ter um único formato
sendo gerenciado. Como já foi citado veja a necessidade de ter um formato de captura, normalmente
compatível com o ambiente de edição, e o formato de
edição que nem sempre é compatível com o ambiente
de exibição.
Formatos de arquivos
broadcast a etapa de distribuição
está intrinsecamente relacionada com a etapa de exi  {£wyw

bição, e por esta razão não existe uma preocupação
em gerenciar o formato de distribuição, pois ele é produzido ao longo do processo de exibição. Por outro
lado, existem métodos alternativos de distribuição de
vídeo, e a internet é um bom exemplo, são as novas
mídias, e os formatos para distribuições desta que estão se somando aos formatos de cada uma das etapas
já mencionadas.
Ter um formato compatível com todas as etapas simplifica bastante o processo de gestão e ainda permite
uma maior agilidade em todos os fluxos de trabalho,
pois não existe a necessidade de realizar conversões
de formato. Caso a conversão seja apenas a troca do
empacotamento do vídeo (wrapper) então é um processo simples, comparado com o processo de recodificar um vídeo que consiste na alteração do codec, da
resolução ou mesmo do bitrate desse vídeo.
Outro aspecto relevante está relacionado com a evolução dos formatos ao longo do tempo. Mesmo que
se adote um formato único e compatível com todas
as etapas neste momento, depois de certo período
(vários anos), esse formato poderá ser uma barreira
operacional e então ele deverá ser abandonado e um
novo formato adotado. Essa troca será inevitável, e a
conclusão é bastante simples: os sistemas de MAM
precisam ser capazes de gerenciar múltiplos formatos
e se adaptarem a essa evolução.
O uso de multi-formatos é justificado para integrar
diferentes etapas no tratamento do conteúdo ou para
compatibilizar a operação com um novo formato que
facilite a execução das atividades em cada etapa. Além
de serem capazes de gerenciar múltiplos formatos os
sistemas de MAM também precisam ser capazes de
converter os formatos. Caso seja necessário re utilizar
um conteúdo antigo, será necessário convertê-lo para
o novo padrão adotado ou mesmo converter para compatibilizar o formato em cada etapa.
Abaixo está apresentado um quadro com informações
estratégicas para apoiar a definição de um formato.

Matriz de Compatibilidade Codecs e Wrappers
K2-SDA REC
K2-DAS PLAY
K2-SUMMIT REC
K2-SUMMIT PLAY
PIPELINE REC
PIPELINE PLAY
PREMIERE PRO

MXF OP1a
S
S
S
S
S
S
S

Matriz de compatibilidade de formato de vídeo Üßàáâã äåáßæâç
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MOV
S
S
S
S
S
S
N

DV
S
S
S
S
S
S
S

IMX
S
S
S
S
S
S
S

MPEG2
S
S
S
S
N
N
S

XDCAM
N
?
S
S
N
?
S
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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 éééêëìëêíîïðíñîò
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ÿ{x N{x wxy~ vwx yx x w¤|{wyx  ¢y{dard e K2 Summit que são servidores de vídeo fabricados
pela Grass Valley. Pipeline é um network encoder fabricado pela Telestream, e Adobe Premiere PRO é o software
utilizado no ambiente de edição. Os K2 Summit estão no
ambiente de exibição, enquanto todos os outros equipamentos estão no ambiente de captura. Os equipamentos
de captura são utilizados tanto para capturar um sinal
de estúdio, como para digitalizar um acervo legado de
fitas de vídeo. Nas colunas estão apresentados diferentes
formatos, variando wrapper e codec.
Através desta matriz é possível observar uma gama
de formatos compatíveis entre todos os equipamentos.

Os componentes lógicos da infraestrutura
= A {wxy y { |{ { |{y{}~ vw  | wy vw
MAM depende de vários fatores. Um sistema de MAM é
composto por componentes físicos e por componentes
lógicos. Os seguintes componentes lógicos essenciais
são:
• Banco de dados para armazenamento de informações gerenciais e metadados;
• Aplicação que apresenta todas as informações de
forma organizada para facilitar os trabalhos de gerenciamento;
• Serviço de streaming da respectiva baixa resolução
de cada arquivo de vídeo gerenciado
• Serviço de transcodificação para elaboração da respectiva baixa resolução de cada item gerenciado
• Serviço para movimentação de arquivos
O serviço de transcodificação também é fundamental
para compatibilizar os formatos de arquivos entre os
diferentes ambientes que foram integrados ao sistema,
bem como compatibilizar os formatos antigos com os
formatos padrões que estão em uso.
Estes, bem como os serviços de movimentação podem
ser designados por agentes do sistema de gerenciamen-
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to. Já foram observados sistemas com agentes próprios,
sistemas com agentes de terceiros e ainda sistemas híbridos com um misto de agentes próprios e de terceiros.
As informações gerenciais armazenadas em banco de
dados são relativas à segurança: quais usuários têm
acesso ao acervo gerenciado? Quais operações cada
usuário pode executar sobre o acervo gerenciado?
As informações gerenciais também são opções de como
os arquivos estão armazenados e como cada usuário
pode interagir com os mesmos. Aplicações mais modernas têm uma modelagem da infraestrutura relacionando cada item da infraestrutura física. Essa modelagem
serve para endereçar o acervo gerenciado e assim ter a
sua exata localização. Essas aplicações são capazes de
gerenciar um item gerenciado como sendo um conjunto
de arquivos. Esses arquivos podem ser cópias do original bem como transcodificações desse original. Todo
o conjunto de arquivos é gerenciado como um único
ativo digital.
O ativo digital é composto por esse conjunto de arquivos, somado aos seus respectivos metadados. Conforme já foi discutido, o original é o arquivo no formato
gerenciado, a princípio com maior resolução possível.
Além destes componentes lógicos descritos na forma de
serviços, o sistema também pode estar integrado com
outros serviços tais como:
• Análise para controle de qualidade
• Análise para extração inteligente de informações
• Extração de quadros chaves (keyframes);
• Transcrição de voz para texto;
• Identificação da pessoa que está falando;
• Identificação do tipo de áudio: barulho, música,
silencia, conversa etc.
• Identificação de rosto;
• Análise de imagem com identificação de objetos
e descrição de cena;
• OCR
Todos estes serviços têm a finalidade de enriquecer a
descrição dos arquivos que estão sendo gerenciados.
Este enriquecimento consiste em agregar mais metadados ao respectivo ativo facilitando as pesquisas. Os
sistemas de MAM precisam ter um “engine” de pesquisa
integrado ao mesmo. Estes podem ser nativos do banco
de dados ou engines mais sofisticados que integram
um dicionário controlado.
Existem outros baseados em indexação de arquivos binários, são engines mais elaborados e dependendo do
acervo gerenciado ele pode ser aplicado. Um exemplo
interessante é o engine que compara imagens. Ele recebe uma foto e então pesquisa as fotos semelhantes que
constam no acervo. Outro exemplo interessante consiste
em ter uma amostra da voz de uma pessoa gravada e
então pesquisar as locuções da pessoa que fala nessa
amostra.
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xxwx engines que manipulam e indexam os arquivos
binários de áudio, foto, vídeo são realidades na indústria de espionagem e é apenas uma questão de tempo
para amadurecer um engine que seja atraente para ser
integrado com sistemas de gestão de acervos digitais.

