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third sPecial Brazil edition, in 
Portuguese and english languages

sPecial Distribution at abta anD set, são Paulo, brazil

Esta terceira edição especial da Prensario dedicada ao mercado 

brasileiro de televisão, além de sua circulação em toda a 

América Latina e no mercado latino dos Estados Unidos, 

é distribuída na ABTA Feira e Congresso e SET Cable 
& Broadcasting, este mês em São Paulo. 

a Prensario  oferece aqui uma ferramenta concreta 

aos anunciantes e leitores interessados no mercado 

brasileiro, o mais atraente hoje na América Latina. 

Como em 2010, a publicação é bilingue, em portu-

guês e inglês.

Para a ABTA 2011, que será realizada de 9 a 11 no 

Transamérica Expo Center, temos reportagens com José 
Felix, presidente da Net Serviços, Luiz Eduardo Baptista da 
Rocha, presidente da Sky, e Antonio João, diretor responsável da 

Via Embratel. Também produzimos reportagens sobre a OiTV, TVA 
e a associação Neotv, com sua nova diretora geral, Mariana Filizola, 

além das independentes Tech Cable e Cabo Telecom. 

Também apresentamos uma seção dedicada às vendas publicitárias, 

com relatórios sobre duas das principais agências do Brasil: 

AlmapBBDO e DDB Brasil, e estatísticas atualizadas do 

mercado.

Para a 20ª edição do Congresso SET Cable & Bro-
adcasting, que a Sociedade Brasileira de Engenharia 
de Televisão (SET) organiza de 24 a 26 no Centro de 

Convenções Imigrantes, entrevistamos diretores da 

área de engenharia e operações da TV Globo, Rede 
TV!  e da programadora Globosat. Também falamos 

sobre a Casablanca, uma das principais produtoras de 

conteúdo do país, e sobre os integradores brasileiros que 

vão ganhando protagonismo nos diferentes números da 

Prensario: PHASE Engenharia, BrasVideo, Scopus do Brasil, 
Foccus Digital, Merlín e Seegma, entre outros.

This third special Brazil edition of Prensario international, in 

Portuguese and English languages, in addition to its circula-

tion throughout Latin America and the U.S. Hispanic 

market is being distributed at trade fairs ABTA and 

SET, this month in São Paulo.

This way, Prensario provides its advertisers and 

readers with an efficient tool to remain updated 

about the ebullient Brazilian market, the most 

attractive of Latin America in recent times. As 

in 2010, it is published in Portuguese and English 

languages.

The focus on ABTA, to be held on August 9-11, is 

obtained through interviews with José Felix, president 

at Net Serviços; Luiz Eduardo Baptista da Rocha, president 

at Sky, e Antonio João, managing director ar Via Embratel. In addi-

tion, threre are reports about OiTV, TVA and Associção Neotv, where 

Mariana Filizola is its new general director, as well as articles about 

independents Tech Cable e Cabo Telecom.

There is also a Brazil Advertising Sales section, with reports 

about two of the largest agencies, AlmapBBDO and DDB 
Brasil, as well as updated statistics about the market.

Concerning the 20th edition of the SET Cable & 

Broadcasting Congress, hosted by the Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão (SET) at the 

Imigrantes Convention center on August 24-26, we 

feature interviews to the technical and operations 

directors at TV Globo, Rede TV! and programming 

producer Globosat. We also report about Casablanca, 

one of the major content producers in Brazil, and in-

creasingly important hardware integrators PHASE Enge-
nharia, BrasVideo, Scopus do Brasil, Foccus Digital, Merlín 

and Seegma, among others.
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Prensario internacional publica a seguir 
uma reportagem especial sobre o mercado 
brasileiro de TV por assinatura, para a qual 
foram consultados alguns dos protagonis-
tas do mercado. O relatório inclui os dado 
atualizados do mercado, a regulamentação 
(PLC-116) e vendas publicitárias.

O Brasil é hoje o mercado na América Latina 

mais visado pelo setor, especialmente por sua 

solidez financeira, segurança jurídica e planos 

de continuidade, e também pelo seu enorme 

mercado interno, o maior da região. Tudo isto 

em um contexto de estabilidade econômica e 

crescimento sustentável que oferece previsi-

bilidade nos negócios. 

O mercado de TV paga vem apresentando 

crescimento de dois dígitos anuais (cerca de 

20%), totalizando em junho deste ano 11,1 

milhões de assinantes; o DTH já superou o 

cabo em participação de assinantes (50,6% a 

46,9%), a pesar de que a principal operadora 

(do Brasil e América Latina) continua sendo 

a Net Serviços, com 5 milhões de assinantes 

de cabo.

Os pacotes dos sistemas satelitais (Sky, Via 
Embratel, Telefônica, entre outros) focados 

nas classes C-D, estão gerando a maior parte 

deste crescimento: a TV paga chega a popu-

relatório esPecial – tV Por assinatura e Vendas PuBlicitárias  

lações onde não existem licenças de cabo. 

Desde o ano 2000 as licenças estão paralisadas, 

situação que a Agência Nacional da Teleco-
municações (Anatel) quer reverter, mas que 

a ABTA vê como um risco de que as teles 

obtenham direitos a cabeamento terrestre e 

ofereçam Internet.  

Além disso, as operadoras pay TV oferecem 

cada vez mais canais em alta definição e ser-

viços de valor agregado, como o VOD, PPV e 

TV Interativa, etc. voltados aos segmentos de 

população com maior poder aquisitivo.   

Mesmo com todo este crescimento, a au-

diência deste meio é incipiente, com níveis 

de penetração na população que não atin-

gem os 30%, um dos mais baixos da região. 

Mas, diferentemente de 

outros mercados con-

solidados (Argentina, 

Chile, etc.) o potencial 

de expansão da TV paga 

continua sendo enorme: na década de 90, 

Renato Guerreiro, o recentemente falecido 

ex-titular da Anatel, já falava de 16 milhões 

de assinantes. 

Regulamentação 
Depois de quatro anos tramitando na Câ-

mara Federal (como a PL 29) e um ano no 

Senado, a o Projeto de Lei 116 já teve aprovado 

o regime de urgência, e está pronto para ser 

votado em plenário. Mas como há outros 

projetos na pauta do Senado, a previsão é 

que fique mesmo para agosto. ‘Os senadores 

podem apresentar emendas, o que levaria o 

projeto de volta à Câmara, mais é improvável 

que isto aconteça’, explicou à Prensario uma 

fonte que conhece o mercado brasileiro. 

‘É possível que os programadores interna-

cionais contestem o PLC-116 na justiça, e aí é 

imprevisível saber o que pode acontecer. Isso 

foi o grande ponto de discórdia com a 

O presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg, e o Ministro das Comunicações 
do Brasil, Paulo Bernardo Silva

as tRaduções deste e dos outRos textos que apaRecem nesta edição foRam Real izadas poR daniel oit ic ica

Brasil: crescimento em todos os sentidos
Por FaBrício Ferraraas deFinições do Plc-116 

indicadoRes de telecomunicações em BRasil

Telefones Moveis 215 (Maio 11)

Telefones Fixos 42 (1T 11)

Banda Larga 14,5 (1T 11)

TV Assinatura 11,1 (Jun. 11)
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Fonte: anatel

maRket shaRe de tV poR assinatuRa, 
poR companhia (1t 2011)
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Brazil and Mexico are the largest Latin American pay television 

markets. Brazil has 11.1 million subscribers, and Brazil has more 

growth potential due to its population (190 million against 112 

million) as well as a booming economy, an aspect also reflected on 

its advertising industry.

The pay television subscriber base is expanding at two-digit annual 

rates, in the neighborhood of 20%, and includes the largest Latin 

American cable MSO, Net Serviços, and the largest producer of 

HDTV channels, Globosat. The programming packages offered by 

the DTH providers (Sky, Via Embratel, Telefonica and others) are 

the most important driver behind this expansion, although cable 

TV is also expanding. This year, the DTH market share surpassed 

cable’s for the first time.

The market is not exempt from controversy. Bill PLC-116, 

introduced last year at Senate, can be related to PL-29, launched four 

years ago and repeatedly stalled at various stages of Parliamentary 

treatment by opposition, seeks sweeping changes, such as forbidding 

the broadcasters to own cable systems, and upholds the proposed 

quotas of local programming at foreign pay TV channels and local 

channels at cable systems. Timing is a difference between PL-29 

and PLC-116: now, the market expansion is allowing some parties 

to concede on conflicting points. Yet, the cable industry 

poderão comprar a TVA, mais elas não 

poderão produzir conteúdo ou comprar 

direitos, apenas operar as redes.

O newsletter Pay-TV News informou que a 

GVT lançará DTH e IPTV no quarto trimes-

tre deste ano em 14 cidades (Curitiba, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Campinas, 

entre outros) e ABC paulista. O presidente 

Walter Pinheiro, relator do PLC-116, sinalou que 
o projeto deveria ser aprovado neste mês

Associação Brasileira de Televisão por Assi-
natura (ABTA). Dos grandes programadores 

internacionais, apenas ESPN e Turner ficaram 

ali’, acrescentou.

Se o projeto fora aprovado, se eliminam 

as restrições ao capital estrangeiro na TV a 

cabo abrindo caminho para que Telefônica, 

GVT e Embratel entrem no mercado. E 

permitirá também que o América Móvil 
consolide suas operações no Brasil com a 

incorporação da Net pela Embratel; juntas 

possuíam 58,5% dos acessos de TV por 

assinatura no 1T11). Também a Telefônica 

da companhia, Amos Genish, ressaltou na 

coletiva de divulgação do balanço financeiro 

do primeiro trimestre que a empresa quer 

em dois anos ‘ultrapassar os assinantes da 

Net’, que conta com cerca de 4,5 milhões de 

clientes de TV por assinatura via cabo. 

Mais os objetivos da GVT podem ser consi-

derados ambiciosos se considerarmos 

Brazil: growth in all senses

Fonte: anatel
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sees the possible new scenario as an invitation to the telcos to 

seize the business.

The government appears equally active at a “B” plan: the National 

Telecommunications Agency (Anatel) is testing what is described 

as a new regulation to the ancient Cable Law. If this holds water, 

the Dilma Rousseff administration would not need to see PLC-116 

enacted in order to put in practice part of the changes.  Once again, 

the cable operators claim the massive assignment of cable licenses 

(at R$ 9,000 each, some $6,500) will benefit the telcos. The telcos 

argue that this will benefit the entire market.

adsales

The advertising market is booming, too, with gross billings of  $11.5 

billion for this year, about 0.6% of GNP. Net income acknowledged by the 

media is substantially less, but still more than in any other Latin American 

market. Television grabs most of the billings (64.25%) and further 

expansion is expected for 2012, in part due to the Olympic Games to be 

held in London. On top of this, the nation is getting ready for the Soccer 

World Cup in 2014 and the 2016 Olympic Games, enough for analysts to 

estimate that at least five years of further growth may be expected for the 

Brazilian communications and entertainment industry. 

Jorge Nóbrega e Roberto Irineu Marinho, presidente das Organizações Globo, com José 
Félix, presidente da NET Serviços na inauguração de ABTA 2010

que a Via Embratel, empresa nacional com a 

segunda maior base de assinantes em DTH, 

levou cerca de 18 meses para alcançar a mar-

ca de um milhão de clientes (atualmente se 

aproxima de 1,5 milhão).

Alem das compras que poderão fazer as teles, 

o PLC-116 inclui as cotas, das quais existem dois 

tipos: 1) programas nacionais dentro dos canais 

internacionais, o que preocupa os programado-

res (mais não é grave porque os programadores 

já possuem produções nacionais, além de 

terem novos mecanismos de incentivo para 

produzir); 2) os canais nacionais nos pacotes de 

programação, que preocupam mais porque as 

operadoras teriam que tirar canais estrangeiros 

para substituí-los por nacionais.

O governo da presidente Dilma Rousseff 
já declarou apoio ao projeto assim como está 

redigido, apesar de que alguns grupos de in-

fluência estão evitando a votação, tomando 

medidas protecionistas, como pedidos de 

audiência e comissões, entre outras. A posição 

dos broacasters, entanto, é divergente. 

Enquanto isso acontece, a Anatel analisa 

novas interpretações na antiga Lei de Cabo, 

especialmente abrir novas licenças  de cabo. 

Isso depende tanto do PLC-116 quanto do 

novo regulamento que está sendo elaborado 

pela entidade, que simplifica o processo de 

licenças de TV a cabo e praticamente abre o 

mercado quem queira montar uma rede. 

‘A Anatel colocou em consulta pública 

Brazil: growth in all senses

Fonte: anatel
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Fonte: anatel

maRket shaRe de tV poR assinatuRa, 
poR tecnologia (2t 2011)
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(esteve até julho no website) um novo regula-

mento que acaba com a restrição ao número 

de autorizações por municípios e estabelece 

metas de atendimento em percentagem de 

domicílios a serem atendidos’, informou o 

portal teleco.com.br.

o meRcado puBlicitáRio

O mercado publicitário brasileiro teve um 

forte crescimento durante os últimos anos, 

se intensificando a partir do último semestre 

de 2009, produto do crescimento econômico 

e do mercado de consumo, alcançando ese ano 

11,5 bilhões de dólares, ou 0,6% do PIB, de 

acordo com dados do Inter-Meios. 

Segundo a mesma fonte, o investimento 

total cresceu 30% em 2010, em comparação 

com o ano anterior, chegando a 15 bilhões de 

dólares; o meio televisão liderou o crescimento 

com 9,4 bilhões de dólares, ou seja, 62,9% de 

participação. 

Até abril de 2011, o mercado totalizou 4 

bilhões e 927 milhões de dólares, sendo a 

Fonte: anatel
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Antonio João Filho, diretor responsável de Via Embratel e José Formoso Martinez, 
vice-presidente de Embratel

maioria em televisão (64,25%), seguido de 

Jornais (12,7%), Revistas (6,4%), Internet 

(4,6%), Rádio (4%), Pay TV (3,5%), Outdoor 

(3,4%) e Outros (1%). 

Sobre os veículos, um relatório do AegisMe-
dia sinala que a TV por assinatura e Internet 

tiveram em 2010 os maiores incrementos com 

41% e 22%, respectivamente. Os segmentos 

de maior crescimento foram a construção, 

computadores e IT, higiene doméstica, carros 

e acessórios, comércio e retail. 

Também prognostica que o investimento 

publicitário no Brasil acenderá 13,8% em 2012 

—especialmente com os Jogos Olímpicos em 

Londres— e indica que o pais tem uma econo-

mia forte devido ao crescimento do emprego e 

das receitas. ‘O  turismo se expande em Salva-

dor, Recife e Fortaleza e existe um incremento 

do consumo nas classes C. Desde o ano 2011 

as tendências indicam que os consumidores 

são mais cautos nas compras, procurando 

melhores serviços e qualidade em comparação 

com 2010’, explica o relatório.

relatório esPecial – tV Por assinatura e Vendas PuBlicitárias  
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eVolução do inVestimento puBlicitáRio (2006-2010)
en milhões de dólaRes

Fonte: inter-meios
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aBta 2011

A ABTA Feira e Congresso 2011, promovida 

anualmente pela Associação Brasileira de TV 
por Assinatura (ABTA) e organizada pela Con-
verge Comunicações, tem uma nova edição de 

9 a 11 de agosto, no Transamérica Expo Center 

de São Paulo, Brasil.

Contará na abertura desta edição com a 

presença de Paulo Bernardo Silva, Ministro 

das Comunicações do Brasil, junto com uma 

lista de importantes figuras do âmbito estatal e 

privado, de nível nacional e internacional. 

o sucesso da expo

A presença do ministro Bernardo Silva reflete 

a importância deste momento do mercado 

brasileiro de TV paga, com um crescimento 

sem precedentes que o posiciona como o 

mercado líder da região, junto com o México, 

ambos superando os 11 milhões de assinan-

tes. No entanto, este mercado também está 

marcado em um contexto de polêmicas sobre 

a regulamentação das telecomunicações, que 

também está ocorrendo em outros países da 

América do Sul. 

A PLC-116, em geral, e sua norma sobre as 

cotas de programação nacional, em particular, 

tiveram incidência direta nesta edição, pois 

motivaram um conflito com programadores 

internacionais, como HBO e Discovery, entre 

outros, que não participam com estandes na 

mostra.

Outros pontos fortes debatidos nos dife-

rentes painéis são a eliminação das restrições 

aBta 2011: crescimento 
aPesar das Polêmicas

ao capital estrangeiro na TV paga e a possível 

entrada das teles no negócio a cabo. Os dois te-

mas estão abordados com mais profundidade 

na matéria especial publicada nesta edição. 

Em relação à mostra, o desafio da ABTA 

e da organização do evento é de se sobrepor 

ao comercial, e tudo indica que vai consegui-

lo, se observarmos a grande quantidade de 

estandes pré-vendidos. Principalmente, pela 

numerosa presença de empresas fornecedora 

de tecnologia — tanto nacionais, quanto 

internacionais— entre as que se destacam 

companhias da China, que já tinham se inscrito 

no ano passado.

Em relação às emissoras, participam Glo-
bosat, um dos maiores programadores da 

América Latina, e o Grupo Bandeirantes com 

todos os seus canais pagos, além de canais 

infantis, religiosos e de notícias brasileiros e 

internacionais.

Alexander Annenberg, presidente 
da ABTA

Alberto Pecegueiro, diretor geral 
da Globosat

The 2011 ABTA convention is being skipped by some of the interna-

tional cable networks, expressing disagreement with the Brazilian Cable 

Television Association concerning the possible enactment of bill PLC-116, 

which establishes local programming quotas for pay TV channels and local 

channel quotas for pay TV providers, among other decisions.

On the other hand, the ebullient growth of the market is attracting an 

increasing number of exhibitors from different areas, ranging from alterna-

tive channels interesting in getting shelf space at the local operators’ lineups, 

to technology providers interested in participating in the digitization of 

the business and its convergence with digital platforms and the Internet, in 

addition to specific developments such as HD, 3D, mobile and OTT. There 

are also technology vendors from nations such as China, comparatively new 

to Latin America, interested in gaining market share for their technologies 

and hardware, an alert for the traditional vendors.

The government is paying attention to the trade fair through the pres-

ence of senior officials such as Communications Minister Paulo Bernardo 

Silva, as well as members of the Parliament and Anatel specialists openly 

delivering their points of view at sessions and conferences. The Brazilian 

authorities do have a specific strategy towards telecommunications and 

try to apply it.  

aBta: growth desPite controVersy

gRandes figuRas

O outro destaque de sucesso da ABTA diz 

respeito às grandes figuras que comparecem ao 

evento. O ministro Bernardo Silva compartilha 

a sessão de abertura, denominada Inovação e 

desregulamentação: os caminhos para o cresci-

mento, junto aos senadores Eduardo Braga 

e Walter Pinheiro, presidente e membro da 

Comissão de Comunicações da Câmara, 

respectivamente, e Alexandre Annenberg, 

presidente da ABTA. Pinheiro também é o 

relator do PLC-116.