Os componentes físicos da infraestrutura
= A {wxy y { AÝx{
|xy{ vw xw v wx w
áreas para armazenamento, classificadas conforme o
período de retenção. Tipicamente existem duas áreas,
uma área de armazenamento temporária e outra área de
armazenamento permanente. Definir o tamanho necessário de cada área depende da carga operacional. Por
exemplo, se são produzidas cerca de 12TB de conteúdo
anualmente e o conteúdo de até 3 anos de operação

é bastante reutilizado então é interessante que esses
três anos de conteúdo estejam armazenados na área
temporária, resultando em uma capacidade de 36TB de
armazenamento. A área de armazenamento permanente
precisa ter uma capacidade de crescimento ilimitada,
pois o acervo apenas cresce a cada ano. Após 10 anos
de operação o acervo deve estar com 120TB de conteúdo.
Os dispositivos com capacidade de crescimento ilimitado correspondem a sistemas robotizados para realização de arquivamento em fitas magnéticas.
A seguir mostramos como alguns diagramas (Gráfico 1) estão apresentados para descrever a arquitetura
dos componentes físicos que compõe uma solução de
MAM.

Robótica RSL8560
3 drives 54 slots

Metadata Controller
Switch FC

Stand By
Gestão da movimentação
Transcodificação

Ilhas de edição

Gráfico 2:
Diagrama
com arquitetura
para sistema
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operacionais

Storage XSAN
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ga operacional. Para pequenas cargas é possível usar
storages NAS com tecnologia Ethernet, storages iSCSI
e para grandes cargas é interessante usar storages SAN
com tecnologia fiber channel. Naturalmente que para
cargas excepcionais será interessante a melhor tecnologia disponível como, por exemplo: tecnologia InfiniBand.
Definição de hierarquias para arquivamento
pode ser observado nos diagramas da seção anterior, é possível segmentar a arquitetura em três
camadas. Na primeira constam os equipamentos para
operação propriamente dita, no ambiente de broadcast,
são os servidores de captura, as ilhas de edição, os
servidores de exibição. Na segunda camada constam os
storages para armazenamento temporário e na terceira e última camada consta o sistema robotizado para
arquivamento permanente. Desta forma é possível representar a arquitetura simplificada conforme a figura
abaixo (Gráfico 3).
CA w

geração com capacidade de armazenamento de 2.5TB.
LTO é acrônimo para Linear Tape-Open (LTO), trata-se
de uma tecnologia para armazenamento de dados em
meio magnético. Foi firmado como padrão aberto por
um consórcio de empresas: Seagate, Hewlett-Packard e
IBM para competir com os padrões proprietários, DLT,
vigentes no início dos anos 2000. A versão lançada
inicialmente podia armazenar 100 GB de dados em um
único cartucho. A versão mais recente foi lançada em
2012 e pode armazenar até 2.5 TB (Quadro 1).
O tamanho físico do cartucho é padrão e não varia
a cada nova geração, ele é sempre o mesmo e é possível observar que conforme a capacidade de armazenamento aumenta, existe um aumento na quantidade
de trilhas, um alongamento da fita e diminuição de
sua espessura para manter as dimensões físicas do
cartucho inalteradas.
Também existem cartuchos para armazenamento ótico desenvolvidos pela Sony. O anúncio deste produto
foi feito na NAB de 2012 e agora deve ser lançado a
segunda geração, desenvolvido pela Sony em parceria
com a Panasonic. A segunda geração tem capacidade
de arquivamento de até 3.6TB, velocidade de leitura
de 2Gbps e velocidade de gravação de 1Gbps.
Product

Introduced

Capacity (GB)

Write Type

2013
2013
2013
2013
2013
2013

300
300
600
600
1200
1500

Write-Once
Rewritable
Write-Once
Rewritable
Rewritable
Write-Once

ODC300R
ODC300RE
ODC600R
ODC600RE
ODC1200RE
ODC1500R

Quadro 2: Quadro apresentando a capacidade dos discos
óticos Fonte: Autores
Gráfico 3: Esquema representando a infraestrutura
de um sistema de MAM Fonte: Autores