Para o resto das atividades acadêmicas, está 

confirmada a participação dos funcionários 

Caio Bonilha, presidente da Telebrás, Renato 
Meirelles, presidente do Instituto Data Popu-
lar, e os conselheiros da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), Emília Ribeiro e 

João Rezende.

O setor privado das telecomunicações do 

< 14 >

o Ministro Das coMunicações Do brasil ParticiPa Da abertura

Jeff Snell, chairman, 
NBCUniversal
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Dia 9/08 - Terça
9am

mer 1: internet, oVer-the-toP e tV eVerywhere: o que está 
acontecendo?
Palestrante: marcel Fenez, head oF gloBal media and entertainment, 
Pricewaterhouse cooPers

deBatedores:
Fernando magalhães, diretor de Programação, net serViços

gustaVo ramos, diretor de mídias digitais, gloBosat

reg 1: Pgmq da tV Paga e qualidade na Banda larga

Palestrante: emília riBeiro, conselheira, anatel

sta geral i: o aBc da tV Por assinatura

Palestrante: andré sanches, net

11am

mer 2: PersPectiVas econômicas e mercadológicas – Para onde Vamos?
Palestrante:
marcelo lacerda, Presidente, Blue interactiVe

reg 2: regulação de conteúdo: quais serão as regras?
sta geral ii: desVendando a Programação

pRogRama do congResso 
Brasil conta, por sua vez, com a presença 

dos principais executivos das empresas líderes, 

entre eles Alberto Pecegueiro, diretor geral da 

Globosat, Antônio João Filho, diretor geral da 

Via Embratel, José Felix, presidente da Net 
Serviços, Ariel Dascal, diretor geral da OiTV, e 

Paulo Cezar Texeira, presidente da unidade de 

mercado individual da Vivo/Telefonica.

Do exterior, se destaca a presença de refe-

rentes da indústria como Jeff Shell, chairman 

da NBCUniversal, Geoff Román, CTO mun-

dial da Motorola Mobility, Marcel Fenez, da 

PriceWater-House Coopers, e Bob McIntyre, 

CTO Service Provider da Cisco.

aBta 2011

2pm

Painel aBertura: inoVação e desregulamentação: os caminhos Para o 
crescimento

Palestrantes:
Paulo Bernardo silVa, ministro das comunicações

senador eduardo Braga, Presidente da comissão de comunicação do 
senado

senador walter Pinheiro, memBro da comissão de comunicação do 
senado

alexandre annenBerg, Presidente da aBta

4pm

Painel 1: reFlexões soBre o Futuro da tV Por assinatura

Palestrante: JeFF shell, Presidente, nBc uniVersal international

deBatedores:
José Felix, Presidente, net serViços

Paulo cezar teixeira, Presidente da unidade mercado indiVidual, 
teleFônica/ViVo

alBerto Pecegueiro, diretor geral, gloBosat

antônio João Filho, diretor executiVo, Via emBratel

Dia 10/08 - QuarTa
9am

sta 1: a tV em todas as telas 
Palestrantes: BigBand network (oPeradora)
sta 2: qualidade de instalação e satisFação do cliente

reg 3: as noVas regras Para as outorgas e as mudanças legais

Palestrante: João rezende, conselheiro, anatel

11am

Painel 2: tV 2.0: a conVergência dos serViços

Palestrante: geoFF romàn, cto, motorola moBility

deBatedores:
márcio carValho, diretor de Produtos, net serViços

ariel dascal, diretor geral, oitV

2pm

mer 3: custos e desaFios da Banda larga

Palestrante: caio Bonilha, Presidente, teleBrás

sta 3: soluções em triPle Play

Palestrantes:
João marcelo, cianet

kyle Johnson, iBBs
moderador: antonio cesar Faria

reg 4: os caminhos Para enFrentar a Pirataria

4pm

mer 4: como a tV Paga Pode crescer no share de PuBlicidade

sta 4: o consumidor da era digital

sta 5: do hFc ao Ftth
Palestrantes:
nelson saito, Furukawa

luiz eduardo dias, liFe, marília

moderador: antonio cesar Faria

Dia 11/08 – QuinTa 
9pm

Painel 3: a noVa classe média digital

Palestrante:
renato meirelles, Presidente, instituto data PoPular

deBatedores:
silVia de Jesus, Presidente, ViacaBo

rogério takayanagi, diretor de marketing, tim Brasil

Painel 4: noVas tecnologias Para noVos serViços

Palestrante:
BoB mcintyre, cto, serVice ProVider grouP, cisco

deBatedores:
antônio carlos marteletto, diretor de PlaneJamento e oPerações, Via 
emBratel

antônio salles, consultor, Blue interactiVe

11am

mer 5: oFerta de serViços corPoratiVos: uma noVa Janela

tec 1: Futuro dos set-toPs, acesso condicional e tecnologias de drm
Palestrante: noureddine hamdane, eVP strategy, Viaacess

sta 6: o atendimento das metas de qualidade

2pm

tec 2: como serão as casas (e os serViços) do Futuro?
Palestrante: Jaime Fink, sVP oF technology, Pace enterPrise

tec 3: reParando as redes Para a ultra-Banda larga
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A Sociedade Brasi-
leira de Engenharia de 
Televisão (SET) orga-
niza a SET Broadcast 
& Cable, Feira Interna-
cional de Tecnologia em 
Equipamentos e Servi-
ços para Engenharia de 
Televisão, Radiodifusão 
e Telecomunicações 
onde por três dias 150 
empresas expositoras 

ocuparam os 700 metros quadrados  do Centro 
de Exposições Imigrantes em São Paulo, Brasil 
e espera receber 10.000 visitantes em sua 20ª 
edição os dias 23, 24 e 25 de agosto.

Ao longo dos 4 dias da expo, com 45 sessões 
e 130 palestras os tópicos que são  desenvolvidos 
são: Animação e Jogos eletrônicos: Novas técnicas e 
processamentos;  Áudio e Vídeo: TV Digital, HDTV 
e UHDTV; Captação, Processamento, Produção, 
Exibição, Distribuição e Projeção; Distribuição e Mo-
nitoração: Qualidade. Multi-telas. Matrizes Digitais 
– 3G: novas tecnologias; Broadband TV - Móvel, 
Portátil, Fixa: Convergência Digital; IPTV: Padrões, 
Arquitetura de Sistemas, Qualidade, Gerenciamento 
de Conteúdo, Segurança, entre outros. 

set 2011

set Broadcast & caBle 2011

Liliana  Nakonechnyj, 
presidente da SET

Também IPTV em dispositivos Móveis e na 
Internet; Hybrid Broadband TV (HBB) e Over 
the top (OTT); Cinema Digital: 3D; DRM: Gestão 
de Direitos. Segurança de conteúdo; Espectro de 
Freqüências para Radiodifusão: Planos da ITU. 
Ameaças para a banda de UHF. Canalização 
Brasileira de TV; Interatividade: Aplicações. 
Canais de retorno. Experiência internacional. 
Limites da interatividade. Proteção do receptor; 
Medidas e Testes: Rádio Digital, TV Digital: 
Medidas para áudio e vídeo digital.

Como todos os anos, também será entregado 
os Prêmios SET 2011 que são um incentivo 
ao desenvolvimento tecnológico da televisão 
brasileira, premiando profissionais e empresas, 

no 23 agosto desde 7pm às 
10pm, no Pavilhão de Conferen-
cias, do Centro de Exposições Imigrantes.

A indústria da televisão brasileira esta passan-
do por uma instancia de crescimento sustenido já 
ha unos cinco anos. O próximo Mundial de fute-
bol e as Olimpíadas a ser realizados no Brasil são 
um importante driver para o desenvolvimento da 
indústria da televisão no Brasil, encontrando se  
na vanguarda tecnológica a nível mundial. 

Esta edição do SET Broadcast & Cable pro-
mete seguir este caminho mostrando a ultima 
tecnologia disponível a nível internacional e os 
desenvolvimentos tecnológicos feitos no pais 
para ser exportados para o mundo inteiro.

SET Broadcast & Cable 2011 is being held 
this month, once again, in São Paulo, Brazil, 
hosted by the Brazilian Television Engineering 
Society (SET) at the Immigrantes exhibition 
center. Some 10,000 visitors are expected to 
attend on August 23-25.

In addition to the exhibition of products 
and services related to the broadcast industry, 
there is a wide schedule of conferences, sessions 
and panels covering a number of aspects of the 
business and also convergent activities, such a 
videogames; new technologies for HD audio 
and video processing; Ultra High definition; 
image capture, processing, distribution and 

set Broadcast & caBle 2011

overview; multiple screens; digital convergence, 
IPTV, standards; content management and 
other issues.

The IPTV and OTT technologies will 
merit special attention, with other sessions 
devoted to broadcast spectrum; International 
Telecommunications Union plans; digital radio 
and interactivity, among others.

The show will include the SET 2011 Award 
ceremony to those individuals and enterprises 
that have cooperated to move ahead the 
Brazilian television industry; the ceremony will 
take place on August 23 at 7pm at the Conference 
Pavilion of the Convention center.

The Brazilian television industry has been 
growing at a fast pace during the past five years 
and it is expected it will keep the momentum for 
at least five more years, due to the Soccer World 
Cup to be held the in 2014 and the Olympic 
games scheduled for 2016, which are considered 
expansion drivers. The nation is also ahead of 
other markets in the region concerning digital 
television, having adopted the ISDB-T standard 
in 2008 and being in the process of transforming 
to digital the entire industry. These and other 
reasons move observers to expect a lively SET 
2011 trade show, with strong business volumes 
and general exhibitor satisfaction. 