Mídias para arquivamento

 Ý  Ý       dicional família de fitas LTO, que se encontra na 6ª
D

Propriedades
Data de lançamento
Capacidade nativa de armazenamento
Taxa de transferência máxima (MB/s)
Compressão
Capacidade WORM
Capacidade de encriptação
Particionamento
Espessura da fita
Comprimento da fita
Trilhas
Elementos de escrita
Voltas por banda
Densidade linear (bits/mm)
Codificação
Memória integrada

LTO-1
2000
100 GB
20
ALDC
Não
Não
Não
8,9 m
609 m
384
8
12
4880
RLL
4 KB

LTO-2
2003
200 GB
40
ALDC
Não
Não
Não
8,9 m
609 m
512
8
16
7398
PRML
4 KB

Além das tecnologias citadas, existe a tecnologia RDX
que também pode ser utilizada para arquivamento digital. Trata-se de uma tecnologia baseada em discos
magnéticos desenvolvido pela ProStor System em
2004, como uma alternativa para armazenamento em

Geração
LTO-3
LTO-4
2005
2007
400 GB
800 GB
80
120
ALDC
ALDC
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
8,0 m
6,6 m
680 m
820 m
704
896
16
16
11
14
9638
13250
PRML
PRML
4 KB
8 KB

Quadro 1: Quadro apresentando a evolução das fitas da família LTO Fonte: Autores

ÙÍ REVISTA DA SET | Set/Out 2015

LTO-5
2010
1.5 TB
140
ALDC
Sim
Sim
Não
6,4 m
846 m
1280
16
20
15142

LTO-6
LTO-7
LTO-8
LTO-9
LTO-10
2012 TBA
TBA
TBA
TBA
2.5 TB
6.4 TB
12.8 TB
26 TB
48 TB
160
315
472
708
1100
LTO-DC
Sim
Sim
Não
6,1 m
846 m
2176
16
34
15143

8 KB

16 KB
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cartucho

capacidade
unitária

LTO-6
RDX
ODA

2.5 TB
2.0 TB
1.5 TB

US$
US$
US$

custo
unitário

retenção
anos

qtd cartuchos
1000hs

41.00
381.71
146.00

30
30
50

9 cartuchos
11 cartuchos
15 cartuchos

custo
1000hs
US$
US$
US$

369.00
4198.81
2190.00

Quadro 3 apresentando a capacidade das mídias para arquivamento e o custo para arquivar 1000hs
de conteúdo @50Mbps (21,97TB) Fonte: Autores

Þ Þ   N D   ! Þ
são a prova de choque, contra quedas de até 1 metro
de altura, e oferecem uma capacidade de arquivamento para até 30 anos (coercitividade magnética). Existem cartuchos com diferentes capacidades chegando a
até 2TB de capacidade.
O quadro apresenta o cartucho de maior capacidade para cada tecnologia estudada. Na última coluna
o quadro apresenta o custo estimado para armazenar
1.000hs de vídeo em cada tecnologia. Para LTO-6 são
necessários 9 cartuchos, para RDX são necessário11
cartuchos e para Optical Disc Archive são necessários
15 cartuchos.
O custo total é menor para a tecnologia LTO. O custo
é um parâmetro importante, mas o tempo de retenção
também é bastante relevante. Uma retenção menor
significa necessidade de migrações de dados mais frequentes. Antes de atingir 30 anos, conforme indicado
nas tecnologias LTO e RDX, é necessário fazer uma
cópia para outro cartucho. Esse procedimento aumenta
o custo operacional.
No caso da família LTO ainda tem a questão dos drives, são os dispositivos que fazem gravação e leitura

1'

das fitas LTO. Os drives acompanham a evolução das
gerações e assim existem drives para todas as gerações. Os LTO têm compatibilidade de gravação com a
geração de referência e a geração anterior, e compatibilidade de leitura com até duas gerações anteriores.
Por exemplo: um drive LTO-6 pode gravar cartuchos
LTO-6 e LTO-5 e pode ler cartuchos LTO-6, LTO-5 e
LTO-4. Por esta razão trocar a geração de cartuchos
LTO não é um trabalho muito simples, após 3 gerações
será necessário migrar todo o conteúdo.
Juntamente com o lançamento da geração LTO-5 foi
apresentado o padrão LTFS, desenvolvido pela IBM,
para compatibilizar o acesso aos dados gravados nas
fitas independentemente do software que fez a formatação das mesmas. LTFS é um acrônimo de Linear Tape
File System que estabelece um padrão para gravação
de arquivos em fitas LTO. Fitas gravadas neste padrão
são capazes de expor os arquivos para o sistema operacional sem a necessidade de complexos sistemas de
software.
Uma característica importante na tecnologia LTO consiste na incorporação de algoritmos de compressão e
descompressão (sem perda de dados) por parte dos
drives nos processos de gravação e leitura de dados
das fitas. Apesar de aparentemente aumentar o tempo
de processamento devido à aplicação desses algoritmos, tempo necessário para que o algoritmo possa
executar o seu trabalho, observa-se que o tempo para
gravar e ler um arquivo da fita diminui com essa compactação, pois menos dados são efetivamente tratados. Considerando arquivos de vídeo com codificação
MPEG-2 (iframe only) é observado uma compactação
média de 17%, é simples entender que os arquivos
devem ser gravados 17% mais rapidamente do que se
não estivesse compactado.
Cada tecnologia tem vantagens e desvantagens para
gestão de grandes acervos, o uso misto de todas as
tecnologias é bastante interessante para aproveitar o
melhor de cada uma. Considerando acervos de tamanho médio é interessante explorar ao máximo uma determinada tecnologia.
-/