Ryosuke Hayashi, Luis Padilha e Roberto 
Primo, Globosat

Raymundo Barrios, TV Globo, 
e Emilio Gañán, de Nevion

Felipe Luna, J. Francisco Valencia de EPTV, primer comprador de 
Selenio, e Nahuel Villegas da Harris

Rafael Castillo, da 
Grass Valley

Rodrick Smith, 
da Evertz

Sergio Castillo, 
da B4M
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22 de Agosto 
9am-11am
ReceptoRes e stBs HíBRidos: teRRestRe. ip. satélite. caBo. BBtV. - palestRante: enio Jacomino

Gestão diGital de conteúdo: tRanspoRte de conteúdo. infRa-estRutuRa ip. - palestRante: José olaiRson

JoRnalismo: captuRa: noVas soluções de contRiBuições poR 3G e ip. - palestRante: antonio BeRBel

11.30am-1.30pm
tVd: acessiBilidade: noRmas sBtVd. dificuldades. tendências mundiais. closed caption. audio descRiption.
palestRante: esdRas miRanda

cloud computinG. file-Base WoRkfloW. ti: infRa-estRutuRa paRa BRoadcast.
palestRante: emeRson WeiRicH

JoRnalismo em HdtV: é possíVel? dificuldades? noVos tempos: Redação. sistemas de enG. 
sistemas de estúdios. - palestRante: GeRaldo melo

3pm-5pm
tVd: automação: pRoGRamas na tVd: o papel da automação. isdB-t: como comandaR o mux? 
dificuldades? soluções? - palestRante: niVelle daou JR 

Gestão de atiVos diGitais: infRa-estRutuRas: eVoluções. - palestRante: maRcio peReiRa

JoRnalismo ao ViVo: tRansmissão/ Recepção de micRo-ondas: noVos sistemas. uso de tecnoloGias 
não conVencionais. - palestRante: luiz GuRGel

cinema diGital: 4k: codificação dci/dcp. captuRa de Vídeo com câmeRas dslR.
palestRante: celso aRaúJo

23 de Agosto 

9am-11am
ceRimônia de aBeRtuRa do set conGResso 2010 - palestRante: liliana nakonecHnyJ

11.30am-1.30pm
semináRio inteRnacional: isdB: no BRasil e em outRos países. - palestRante: olímpio fRanco

espectRo: neGócio da tV aBeRta. ameaças. possíVeis defesas. atitudes mundiais.
palestRante: feRnando feRReiRa

espoRte: copa 2014. HBs / oi. foRmula indy.
palestRante: alex pimentel

pRodução: além do Hd: noVas câmeRas diGitais de 35 mmm com qualidade sem pRecedentes.
palestRante: nelson faRia

3pm-7pm
miGRando da tV analóGica paRa a tVd: panoRama ReGulatóRio. - palestRante: iVan miRanda

tV poR assinatuRa: noVas tecnoloGias e seRViços. o que os opeRadoRes estão fazendo aqui e no mundo.
palestRante: antonio João

espoRte: olimpíadas: pRodução 4k. BBc / sony. -palestRante: José maRcelo

3dtV: a tecnoloGia do momento: a impoRtância da pRodução do conteúdo 3d paRa o sucesso 
desta tecnoloGia na teleVisão. o que a sociedade espeRa desta tecnoloGia? VeJa ReleVantes 
estatísticas. - palestRante: José dias

24 de Agosto

9am-11am
tVs conectadas e ott: poRtaBilidade. moBilidade. impactos da tV não lineaR soBRe a tV lineaR 
(tV tRadicional) no BRasil. - palestRante: Raymundo BaRRos

tVd: inteRioRização: antenas. Gap filleRs. eficiência dos sistemas de tRansmissão.
palestRante: João VandoRos

testes e medidas: tVd: medidas. loudness: monitoRações. lip sync: contRole e medidas. medidas 
de dolBy e: file analyzeRs. - palestRante: José antônio GaRcia

áudio multicanal: captação 5.1, upmix/doWnmix, mixaGem 5.1 paRa tV - palestRante: luiz fausto

pRodução: iluminação: iluminação com led: Já é ViáVel paRa todas as aplicações? noVas tendências.
palestRante: ciceRo maRques

11.30am-1.30pm
tVs conectadas. tV diGital. inteRatiVidade: Visão técnica. - palestRante: caRlos fini

tVd: inteRioRização: a expeRiência das implantações. cases.
palestRante: paulo canno

tVd: sincRonismo: o sincRonismo nas Redes de tV diGital sfn e mfn.
palestRante: José maRcos fReiRe

áudio: loudness: GRupo set: estado atual dos tRaBalHos. Recomendações paRa 
anatel. noRmas eBu / itu. - palestRante: alexandRe sano

pos pRodução: soluções aVançadas de finalização. - palestRante: paulo HenRique

3pm-7pm
talk sHoW: o futuRo da tV
palestRante: feRnando BittencouRt
tVd: tecnoloGia de ReceptoRes diGitais: noVos cHips e tecnoloGias paRa a Recepção do isdB-t.
palestRante: GunnaR Bedicks

tVd: suíte de testes. GinGa: suíte de testes. faBRicantes com GinGa: Resultados. demais faBRicantes: 
poR que não instalam GinGa? - palestRante: RodRiGo cascão

indústRia de consumo: noVas tecnoloGias paRa displays e pRoJetoRes de Vídeo.
palestRante: claudio younis

pRodução paRa inteRnet - palestRante: paulo kaduoka

25 de Agosto

9am11am
tVd: isdB-t. sBtVd: isdB-t: HaRmonização inteRnacional. isdB-t: padRonização paRa canais 
de 8 mHz. status das noRmas BRasileiRas de tV diGital. - palestRante: ana eliza

Rádio diGital: Radio Hd: melHoRias. dRm: Resultados dos testes. Rd: peRspectiVas no BRasil.
palestRante: maRco tulio 

copa 2014 e olimpíadas: Há mão-de-oBRa qualificada e em foRmação? - palestRante: cRistoVam

inteRnet e Redes sociais: tendências. - palestRante: Jacques VaRascHim

11.30am-1.30pm
mídias sociais: estamos caminHando paRa uma tV social? - palestRante: ValdeciR BeckeR

tVd: sBtVd: one seG difeRenciado: pRoGRamação e comeRcialização distintas. inteRatiVidade: o 
que falta paRa decolaR? - palestRante: fRedeRico noGueiRa

Radio diGital: sistema de aleRta de emeRGência: pRopostas. - palestRante: Ronald BaRBosa

satélite e fiBRas ópticas: disponiBilidade de seRViços x demanda atual e futuRa. como os seRViços 
se complementam. - palestRante: cRistoVam

inteRnet: meRcado de Vídeos online (netflix x youtuBe). neGócio de BRoadcastinG: impactos 
da audiência não lineaR. Banda laRGa atual: supoRta as demandas paRa Vídeo? - palestRante: 
maRcelo azamBuJa

3pm-7pm
tVd: estudos de inteRfeRências: inteRfeRência da faixa de fm na coBeRtuRa de tV diGital VHf. 
modelos de pRopaGação paRa tV diGital. testes de campo do isdB-tB 8 mHz em anGola. Ruído 
impulsiVo. - palestRante: cRistiano akamine

infRa-estRutuRa cRítica: eWs. nHk. sistemas de eneRGia e de edificações (pRédios, toRRes, etc.) paRa 
enfRentaR desastRes natuRais. - palestRante: caRlos coelHo

< 20 >

set 2011

pRogRama do congResso
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net serViços: ‘nossa ProPosta é
oFerecer noVos modos de Ver tV’

José Félix, presidente da Net Serviços

José Félix, presidente da Net Serviços, 

ofereceu a Prensario uma reportagem em que 

destaca que, em junho deste ano, a operadora 

líder do Brasil atingiu a marca de 5 milhões 

de assinantes de vídeo, e, somado à Internet 

e telefonia, totaliza 12 milhões de unidades 

geradoras de receita (RGU). 

‘Com estes números nos colocamos entre 

os maiores sistemas do mundo. Se você vê os 

números de assinantes das operadoras norte-

americanas Time Warner ou Comcast, que 

são as maiores, e nos comparamos 

percebemos que nossa compa-

nhia está se transformando 

em uma das mais importantes 

a nível mundial’, ressaltou 

Félix.

O mercado brasileiro ‘está 

atravessando uma nova trans-

formação’ e a classe C está 

crescendo a um ritmo acelerado, 

com milhões de pessoas tendo mais acesso 

ao consumo, à TV por assinatura e à banda 

larga que, segundo o executivo, ‘são objetos 

de desejo’, e o mercado de TV paga está se 

beneficiando deste momento.

Félix acredita que o Brasil ainda se encontra 

em uma etapa ‘educacional ou de conheci-

mento’ desta indústria. ‘Estamos falando de 

um negócio muito jovem no nosso país: aqui 

a TV a cabo nasceu há apenas 20 anos e as 

pessoas não sabem bem do que se trata. O 

Brasil é um país geograficamente muito grande 

e este boom faz com que o que fazemos tenha 

uma maior exposição. Nossa situação é muito 

boa, somos otimistas e apostamos sempre ao 

crescimento’, disse.

E ressaltou: ‘Hoje a tendência que se vê no 

mercado brasileiro é a abertura a novos com-

petidores, por isso tratamos de estar sempre 

na vanguarda dos serviços e principalmente da 

qualidade que é o nosso diferencial’.