Outras mídias
0
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de acervos digitais. Dentre essas mídias existem: CDs,
DVDs, Blue Ray, discos externos, etc. Essas outras míJ" A #   

Novo SES-10 na 67° Oeste

Cobertura de alta potência em
banda Ku para as Américas
Agendado para a segunda metade de 2016, o novo satélite SES-10 substituirá
os atuais AMC-3 e AMC-4, além de proporcionar aumento de capacidade sobre
a América Latina. O SES-10 foi desenhado para suportar diversas aplicações
e terá cobertura privilegiada na América do Sul, Brasil, México,
América Central e Caribe.
Saiba mais:

www.ses.com
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cartucho

capacidade
unitária

CD
DVD
BLU-RAY

700 MB
8,7GB
25 GB

US$
US$
US$

custo
unitário

qtd cartuchos
1000hs

0.20
1.50
4.00

32.911 cartuchos
2.586 cartuchos
900 cartuchos

custo
1000hs
US$
US$
US$

6582.20
3879.00
3600.00

Quadro 4 apresentando a capacidade das outras mídias para arquivamento e o custo para arquivar 1000hs de conteúdo
@50Mbps (21,97TB) Üßàáâã äåáßæâç
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corroem o material das mídias dentre outros fatores.
Os discos Blu-ray têm um processo de fabricação que
lhes prove uma maior robustez, a camada de proteção
do blu-ray é feito em resina acrílica e assim mais rígida
que a proteção de plástico dos CDs e DVDs.
Ainda neste tópico de outras mídias convém comentar sobre o uso de discos externos para arquivamento
digital. É bastante comum observar empresas formando acervos digitais baseados em discos externos. Essa
prática não é recomendável, pois os HDs externos não
são dispositivos robustos para formação de acervos digitais. Uma queda pode danificar permanentemente o
dispositivo e impossibilitar a recuperação do conteúdo
armazenado. Produzir o mesmo conteúdo novamente
é inviável e se possível, um trabalho que pode ser evitado usando dispositivos apropriados. Justamente para
atender a este perfil de uso que os dispositivos RDX
foram desenvolvidos, pois são efetivamente discos externos mais robustos. Q

 !

No entanto, para grandes acervos esse uso pode ser
desastroso. Por exemplo, o uso de HDs externos não
oferece um armazenamento 100% seguro, pois basta
um choque mecânico para que o HD fique inutilizado e
seu conteúdo inacessível.
É sempre importante realizar cópias de segurança,
mesmo para as mídias apresentadas no capítulo anterior que são as mais robustas, mas também não oferecem 100% de garantia. É importante realizar cópias de
segurança, o backup.
Apenas para estudo é apresentado um novo quadro
com as outras mídias (Quadro 4).
O custo para arquivamento de 1.000hs de vídeo é relativamente superior àquele observado com as mídias mais
robustas. Só este fato já deveria desestimular o uso destas outras mídias. Outro aspecto importante é que um
vídeo com duração de 1hora deve ocupar cerca de 20GB
e assim não cabe completamente em uma única mídia. A
quantidade de mídias é bastante superior, o que representa um espaço físico maior para acomodar estas mídias.
Outro aspecto importante é justamente a durabilidade,
vida útil da mídia. No caso dos CDs, foi apresentado o
preço de um CD padrão com alumínio. Um CD adequado
para arquivamento digital é o dourado e seu custo unitário é superior à US$ 1,50 demonstraram ser um arquivamento bastante dispendioso. Muitos estudos feitos
com CDs e DVDs demonstrando não serem adequados
para formação de acervos digitais devido a problemas
na constituição física: camada de plástico protetora
fina, aplicação de canetas e etiquetas decalques que
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Influência do MER
na área de cobertura
de transmissão de TV Digital

A Revista da SET esteve na sessão e solicitou o artigo
ao palestrante para entregar aos associados da SET

A Revista da SET apresenta a seguir
um interessantíssimo artigo científico
apresentado no último congresso
da Broadcast Engineering
Conference em Las Vegas realizado
em abril passado em conjunto com
a NABshow, pelo engenheiro
brasileiro, Henry Douglas Rodrigues,
onde ele explica os desenvolvimentos
realizados no país com respeito ao
erro na modulação do sinal de TV
Digital com padrão nipo-brasileiro.

Z[\]^]_`a \olocar o artigo em inglês para respeitar os parâmetros de tão importante congresso internacional,

e porque esse fato realça ainda mais o trabalho do engenheiro.

Influence of Modulation Error
Rate (MER) on Transmitter
Coverage Area

por Henry Douglas Rodrigues

STUVWXYV - The Modulation Error Rate (MER) is an important parameter in the specification of a digital TV
transmitter system. It measures the constellation signalto-noise ratio. In a relative scheme, the higher the MER,
the higher the coverage area. However, there is a trade
-off between transmitter output power and MER, so that
when the MER is increased, the output power is reduced, which in turn reduces the coverage area. This paper analyzes the relationship between MER and output
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power versus coverage area, and answers the question
– “What is the MER value that maximizes the coverage area?” The answer is achieved based on analytical
calculations and laboratory measurements using both
professional and tuner-based receivers. Furthermore, it
shows the relationship between MER with electrical efficiency and transmitter cost. The study is made based
on the ISDB-T signal standard and can be extended to
any other broadcast signaling standard.
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Introduction
N e has always been a lot of discussion about what
is the specification of the MER value for a digital TV broadcasting transmitter. In fact, the optimum MER value
depends on many system parameters such as propagation channel model, modulation type, robustness of
forward error correction (FEC), the use single frequency network (SFN) or multi frequency network (MFN),
etc. In the absence of a study grounded on analytical
calculations and real-world measurements, transmitter
manufacturers and broadcasters have been over dimensioning transmitters with a MER value way higher
than needed. It leads to higher cost and lower efficiency
transmitters. This paper presents this study in order to
clarify this subject.
Modulation Error Rate
N MER is defined as the power ratio between a reference and an error modulating signals. It is mathematically defined as