Video on demand noW, desde 
Junho

‘Sempre tentamos trazer boas notícias ao 

mercado, e a novidade que estamos oferecendo 

desde junho é o serviço Video On Demand 

NOW, uma proposta inovadora. Não se trata de 

uma locadora virtual, mas sim de um exemplo 

do que acontece no mundo, como Tele Cine 

Play e o Tele Cine on demand, que são casos 

emblemáticos’.

‘A indústria está discutindo o futuro da 

TV não somente da TV a cabo, mas 

também da televisão em geral. 

Estudam no mundo o compor-

tamento de como as pessoas 

assistem à televisão, com a 

transformação da Internet e a 

discussão do que vai ser a TV 

do futuro: se vão ver mais TV 

por Internet, por cabo ou aberta, 

tudo isso tem que ser acompanhado 

por uma transformação da indústria’.

‘Se as pessoas vão assistir à TV, nós devemos 

estar do seu lado. E é nisso que a nossa proposta 

se destaca: é uma atualização do modo de ver 

TV, porque os mesmos filmes que estão na 

churrasqueira da TV linear, vão estar de forma 

gratuita para aqueles que vejam TV não linear. 

As pessoas continuam sendo assinantes da TV 

por assinatura, mas têm a autonomia de ver 

quando, como e onde querem o conteúdo que 

escolherem’.

‘A Internet nos dá essa possibilidade, inclu-

sive com uma qualidade superior, com uma 

plataforma tecnológica muito superior da 

que está nas nuvens. Por isso está sendo um 

sucesso incrível, estamos muito felizes com 

este lançamento’, completou.

‘Estamos trabalhando para dar um acesso 

superior, podendo oferecer 100 Mb. Hoje mais 

de 95% dos nossos assinantes têm velocidades 

superiores a 1Mb; isto é uma aceleração do 

nosso perfil de assinantes. Além disso, entre 

os operadores do mundo a cabo que oferecem 

telefonia, estamos em quarto no número de 

assinantes’, ressaltou Félix.

‘Nossa aposta é no crescimento da base de 

clientes, com sustentabilidade, porque é um 

cuidado necessário quando um mercado se 

torna muito competitivo. Temos que ter uma 

aposta que adicione valor ao assinante: qua-

lidade + sustentabilidade é o melhor resumo 

da nossa estratégia’.

futuRo

‘No futuro, a programação estará disponível 

para todos os players, mas a qualidade será 

o diferencial. Também os valores agregados, 

como HD ou a mega-velocidade em banda 

larga e a possibilidade de ir somando serviços 

como o 3D, com o qual já fizemos transmissões 

nacionais como o Carnaval, Wimbledon, ou a 

final da Copa da UEFA’. 

Sobre a PLC-116, um dos temas mais deba-

tidos do mercado, Félix indicou que ‘é preciso 

esperar um tempo para que saia’. E acrescentou: 

‘Devemos deixar que as pessoas que estão 

trabalhando nela continuem com isso, sem 

fazer conjecturas. Depois que for aprovada, 

poderemos trabalhar em um novo cenário’.

oPeradores de tV Por assinatura

atingiu os 5 Milhões De assinantes De víDeo
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sky, a líder do mercado dth 

No fim de 2010, a DirecTV Group adquiriu 
por 605 milhões de dólares 18,9% das ações da 
Globo Comunicações e Participações S.A. na 
SKY Brasil, passando a controlar de 74% a 93% 
das ações da companhia.

A SKY Brasil é a segunda operadora de 
TV paga do Brasil e a líder entre os sistemas 
DTH, com 2,8 milhões de clientes e 27,4% do 
mercado no primeiro trimestre de 2011, de 
acordo com os dados da Anatel. Esta posição 
ganha relevância, já que neste ano os operadores 
satelitais ultrapassaram em número de assinantes 
os operadores a cabo no Brasil.

Além disso, a companhia também foi pioneira 
em 2009 com o lançamento da alta definição, 
SKY HDTV, e em 2010 com o lançamento do 
VOD, SKY On Demand, serviço exclusivo para 
os assinantes do SKY HDTV. Atualmente, é o 
operador com mais oferta em HD, com pacotes 
que incluem até 36 canais nessa tecnologia.

A oferta básica da SKY se divide em três 
pacotes: SKY FIT, que custa 49,9 reais (quase 32 
dólares) e inclui 86 canais; SKY Light, por 69,9 
reais (44,8 dólares) e 101 canais; e o SKY Mix, 
por 89,9 reais (57,6 dólares) e 125 canais. 

O SKY HDTV oferece cinco combos: HBO 
Max com 135 canais + 20 em HD por 
209,9 reais (134,5 dólares), Telecine 
com 131 canais + 20 em HD por 
219,9 reais (140 dólares), Futebol 
com 126 canais + 19 em HD por 
199,9 (127,5 dólares), Cinema 
com 143 canais + 22 em HD por 
239,9 reais (153,8 dólares) e Top 
com 142 canais + 25 em HD por 
299,9 reais (192 dólares). 

Lançado em meados de 2010, o serviço 
SKY On Demand foi pioneiro entre os operadores 
líderes. Atualmente, tem um custo de 6,30 dólares para ter acesso a até 10 títulos em HD, 

enquanto que o serviço PPV conta com a 
mesma quantidade de propostas, mas em SD, 
a 4,30 dólares.

Agricio Neto, VP de Marketing e Programação, 
explicou a Prensario: ‘Em relação ao conteúdo, 
temos acordos com os principais estúdios de 
Hollywood e os gêneros com maior demanda 
são ação, comédia, terror, infantil e romântico, 
com títulos como Inception, Iron Man 2, Sex 
and the city 2, Robin Hood e The Blind Side, 
entre outros’.

oPeradores de tV Por assinatura

Possuía 2,8 Milhões De clientes no 1t De 2011

Luiz Eduardo Baptista Rocha, 
presidente da SKY
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Fonte: Anatel. Em Milhares
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oPeradores de tV Por assinatura

Lançado em dezembro de 2008, Via Embratel 
é o operador satelital da Embratel, uns das 

principais empresas de telecomunicações de 

Brasil que pertence atualmente a América 
Móvil, do empresário mexicano Carlos Slim. 

Hoje, a companhia oferece telefonia local, longa 

distância nacional e internacional, transmissão 

de dados, vídeo, Internet e TV por assinatura. 

No primeiro trimestre do ano, a Via Embratel 

atingiu os 1,3 milhões de assinantes, e já é a 

terceira operadora do mercado com 13,2% de 

market share, atrás dos líderes NET Serviços e 

SKY, segundo dados da Anatel. Entre o primeiro 

trimestre do ano passado e o primeiro do 2011, 

adicionou 932.000 clientes, sendo o operador 

que mais cresceu nesse período: 70%. 

Via Embratel HD lançou no começo de julho 

o HBO em alta definição, que no terá custos 

para novos e atuais assinantes dos pacotes que 

já incluem os canais HBO e Max HD. ‘Além 

da alta qualidade, o cliente tem gravação 

automática —até 500 horas de gravação—, 

recurso pausa ao vivo, saída HDMI e áudio 

5.1, ambas em alta definição, e guia eletrônico 

de programação’, explicou Cristina Bandiera, 

diretora de Marketing e Conteúdo.

Os pacotes HD são comercializados a 

partir de R$ 99,90 (64 dólares). Os outros 

canais HD disponíveis são: Globosat HD, 

Via emBratel: oFerta de

Banda larga PoPular 

Multishow HD, Discovery HD Theater, 

Fox Nat Geo HD, TNT HD, HBO HD, Max 
HD, Telecine Pipoca HD, Telecine Premium 

HD, Telecine Action HD e ESPN HD. 

 

Banda laRga populaR

A companhia anunciou também no mês 

passado o lançamento de sua banda larga 

popular, cobrindo as cidades de Nova Iguaçu, 

Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti 

e Nilópolis  e Duque de Caxias (Baixada 

F l u m i n e n s e )  co m 

velocidades de 1 Mbps 

a um custo mensal de R$ 

29,80 (19,1 dólares). 

A  o p e r a d o r a 

informou que o cliente 

que desejar também 

os serviços de TV e 

telefonia, poderá assiná-

los por o mesmo preço, 

optando pela opção Via 

Embratel Fone. Neste 

caso, contará com o 

dobro da velocidade 

de sua banda larga 

(2 Mbps). A Baixada 

Fluminense também 

terá à disposição outras 

velocidades de banda, que variam de 5 Mbps 

a 20 Mbps.

Segundo a prensa local, apesar de ter sido a 

primeira a lançar uma oferta de banda larga 

popular após o anúncio do Plano Geral de 

Metas de Universalização III (PGMU III), a Via 

Embratel não foi pioneira. ‘Outras operadoras, 

como Telefônica, Oi e Net, já ofereciam serviços 

a custos semelhantes em alguns estados antes 

mesmo da assinatura do novo plano de metas 

do Governo’, sinalaram. 

Antonio João Filho, diretor executivo
o terceiro oPeraDor Do MercaDo 
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‘Este ano de 2011 esta sendo um dos mais 
expressivos para a empresa, com excelente 
crescimento da base, mesmo com a chegada de 
novos players. Nosso serviço de telefonia fixa 
apresenta-se totalmente consolidado frente ao 
mercado. Somos uma das poucas operações a 
agregar os 3 serviços e suas licenças correlatas  
(TV  por assinatura - SCMa; Internet - SCM; 
telefonia - STFC), com profissionais e recursos 
próprios, sem fazer uso de parcerias ou acordos 
comerciais com outras empresas’. 

caBo telecom: esPera crescimento de 30% 
da Base de assinantes em 2011 

Decio Feijo, gerente de Engenharia da Cabo 
Telecom, destacou à Prensario que 2011 é um 
ano de ‘quebra de paradigmas’, e acrescentou: 
‘Nosso desafio para este ano é aumentar o 
ingresso de clientes e a quantidade de serviços 
por assinante, alcançando incremento de 30% 
da base. Estamos investindo na comercialização 
do combo TV + Internet + telefone. Queremos 
massificar a venda de Triplo Play proporcionando 
comodidade ao assinante’, comentou Feijo.