Where (Irk, Qrk) and (Isk, Qsk) represent the real and
imaginary parts of the reference and actual signal, respectively. The further away the actual signal is from the
reference signal, the higher will be the error, the lower
the MER value, the likely from crossing a decision boundary increasing bit error rate (BER). Figure 1 graphically
depicts (1).

Fig 1 Signals for MER definition

There four possible distinct sources of impairments
that affects MER.:
• Amplitude distortion – the field strength of radio
waves are attenuated as it moves apart from the
transmitting antenna. When it finally reaches the receiving antenna, the signal level is lower the further

Qc
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apart transmitter is from receiver. As the signal level
approaches the fixed receiver noise floor, the lower
the signal to noise ratio will be. The noise floor generates the amplitude distortion. Another source of
amplitude distortion is the joule effect as defined
by the noise figure, promoted by active and passive
devices.
• Phase distortion – caused by phase noise present at
oscillators from the up and down converters located
at the transmitter and receiver, respectively. Phase
noise generates a rotating constellation.
• Non-Linear distortion – this is caused by non-linear
devices such as the RF power amplifiers (PA). The
non-linear transfer characteristics generate intermodulation products, known as shoulders. The intermodulation energy within the channel bandwidth will
directly affect MER. With respect to the transmitter,
this is the main source of MER degradation.
• Linear distortion – it happens when a system frequency response do not present flat magnitude response and constant group delay. The output mask
filter generates linear distortion, for example. In addition, the main source of this kind of impairment is
the transmission channel. The presence of multi-path causes notches over the frequency. The distance
and deepness of different notches depend on the
delay and the amplitude ratio of multi-path signals,
respectively. This is the only distortion that may be
undone at the receiver side. This is done by channel
equalization.
Maximizing Coverage Area
N  Þ   b #  Þ   Þ  
figure of merit (FoM) which means an operating characteristic at the receiver side. In other words, it specifies a minimum quality of service so that a receiver is
considered to be within the transmitter coverage area.
A typical FoM is the Quasi error-free (QeF) BER which
means a single bit error during a whole day. Since it
is not practically possible to wait for a whole day to
check whenever a single bit error occurred or not, a
corresponding BER is measured before the last FEC
block inside receiver’s channel decoding. For example,
in order to present a BER=10-11 at the Reed-Solomon
decoder output, a corresponding BER=2·10-4 at its
input is much simpler and faster to measure.
When trying to maximize a transmitter coverage area,
not only the MER needs to be considered, but of course the output power as well. Both MER and output
power will affect coverage area. The higher the MER
as well as the higher the output power, the higher the
coverage area will be. However, for a given transmitter,
the higher the output power, the lower the MER due
to non-linear distortions caused by the amplification(s)
device(s). In this sense, increasing output power is
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be too low. Likewise, increasing MER is good, but not
too much. Otherwise, output power would have to be
too low to comply with a high MER. Therefore, there
is an optimum MER value that maximizes the coverage
area.
The maximum reach on communications is defined [1]
as
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Fig 2 Output power versus MER characteristic

Laboratory Measurements
N !#b        N   g 
run on additive white Gaussian noise (AWGN) channel
using the ISDB-T signal with the least robust modulation and FEC configurations: 64-QAM and 7/8 Viterbi.
The goal of these tests was to identify the relationships
described above: output power versus MER and receiver threshold power versus MER. In fact, these measurements can later be converted into MER versus
coverage radius.
For the first test, it was found the maximum output
power a given PA was able to drive in order to comply with different values of MER. The performance of
this measurement depends on output spectrum mask
to comply with, amount of attenuation promoted by
the output mask filter which is related to its number
of poles, performance of digital pre-distortion, and by
another digital signal processing technique called Peak
to Average Power Ration (PAPR) reduction which will
be later discussed. The tests were made for a single
class AB push-pull pallet and the results are shown on
the Figure 2.
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As seen, the PA is able to drive more power at the
expense of a lower MER. However, it does not mean at
the expense of not complying with out of band emissions. At the output of the filter, all of the points in
the graphic meets the 50 dB critical mask. Also, note
considerable more power can be driven from the PA
when an 8-pole filter is deployed.
For the second test, a professional receiver – Anritsu
MS8901A – was used to measure the receiver threshold
versus MER for a BER=2·10-4 at Reed-Solomon decoder
input, which corresponds to the QeF at its output. The
format of this curve depends on the modulation type
and FEC robustness configuration, as well as receiver
design. Figure 3 shows the results.

Receiving Threshold Power [dBm]

Where r is the coverage radius,his the wavelength,
PT is the transmission power, PR is receiver threshold,
GT and GR are the transmission and reception antenna
gains (with respect to isotropic antenna), respectively.
The transmitter output power is related directly with
PT. The MER on the other hand, affects the receiver
threshold PR. Thus, in order to find the MER value that
maximizes the coverage area, we need to identify the
relationship between transmission power versus MER.
In addition, it takes the relationship between receiver
threshold versus MER for the given QeF BER. By crossing the two characteristics of transmission power and
receiving threshold versus MER, we may finally answer
the question: “What is the MER value that maximizes
the coverage area?”
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Fig 3 Receiver threshold versus MER characteristic

Now in order to determine the optimum MER it takes
the combination of both transmitter power and receiver threshold effects with the aid of (2). The result
is shown on Figure 4. The calculation was made in a
relative way, i.e., a 40 dB MER value was chosen as a
reference. All points in the curve show what would be
the increase on the coverage radius with respect to the
reference value.