Continua na página 36
Decio Feijo, gerente de Engenharia 
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A Oi se consolida como uma das principais 
empresas de telecomunicações do Brasil, sendo 
a líder em fornecimento de Internet de banda 
larga com 4,5 milhões de clientes (31,1% do 
mercado), 41,4 milhões de linhas móveis e 19,7 
milhões de linhas fixas de telefone. Em relação 
à TV paga, a OiTV totalizou 311 mil assinantes 
(3% do mercado), segundo dados fornecidos 
pelo relatório trimestral da companhia. 

As unidades geradoras de receita (RGU) 
totalizaram 66,1 milhões, mostrando um 
crescimento de 3,3% em relação ao último 
trimestre de 2010 e 6,1% nos últimos 12 meses. 
Esta performance foi influenciada principal-
mente pela expansão da base de assinantes de 
telefonia móvel (incluído o 3G) no segmento 
pré-pago, assim como o crescimento dos acessos 
de banda larga. 

Em relação ao primeiro serviço, a Oi mos-
trou um crescimento de 5,5% no primeiro 
trimestre do ano, somando 2,2 milhões de 

oi, o ProVedor líder de Banda

larga com 4,5 milhões de clientes

novos clientes. No segundo trimestre, a base 
de usuários aumentou em 159 mil clientes em 
comparação com o último trimestre e 247 mil 
nos últimos 12 meses. 

No final do primeiro trimestre, 14% dos 
clientes de banda larga fixa tinham velocidades 
iguais ou superiores a 4 megas. E em relação 
à banda larga móvel, possuía 666 mil clientes, 
crescendo 6,7% no primeiro trimestre e 36,5% 
nos últimos 12 meses. Desse total, 420 mil são 
usuários de mini-módems e 246 mil do pacote 
de dados do celular.

tV paga
O relatório do primeiro trimestre ressaltou 

que a companhia somou 36 mil novos clientes, 
em comparação com o último trimestre de 
2010, crescimento de 13,1%. Ao longo dos 
primeiros três meses do ano, a OiTV intensi-
ficou os esforços de venda de produto através 
da soma de inserções publicitárias em meios 

de comunicação, e desenvolve novos canais de 
vendas, como o call center e lojas físicas.

Com o objetivo de fidelizar a base de clientes 
de telefonia fixa, a companhia buscará em 2011 
e no próximo ano aumentar a oferta de TV 
paga, serviço que hoje oferece em 14 estados 
do país e no Distrito Federal. 
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A TVA, que tem como sócios os grupos 

Abril e Telefônica, é o sexto operador do 

mercado brasileiro com 160 mil assinantes de 

vídeo no primeiro trimestre do ano, segundo 

Anatel. Agora, esta implementando a Ultra 

tVa: ‘o consumidor só têm

a ganhar com a Plc-116’

Banda Larga, com velocidades de Internet de 

até 100Mbps.

Ricardo Pérez, diretor de Marketing da TVA, 

explicou à Prensario: ‘Em 2011, por meio da 

parceria comercial com a Telefônica, foi lançada 

a Ultra Banda Larga do Ajato. A fibra oferece 

também o serviço de TV por assinatura, com 

VOD. Até julho de 2011, a TVA lançou mais 6 

canais em alta definição compondo um por-

tfólio de 26 canais HD’.

‘Neste ano, bidirecionalizamos a rede de 

cabo da TVA, aumentando nossa possibilidade 

de oferta de banda larga para novos clientes, 

e para 2012 continuaremos crescendo com 

nossa oferta de produtos Premium, com alta 

qualidade, para oferecer o que há de melhor 

aos nossos clientes’, diz Pérez.

Nos últimos cinco anos, principalmente em 

função da ascensão da classe C ‘a novos e mais 

elevados patamares de consumo’, segundo o 

executivo. ‘A economia brasileira passou por 

um ciclo de crescimento sem precedentes. O 

aumento da renda e do consumo, como não 

poderia deixar de ser, traz fortes reflexos na 

utilização de serviços de voz, banda larga e 

dados, reaquecendo o mercado de telecomu-

nicações’, acrescentou.

‘O Grupo Telefônica e seus parceiros enten-

dem que o mercado de comunicações, a socie-

dade brasileira e, principalmente o consumidor, 

só têm a ganhar com a aprovação da PLC-116. 

Em primeiro lugar, porque seria ampliado, 

significativamente, o leque de provedores 

ofertando TV por assinatura serviço que, no 

Brasil, tem baixa penetração, muito abaixo da 

encontrada em outros países da América Latina’, 

asseverou Pérez.

‘Em segundo lugar, o projeto encerraria com 

uma assimetria jurídico-regulatória grave. 

Hoje, a legislação restringe a atuação dos grupos 

empresariais, no provimento do serviço de TV 

paga por meio da tecnologia dos cabos coaxiais, 

em função da origem de seu capital e de seu 

regime jurídico. Já o provimento de TV por 

assinatura por meio das tecnologias  DTH ou 

MMDS pode ser feito por qualquer empresa 

ou grupo empresarial’, finalizou.

Ricardo Pérez, diretor de 
Marketing da TVA

lançou a ultra banDa larga coM acessos De 100MbPs  

Call 705-742-1350  www.lindsaybroadbandinc.com

HFC Wi-Fi 

Lindsay delivers a strand mounted, hardened HFC 
powered access point featuring RouterOS management 
system. Model SMHAP available with DOCSIS 2.0/3.0, 

Fiber and PON Backhaul,802.11 a/b/g/n configurable, 
HFC,120-240 VAC and POE powering options with single 

or multiple radio options for access and transit 
deployments. Designed by cable engineers for cable 

operators including full access for cable 
modem level set up and exterior test points.

Why pay thousands of dollars 
for a well-defined standards based 
DOCSIS/802.11 outdoor enclosure?

TOUGH TECHNOLOGY.
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‘Em 2011, a Associação Neotv se reinventou. 

Ampliou o seu foco de atuação: hoje, 

não representa apenas operadores de TV 

por assinatura, mas também empresas e 

empresários que desejam montar operações 

deste tipo, operadores de Internet, fornecedores 

de conteúdo e de equipamentos e serviços 

voltados ao nosso mercado’.

Mariana Filizola, a nova diretora geral da 

Neotv, explicou à Prensario que a associação 

tornou-se ‘mais forte institucionalmente à 

medida que conseguiu ampliar o seu universo 

de discussão’. Hoje, a associação inclui 119 

operações, sendo que 15 delas estão em 

implantação. 

A executiva acrescentou: ‘Com a perspectiva 

de abertura do mercado, como vem propondo 

a Anatel, a Neotv tem sido a porta de entrada 

de pequenos e médios operadores que desejam 

lançar operações de TV por assinatura ou 

expandir sua área de atuação’.

‘Existem várias razões para isso: entre elas, 

os benefícios comerciais proporcionados 

pelos contratos que a Associação tem com 

programadores de conteúdo —pelo ganho 

de escala—, a redução de custos a partir 

da negociação de compras coletivas com 

fornecedores de equipamentos, link e sistemas 

de gestão e, por fim, pela experiência da 

equipe da Neotv no que tange à implantação 

e gerenciamento do novo negócio’.

 

o meRcado 
‘Desde o início do 2000, o mercado de cabo 

e MMDS está fechado, o que prejudicou de 

maneira quase que cruel o desenvolvimento 

do setor. O crescimento do DTH de forma 

exponencial é uma prova da carência e do 

potencial del mercado brasileiro. A grande 

neotV: ‘o crescimento do dth é 
uma ProVa da carência e do 
Potencial do mercado Brasileiro

a associação aMPliou o seu foco De atuação

coM outros jogaDores 
questão é que o Brasil só cresce na tecnologia 

DTH, porque ela está conseguindo atingir a 

planta brasileira com preços mais acessíveis 

do que há alguns anos’-

A Anatel precisa liberar o mercado de TV a 

cabo para que as pessoas tenham acesso a oferta 

de todos os serviços. A ampliação da planta 

coberta com TV a Cabo é fundamental para 

garantir o crescimento. Em função da excelente 

qualidade da TV aberta que temos, entregar 

esses canais, principalmente com conteúdo 

local, também é importante. Faz toda diferença 

para o cliente receber de uma mesma operadora 

também os serviços de Internet e telefonia’.

O ponto focal para a continuidade do 

setor hoje no Brasil é, da acordo a Filizola, 

‘a liberação do mercado de TV a Cabo, com 

uma regulamentação robusta, que incentive 

a entrada de novos operadores em mercados 

ainda não atendidos. Alem disso, é essencial 

a oferta de banda larga, por meio de Plano 

Nacional de Banda Larga (PNBL) ou de 

empresas privadas detentoras das redes, que 

garantam aos operadores de cabo a condição 

de comprar link com preços competitivos’. 

‘Ninguém conseguirá fazer massificação 

da banda larga sem contar com os pequenos 

operadores, que têm suas redes em locais mais 

distantes e de pouco interesse dos grandes 

grupos’, assegurou.  

 

pRincipais desafios da neotV

‘O maior desafio do mercado brasileiro 

está pautado em dois pilares: a dificuldade na 

composição de seus line ups e dos modelos de 

empacotamento em algumas programadoras; 

e debater o modelo de negócio futuro, já que 

parece não haver interesse no diálogo sobre 

como vamos enfrentar a chegada da Internet, 

das Multitelas, da possibilidade de escolha do 

assinante’, diz Filizola.

Sobre o primeiro ponto, comentou: ‘Seria 

mais correto vender o que o consumidor quer 

comprar e não o que nos obrigam a vender. Está 

ainda mais difícil negociar conteúdo por que 

só são viáveis se vendidos em conjunto pelas 

programadoras. Agente negocia a programação 

considerando a base conjunta de assinantes de 

todos os operadores associados, melhorando a 

competitividade. O mais estranho é que, apesar 

de ver essas grandes empresas comprando 

conteúdo 30% mais barato, não vemos os seus 

pacotes custarem 30% mais baratos do que o 

dos pequenos operadores’. 

Sobre o segundo ponto, sinalou: ‘A nova ge-

ração —jovens de 18 a 25 anos— é a geração do 

“free”: são grandes consumidores, mas gostam 

de escolher o que querem assistir e não querem 

pagar por isso. O modelo atual não atende a 

estes consumidores e não vejo um trabalho 

conjunto do mercado para trabalhar em cima 

de um novo modelo. O que vejo são operadores 

de um lado “mendigando” conteúdo extra para 

ofertarem aos seus clientes, em plataformas 

(integradas ou não) ao seu produto atual, mas 

ainda pensando muito no hoje’. 

‘E, do outro lado, programadores preparando 

seus conteúdos para serem ofertados para as 

mais diversas plataformas do futuro, porém sem 

um modelo comercial coerente que possibilite 

que impeça que o cliente de Pay TV não migre 

para uma plataforma que permita a ele assistir 

apenas o que ele quer’, completou. 

Mariana Filizola, diretora geral 
da Associação Neotv

oPeradores de tV Por assinatura
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Ricardo Emilio Grilli, presidente de Tech 
Cable, falou com Prensario sobre a atualidade 

da empresa e os planos futuros nas cidades 

onde opera. Cabe recordar que, depois das 

inundações sofridas no Norte de Rio de Janeiro 

em 2009, as operações de Tech Cable tiveram 

que se adequar a uma realidade totalmente 

diferente.

‘Depois da grande catástrofe acontecida —

única na historia do Brasil por sua gravidade— 

as cidades já estão quase recuperadas. As cidades 

de Teresópolis e Petrópolis tiveram a tragédia 

acontecida em bairros os quais dificilmente ou 

em curto prazo sejam recuperados. Na cidade 

de Nove Friburgo foi totalmente diferente, já 

que se atingiu a cidade gerando um grande 

golpe sobre todas a atividades; hoje quase já 

tem restabelecido mais que a gente ficou com 

medos ante qualquer tormenta, além de ter 

perdido bairros como Córrego Dantas, Nova 

Friburgo, que se perdeu mais o menos 300 

vivendas ou mais, mais a cidade já esta em seu 

ritmo normal, ou intentando recuperar em sua 

totalidade a mesma’, explicou Grilli.

tech caBle: ser indePendente num mercado 
comPetitiVo 

‘Nosso projeto de digitalização se viu 

demorado em função da compra de caixas, já 

que não e fácil o sistema de importação. Neste 

momento temos achado um bom fornecedor 

das mesmas e já nos encontramos no processo 

de importação. Quando um inicia o processo 

de digitalização e quando um vê as demoras 

reais de instalar o mesmo, como ser sistema 

de codificação, caixas, head end, contratação 

de novos canais HD, compra e importação 

de decodificadores, novos contratos os quais 

demoram um tempo impossível quase de 

projetar. As empresas de DTH tem realizado 

fortes investimentos nessa área além de 

investimentos enormes em publicidade o 

que nos obriga a acelerar ao máximo nossos 

planes de digitalização. Hoje já temos 3 cidades 

digitalizadas’.

‘Eu continuo vendo ao Triple Play como o 

futuro  por mais que não entenda quem vai 

pagar os custos. Ainda mais, si você olha os 

novos sistemas de plataformas desenvolvidos 

pela Motorola ou Cisco e fico como um grande 

interrogante de quando isso poderá chegar para 

as pequenas e medianas cidades em função dos 

grandes investimentos que se devem fazer, e 

como se vai a recuperar esse investimento e 

um mistério’.

‘Estamos em conversas para incorporar 

distintos sistemas de valor agregado, existem 

inúmeros serviços de valor agregado para ser 

incorporados e facilitar e melhorar a vida dos 

nossos clientes, o único que nos preocupa e que 

cada serviço agregado vem com o problema de 

uma futura legislação. Igualmente já estamos 

avaliando alguns deles como ser Pay Per View 

e outros que somaram uma receita adicional, 

já se percebe em números reais das grandes 

operadoras os altíssimos índices de penetração 

dos serviços agregados’. 

Perguntado sobre a realidade dos 

independentes hoje no Brasil, Grilli diz: ‘A 

situação dos independentes do Brasil esta 

marcada claramente a sobreviver em cidades 

pequenas e medianas de pequeno porte, já que 

as grandes cidades serão ou já são  dominadas 

pelos grandes operadores. E impossível com 

o projeto da nova lei de TV a cabo, a criação 

de empresas pequenas que possam operar em 

concorrência com as teles. Brasil será o único 

grande mercado que aceita que elas participem 

em livre concorrência com empresas de TV a 

cabo com o qual se define o futuro em mãos 

delas. Isso não é futurologia, já se vê na pratica 

em função da grande concentração existente 

hoje em dia. Também e incrível que logo de 

mais de 10 anos sem novas licencias, Anatel 

ainda não tenha liberado as mesmas em 

condições de equidade, já que o mercado atual 

é dominado também pelas grandes empresas 

como ser Sky, Embratel, Oi e, proximamente 

GVT via DTH’.

‘Os números mandam o quase 50% dos 

clientes atuais de TV por assinatura são de DTH, 

o incrível crescimento de TV por assinatura no 

Brasil nos últimos tempos responde em grande 

parte a DTH. Mais é uma indústria pujante e 

os independentes têm a seu favor o baixo custo, 

mais repito só em pequenas cidades’.

Na ultima ABTA surgiu o projeto de uma 

Câmara de Operadores Independentes de TV 

por assinatura. ‘O projeto da associação esté 

em andamento, já se inscreveu a associação 

com muito poucos sócios e agora será o longo 

caminho de que a mesma se desenvolva, e aqui 

é importante mencionar algo’.

‘Não foi um projeto meu ou das empresas que 

sou sócio, foi um projeto que nasce entre vários 

operadores para procurar uma voz que possa 

falar pelos operadores independentes, já que 

atualmente a ótica das associações existentes 

e divergente da visão de muitas pequenas 

operadoras. Aguardando que se entenda como 

se falou, que esta eventual associação que quer 

nascer tem como objetivo somar e não ser contra 

ninguém e sim somar para desenvolver um forte 

mercado de TV com assinatura independente 

e nacional’, finalizou Grilli.

Ricardo Emilio Grilli, presidente de Tech Cable

oPeradores de tV Por assinatura

e no Facebook          e Twitter

www.LatinAdsales.com O encontro da TV por assinatura com a publicidade
Veja tudo isso em ação em www.LatinAdSales.com
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‘Foi um ano muito bom para toda a indústria, 
acompanhamos as taxas de crescimento 
chinesas que a economia brasileira apresentou. 
Crescemos saudavelmente na nova classe C e 
vegetativamente nas classes A e B. A demanda 
por banda larga é recorrente e um grande 
alavançador de novos assinantes, pois a oferta 
combinada (combos) de mais de um serviço 
deixa os pequenos operadores competitivos’.

Alberto Umhof, diretor geral da operação 
independente BVCi, explicou à Prensario sobre 
como foi a primeira metade de ano em suas 
operações: uma em São Pablo e duas em Minas 
Gerais, e acrescentou: ‘Digitalizamos 100% uma 
das operações de Minas Gerais,  e estamos a 
caminho de fazer o mesmo nas outras assim que 
acabemos de melhor entender como funciona 
esta nova plataforma e quais as expectativas dos 
assinantes neste serviço’.

Sobre a regulação diz: ‘Está a caminho de 
aprovação um novo arcabouço regulatório 
puxado pela Anatel, e atualmente em 
consulta pública, que pretende impor algumas 
funcionalidades que provavelmente acabarão 
com a existência de operadores independentes e 
de quebra com a possibilidade estratégica do país 
possuir redes alternativas realmente nacionais 

BVci: ‘o noVo arcaBouço regulatório

acaBará com a existência 
de oPeradores indePendentes’

e independentes’.
‘Sem mencionar que o direito de escolha, de 

ir e vir dos cidadãos não poderá ser plenamente 
exercido. Isto porque conforme interpretações 
do novo regulamento proposto pela Agencia 
as teles poderão prestar o serviço de TV a cabo 
nas suas respectiva áreas de atuação através de 
coligadas ou controladas, resultado de uma serie 
de controversas releituras da  Lei  do Cabo e 
demais regulamentos vigentes’.