All measurements presented before were made using
a professional receiver. On the real-world field environment, tuner-based receivers are deployed. That kind of
device may differ from the professional ones in the sense they are designed to be low cost for mass production. For example, the number of bits for the analog to
digital converter is reduced leading to a higher quantization noise floor. Figure 5 shows the ability for a tuner
receiver to measure the MER at its input.
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 de  32 dB, corresponding to
an increase of 7% in the coverage area with respect to
reference MER of 40 dB. Note a big step when decreasing MER from 38 to 37 dB corresponding to the output
power step increase when changing from 6 to 8-poles
filter. In addition, keep in my mind it is an optimum
value, which means any other value bellow or above
this one would mean coverage area reduction.
f Ng N
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Fig 4 Relative coverage radius versus MER for professional
receiver
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Fig 5 MER characteristic for a tuner-based receiver
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of the maximum “measurable MER”. The measurement
“ceiling” was limited to 30 dB. In other words, a 40 dB
MER transmitter is roughly the same as a 30 dB MER
transmitter for the real-world receiver. Considering the
new receiver with lower MER variation sensitivity, the
relative coverage radius increase vs MER was remade as
shown on Figure 6.
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Fig 6 Relative coverage radius versus MER for tuner-based
receiver

Once more, 32 dB MER maximizes coverage area. With
tuner-based receivers, the increase in the coverage radius is around 8% with respect to the radius obtained
with the reference 40 dB MER.
Efficiency and Cost Analysis
~b   Þ  !g  de !  N    
power may be increased. When power is increased, the
operating point for amplification devices gets closer to
the saturation point. It also means the amplifier efficiency is increased. In other words, when the transmitter
operating MER is reduced from 40 dB to 32 dB, not only
the coverage area is increased, but also the efficiency as
well. Figure 7 shows the relationship between MER and
drain efficiency for a class AB pallet.
36
6-pole Filter
8-pole Filter

34
Drain Efficiency [%]

N b A kl Þ  Þ   N  rage radius was increased by increasing output power
at the expense of reducing MER to an optimum vale,
considering a reference transmitter with 40 dB MER.
However, there are cases the desired output power is
limited by regulating licenses. In those cases, given an
output power, the maximum coverage area is achieved
only by the influence of MER. Therefore, for a fixed output power, the higher the MER the higher the coverage
area indeed. Table 1 shows the influence of MER on
both receiving threshold and coverage radius for the
tuner-based receiver.
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26

By driving more Watts out of the same set of amplifiers, it takes less PAs to achieve a given desired
output power. For example, with 32 dB it takes 25%
less PAs compared with a 40 dB MER. Thus, operating
with the optimum value MER not only promotes a more
efficient transmitter but also a less expensive one. In
other words, it not only reduces operational expenditures (OPEX), but also the capital expenditure (CAPEX).
Despite the tests were made with a Class AB amplifier,
the efficiency increase is also valid for Doherty amplifiers [2].
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Fig 7 Relationship between MER and efficiency
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As seen MER influence on coverage radius is less
than 1% in the 34~40 dB range. Broadcasters need to
decide if this increase in the coverage radius is worth
considering a higher MER transmitter will be less efficient and more expensive.
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ultimate goal is to drive the maximum power out of
the PAs for a given amount of intermodulation, or in
an equivalent way for a given MER. In other words, the
goal is to increase the Watts per Dollar ratio. This can
be done with the aid digital signal processing techniques as shown below.
I. Digital Pre-Distortion
Digital pre-correction consists of acquiring both input
and output signals of an amplifier, finding the parameters of a mathematical model that best fits the amplifier characteristics, and then applying the inverse
function in order to compensate for its distortions.
Pre-distorter and PA in series tends to form a linear
system. Many advances have been made is this area
during the last years, especially on the use of models
that compensate for non-linear memory effects [3].
II. Peak to Average Power Ratio Reduction
The digital modulated signal presents a non-constant
envelope which instantaneous power considerably varies with time. It means the signal instantly presents
peaks with power way higher than the average power.
It happens especially for OFDM waveforms that intrinsically present approximately 12dB PAPR. Peaks power
higher than PA envelope power leads to hard clipping
which is a non-linear distortion. It generates intermodulation and limits the amount of power a PA is able
to drive. For this situation, digital pre-distortion is not
effective. Thus, reducing peaks amplitudes, resulting in
PAPR reduction is a good strategy for increasing the
Watts per Dollar ratio. Figure 8 shows how intermodulation is reduced applying both digital pre-distortion
and PAPR reduction techniques for an ATSC 8-VSB signal.

Fig 8 Digital pre-distortion and PAPR reduction results

h~

REVISTA DA SET | Set/Out 2015

Conclusions
N        b #    !b !culations and laboratory measurements in order to find
the optimum MER that maximizes the coverage area.
The lack of such kind of information was leading both
transmitter manufacturers and broadcasters to overrate
MER with non-optimum high values, jeopardizing broadcasters in terms of acquisition and operating costs.
By using the presented results, broadcasters may now
better decide on the MER specification value for digital
transmitter. A MER equals to 32 dB is the optimum
operating value. This value breaks a paradigm since it
is lower than the ones seen on the market, especially
for the ISDB-T one. Despite the study was made using
ISDB-T standard and AWGN channel, the method for
calculation may be repeated to any other broadcasting
standard and any channel model, including time dispersive ones. Finally, do not forget the optimum MER
may vary depending on the propagation channel model, modulation and FEC configurations. Thus, a new
study needs to be done when transmission is operating in SFN, or receivers are in a severe multipath
environment, or if the transmitted signal is going to be
repeated with gap-fillers multiple times. Q
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Comunicação, convergência
e interatividade
A quantidade de novidades no mercado mostra que existe um
grande leque de possibilidades para se trabalhar, e a necessidade
de interagir talvez tenha se tornado mais importante
do que o conteúdo da mensagem
 elipe Gomes da Silva

Q

!  pessoa que trabalhe com comunicação
em algum momento de seu aprendizado estudou as tão famosas teorias da comunicação.
Elas foram criadas para tentar compreender
a porque é tão importante que a mensagem seja totalmente entendida por quem a recebe. Além disso, o
desenvolvimento das teorias tem foco em entender os
efeitos que a comunicação sobre a massa e a evolução
da mesma com o passar dos anos.
Em 1934, Büller publicou seu tão conhecido modelo
instrumental de linguagem (modelo órganon). Este modelo tem como base três elementos principais, o emissor, o receptor e os objetos aos quais a mensagem se
refere. Seria difícil falar de qualquer coisa que surja para
proporcionar uma nova forma de interação sem ao menos citar esta teoria e lembrar de onde viemos e para
qual direção estamos seguindo.
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Até mesmo a televisão, que sempre foi a queridinha
dos lares da maioria das pessoas, e que aprendemos
a tratá-la como um membro da família durante toda
nossa vida pode ter seus dias contados, dependendo
da forma que seu conteúdo seja conduzido nos próximos anos. Pensávamos que talvez ela fosse permanecer
conosco para sempre, imutável, apenas transmitindo a
mensagem, mas não podíamos estar mais enganados.
O primo não tão distante da televisão, o computador,
chegou trazendo consigo a possibilidade de interação
e como acontece em toda casa onde um membro mais
novo aparece, a família agora parece só ter olhos para
ele. Pode parecer assunto antigo, mas ainda estamos no
meio da transição TV / PC.
Dados mostram que a TV ainda tem muita força, de
acordo com uma matéria publicada pela revista eletrônica Olhar Digital em março de 2014, a “TV ainda

é o meio de comunicação preferido
da maior parte da população.” (Olhar
Digital, 2015)
Mas isso não impede que brasileiros passem mais tempo online do
que usando qualquer outra mídia.
O fato de acessar a internet e poder
assistir o conteúdo da televisão no
momento em que quiser faz com que
o ambiente online aparente ser muito mais atrativo, vide que comentar
e pesquisar o conteúdo assistido em
outros canais como blogs, revistas online, sites de notícias, enciclopédias
online etc. se torna muito mais fácil
quando feito do mesmo aparelho.
Na mesma matéria do Olhar Digital
ainda é citado que a maioria dos entrevistados buscam
obter informações e notícias do dia-a-dia através da
internet e como principal canal as redes sociais, mas
como nem todos confiam na credibilidade desses canais, o jornal impresso e a televisão ainda são vistos
como uma fonte mais segura de informação. Mas por
quanto tempo continuará desta forma?
Em 2008, uma pesquisa da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) já mostrava que a
aquisição de computadores estava aumentando no Brasil, porém em 2014, a mesma associação mostrou que
as vendas recuaram, mas não pelo fato do brasileiro ter
voltado a comprar mais televisões e sim porque passou
a consumir os tablets que demonstraram ter maior poder de mobilidade e facilidade devido seus aplicativos.
As vendas de PCs, incluindo tablets, somaram
7,94 milhões de unidades de janeiro a maio de 2014,
6% inferior do registrado no mesmo mês período do
ano passado. Segundo dados da IDC, organizados pela
Abinee, este resultado contou com a queda de 35%
nas vendas de desktops, que atingiram 1,6 milhão unidades, e retração de 22% dos notebooks (2,5 milhões).
Para o fechamento de 2014, a previsão é de que as
vendas de computadores (desktops, notebooks e tablets) deverão atingir 21,6 milhões de unidades. Deste
total, 11 milhões serão tablets, representando 51% do
mercado (Cezar, 2014)
Mesmo com a recuada nas vendas dos computadores
em 2014, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no mês de setembro de 2014,
apontava que a quantidade de domicílios com computadores havia subido de 46,6% para 49,5% de 2012 para
2013 e que no Nordeste o número havia subido 14%.
Dos 32,2 milhões de lares brasileiros com computadores, 28% tinham acesso à internet. (Gandra, 2014)
A gerente da PNAD, Maria Lúcia Vieira, analisou que o
aumento do consumo de bens duráveis, principalmen-











Figura 1 – Mercado de Desktops, Notebooks e Tablets

te de computadores, resulta da elevação do rendimento da população. “A gente ainda tem muito a avançar
em termos de acesso à internet. Ainda não atingiu a
população como um todo” (Gandra, 2014)
Segundo Rodrigo Arnault, presidente da Associação
Era Transmídia e Diretor da SET, a televisão terá de se
adaptar a esse novo cenário que vivemos: Se o mercado broadcast não respeitar a lei da natureza ele vai
sofrer muito. A internet, redes sociais, Segunda Tela,
games é onde a audiência está cada vez mais.
Infere-se que a classe A, B, C e parte da D (pequena,
um pouco menos presente), mas as classes que tem
acesso a internet estão presentes, classe C está presente. Veja os números do Netflix, não são grandes,
1 milhão de usuários no Brasil. Mas é uma coisa recente!
O rádio e a televisão demoraram quanto anos para
chegar em 1 milhão de telespectadores ou ouvintes?
Eles estão atingindo 10 vezes mais rápido do que a
televisão ou rádio o número de assinantes, então é
uma questão de sobrevivência! O mercado broadcast
vai entrar queira ou não no segmento de utilizar dispositivo de interação para engajar audiência.
“Existem vários limitadores de tecnologia, de modelo
mental, de modelo de negócio, financeiros, culturais,
tem muita coisa que freia esse tipo de absorção em
massa. Mas é inevitável, porque a população, principalmente a geração milênio, os mais jovens, os que tem
acesso a internet, estão utilizando isso com uma frequência “N” vezes maiores que televisão e rádio. Então se
a televisão e rádio não entrarem nas novas mídias para
atender a audiência eles não vão sobreviver, isto é fato!
(Arnault, 2015)
As informações anteriores permitem compreender a
importância que a transmídia tem. Este que é um termo
cada vez mais citado quando alguém quer falar de convergência e interação com público.
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 “Transmídia é a criação de inúmeras
ferramentas de acesso e a geração de novos focos de
interesse, que são os atuais movimentos da indústria de
entretenimento e publicidade. Tudo isto é pensando em
termos estratégicos: abordar conteúdos em diversas mídias, gerar interação e envolvimento, impactar o maior
número de pessoas das mais variadas formas e, com
isso, obter o maior lucro possível”. (Eliana Pereira, Meio
e Mensagem, 2008, p3)
Em países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão
e boa parte da Europa, a utilização de tablets e smartphones enquanto se assiste televisão já é um hábito
que vem crescendo de forma significativa. Nos Estados
Unidos o número de pessoas que fazem isso representa
40% da audiência. (Machado Filho, 2013)
Durante o NAB 2013, (National Association of Broadcasters) a Second Screen Society, tratou do assunto Segunda
Tela com diversas palestras sobre o assunto abordando
as preocupações com conteúdo, estratégias necessárias
para engajamento da audiência, retorno de investimentos para anunciantes e até a importância de aplicativos.
Até mesmo durante a Copa do Mundo Brasil 2014 foi
possível ver como a interação se deu através nas redes
sociais, as vezes incentivadas pelas próprias plataformas.
O microblog Twitter permitiu que o usuário pudesse personalizar seu perfil de acordo com a seleção que torcia,
enquanto o Facebook criou uma página onde reunia todos os conteúdos postados com a ¢£¤¢¥£¦ §¨©ª«¬®¯.
Do outro lado temos os aplicativos criados para fins
de interação, estes podem ter vários diferenciais que
não seriam possíveis nas redes sociais (conteúdo extra, reconhecimento de áudio, jogos, mapas interativos
etc.), mas exigem muito mais tempo para serem colocados para consumo, já que necessitam de programação
e também existe o esforço para fazer com que o público
-alvo baixe o App para seus dispositivos móveis.
A verdade é que existem diversas formas de utilizar a
Segunda Tela e de trazer uma nova experiência ao usuário além de torná-la rentável. Tudo depende de como
o produtor vai utilizar as ferramentas que tem em seu
poder e de que forma o público vai querer interagir com
aquilo que assiste. Pode não ser preciso como matemática, mas o resultado sem dúvidas é extraordinário
quando feito corretamente.
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A forma como nos comunicamos continua passando
por mudanças, porém com uma velocidade muito maior
do que acontecia décadas atrás. A quantidade de novidades no mercado mostra que existe um grande leque
de possibilidades para se trabalhar, e a necessidade de
interagir talvez tenha-se tornado mais importante do
que o conteúdo da mensagem. O público quer ter voz,
quer opinar, quer se fazer presente.
Jenkins apresenta em seu livro que estamos na era
da convergência, onde todos querem participar e todo
conteúdo se transforma com a ajuda do consumidor:
“Bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e
as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de
mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras
imprevisíveis”. (Jenkins, 2009, p. 32).
Talvez não seja mais possível, criar algum produto midiático imaginando que ele será imutável e direcionado
apenas em uma forma de comunicação de mão única.
Comunicar é preciso, convergir é necessário, mas interagir é indispensável. Q
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ÈÉÊËÌÍÊÎ

DIRETORIA REGIONAL - CENTRO OESTE
Emerson José Weirich
Vice-Diretor: Paulo Ricardo Balduino

ÈÉÊËÌÍÊÎ

DIRETORIA REGIONAL - SUDESTE
Paulo Roberto M. Canno
Vice-Diretor: Geraldo Cardoso de Melo

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - RÁDIO
ÈÉÊËÌÍÊÎ Marco Tulio
Vice-Diretor: Eduardo Cappia

ÈÉÊËÌÍÊÎ

DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - TV ABERTA
ÈÉÊËÌÍÊÎ Fernando Ferreira
Vice-Diretor: José Marcelo Amaral

ÈÉÊËÌÍÊÎ

DIRETORIA REGIONAL - SUL
Ivan Miranda
Vice-Diretor: Caio Augusto Klein

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - CERTAME - EPTV/CAMPINAS - GLOBOTEC - JVC/TECNOVÍDEO - LINEAR - LYS ELETRONIC
PHASE - PLANTE - RBSTV - REDE GLOBO - REDE MANCHETE - SONY - TEKTRONIX - TELAVO
REVISTA DA SET
A SET - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade
a difusão, a expansão e o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações
técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.
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