‘Dificilmente investidores nacionais arrisquem 
suas economias num negocio onde enfrentarão 
as teles como o primeiro concorrente direto, 
sendo que e dentre muitas outras vantagens estas 
pagam valores infinitamente menores de aluguel 
dos postes que já ocupam que os novos entrantes 
pagarão e desde que exista espaço disponível no 
poste. Alem disso, compram programação a nível 
pan regionais com descontos importantíssimos, 
tem acesso a dinheiro a juros internacionais e já 
estão de alguma maneira dentro das residências 
com seus serviços de telefonia fixa ou móbil’, 
ressaltou Umhof.

‘Outro golpe no caminho de acabar com a 
concorrência desde a regulamentação aparece 
no recente subsidio obtido pelas teles ao aderir 
ao plano de banda larga popular, assinando 

Alberto Umhof

inteRnet e digitalização 
‘Modificamos expressivamente os pacotes 

de Internet. Atualmente a menor velocidade 
comercializada pela Cabo é a de 3Mbps. 
Atualizamos o parque de CMTSs ARRIS C4 
para DOCSIS 3.0 e assim ofertar na mesma 
rede HFC velocidades de até 50Mbps a preços 
competitivos, sem esquecer da oferta de serviços 
corporativos utilizando BSoD (Business Service 
over Docsis), aumentando a rentabilidade e a 
oferta de serviços’.

Em quanto ao processo de digitalização Feijo 
sinalou: ‘Pelo grande investimento em set-tops, 
ainda esta sendo feito gradualmente dentro da 
base analógica. Estamos agregando mais canais, 
com a estrutura de EPG e novos serviços como 
o PPV. Atualmente estamos em processo de 
ativação dos canais High Definition (HD), e 
em processo de reestruturação do lineup. O 
objetivo é iniciarmos a oferta de HD até o final 
deste ano, e assim, concluirmos o processo de 
digitalização’.

‘Estamos em processo de estudo e conversas 
com a Cisco para a possível implementação 
do sistema VideoScape de VOD, para que 
possamos manter a competitividade e inovação, 
características da empresa. Ampliamos o case de 
sucesso que foi a implementação de estrutura 
GePON sobre a estrutura óptica existente da 
rede HFC, para atender ao segmento de Business 
Service’.

Os serviços de valor agregado, além de serem 
responsáveis por gerar receitas importantes para 
empresa, possibilitam sob a ótica do assinante, 
disponibilizar ao cliente maior conforto e 
qualidade na fruição dos serviços.

Regulação 
A Cabo Telecom é associada e membro 

do conselho eletivo da Neotv. ‘Vem, ao longo 
dos anos, contribuindo junto a associação 
para as melhorias das condições comerciais 
de negociação do pequeno e médio operador 
com as programadoras, além de outros temas 

importantes, como as discussões atuais do PLC-
116 e do novo regulamento do serviço de TV a 
cabo’, diz o executivo.

‘A Anatel busca a aprovação de regulamento 
que tem como um dos objetos a liberação 
ilimitada do mercado de TV a cabo através da 
outorga de autorizações. Tanto a Neotv como 
os operadores a ela associados, concordam 
pela abertura do mercado e outorga de novas 
concessões. Contudo essa abertura de mercado 
deve se dar de forma criteriosa, sob pena de 
causar total insegurança jurídica e econômica 
por parte dos operadores independentes’.

‘Em outras palavras, a questão discutida 
é como evitar que os pequenos e médios 
operadores, que cumprem regularmente com 
as obrigações pactuadas na proposta quando 
do certame licitatório, sejam atropelados pela 
concorrência absurdamente desigual com 
grandes grupos econômicos que possam ter 
interesse em investir nas mesmas localidades em 
que o serviço já é prestado’, finalizou Feijó.

há alguns dias termo de compromisso com o 
governo e fora do alcance da enorme maioria dos 
operadores de TV a cabo independentes’.

inteRnet 
Da acordo com Umhof, Internet se transforma 

aos poucos ‘no carro chefe do negocio’, e TV por 
assinatura ‘é cada vez mais acessório’. Segue o 
executivo: ‘Todo caminha para a convergência 
e esta se dará majoritariamente sobre protocolo 
IP, puxada pela mudança de hábitos de consumo 
da população que cada vez menos aceita pagar o 
que certamente não consumirá. É na banda larga 
que se estabelece a verdadeira concorrência com 
as teles e não na minúscula receita proveniente 
da TV por assinatura, que já tem pelo menos 4 
ofertas de DTH em todos os cantos do país’.

‘A convergência sobre protocolo de Internet faz 
perder importância e volume à receita originaria 
do trafego de voz tradicional sobre pares 
metálicos derrubando o caixa da teles. O mesmo 
ocorre na TV a por assinatura com o conteúdo 
sobre demanda e ainda a importante oferta 
pirata on line. A sobrevivência e prosperidade 
no mercado será de quem consiga a maior fatia 
de assinantes de banda larga’.

CABO TELCOM - Continuação da página 26  
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Enquanto os grandes operadores potenciam 

a consolidação e o crescimento do mercado, os 

operadores independentes do Brasil estão na 

expectativa de como a PLC-116 vai impactá-los, 

com a formalização da entrada das telefônicas 

no mercado de TV a cabo.

Alguns executivos consultados pela Prensario 

os oPeradores indePendentes

renoVam suas exPectatiVas

coincidem que os independentes ficarão em 

uma “situação muito vulnerável’, enquanto que 

outros veem oportunidades nas concessões no-

vas que serão outorgadas. Uns 30 independentes 

estão agrupados na Associação Neotv para 

defender seus interesses, mas os que estão de 

fora objetam que esta aliança tem a Telefónica e 

oPeradores de tV Por assinatura

< 38 >

os sistemas MMDS em suas filas e que no futuro 

poderia não representar seus interesses.

Além da Tech Cable, de Ricardo Grilli 
— que foi entrevistado nesta mesma edição— a 

Prensario conversou com outros sistemas 

independentes, como Miguel Müller e Luis 
Oliviero, da Costa do Sol, do Rio de Janeiro, 

que estão analisando alternativas para di-

gitalizar. Na zona de Cabo Frio, têm 35 mil 

casas passadas dos setores B e C, e desde 2004 

oferecem Internet. 

Alberto Umhof, da BVCi, tem três operações: 

uma em São Pablo e duas em Minas Gerais, 

oferecendo Internet nas três. Marcos Machado, 
da Master Cabo, que está dentro da Neotv, 

conta com oito operações em Divinópolis e 

Monte Claro, em Minas Gerais, entre outros, 

com cabeceiras digitais e telefonia nas duas 

cidades.

Jorge Frillocchi é o dono de uma das duas 

construtoras de redes líderes do mercado, a Red 
Control, e o sistema de Guarujá, a Itapema TV. 

Está oferecendo Triple Play a 450 mil pessoas 

(250 mil residências) que durante a temporada 

de verão podem se estender a 2 milhões. Oferece 

um serviço básico, o Premium da TV Globo e 

dois canais condicionados. De acordo com o 

financiamento, agora vai começar a trabalhar 

cinco novas operações. Trata-se de três capitais 

de estado (Rio Branco e outras), duas segundas 

cidades (dos estados de Alagoas e Fortaleza) e 

uma terceira jurisdição dentro de São Paulo. 

Frilocchi vê na PLC-116 ‘uma oportunidade 

de avançar sobre o resto da Baixada Paulista’, 

que abrange outros balneários de São Paulo 

(Santos, Praia Grande e São Vicente), que têm 

um potencial em alta temporada de 9 milhões 

de pessoas que poderia neutralizar a maior 

competição com a possível entrada das teles 

no mercado. 

Marcos Machado 
da Master Cabo

Jorge Frillocchi da 
Itapema TV

Miguel Müller
 da Costa do Sol
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almaPBBdo: “agência do ano” em 
cannes Pela terceira Vez

A AlmapBBDO continua sendo a segunda 
agência publicitária em importância de Brasil 
nos primeiros cinco mês do ano, totalizando 
1.039 milhões de reais de investimentos, ou seja 
643 milhões de dólares, segundo o ranking de 
agências do Ibope Monitor. 

Uma das principais notícias sobre a compa-
nhia, liderada por Marcello Serpa e José Luiz 
Madeira é que foi eleita por terceira vez “Agência 
do Ano” no festival Cannes Lions deste ano (2000, 
2010 e 2011), onde conquistou um Leão de Ouro, 
oito de Prata e cinco de Bronze.

Desde 1998, a AlmapBBDO é uma das agências 
brasileiras mais premiadas do mundo, inclusive 
está entre as dez que mais prêmios conquistaram 
com o trabalho online a nível mundial. Alguns 
dos principais clientes são Embratel, Havaiana, 

General Electric, Volkswagen, Escola Paname-
rica de Arte e São Paulo Alpargatas.

O Leão de Ouro da AlmapBBDO foi conquis-
tado na categoria Press, com a campanha para a 
revista Billboard Brasil. Na mesma categoria, a 
companhia obteve prezas por campanhas para 
Top Magazine, Getty Image, Escola Paname-
ricana de Arte, entre outros. Em films ganho o 
Tradutor para Volkswagen Tiguan, o Quarto 
para Embratel, e Eu te amo/Chefe/Filho e Não 
é você, peças originais para Volkswagen. 

As agências brasileiras receberam, ao todo, 68 
Leões: seis de Ouro, 24 de Prata, 37 de Bronze e 
o Leão de Agência do Ano da AlmapBBDO. No 
ano passado foram 58 Leões, incluindo o troféu 
da AlmapBBDO. Nesta edição de 2011, Cannes 
recebeu cerca de 24 mil inscrições de trabalhos 
de todo o mundo. A Wieden + Kennedy Por-

Ranking das agências de puBlicidade 
poR fatuRamento (maio 2011) 
fonte: iBope monitoR | em milhões de dólaRes

young & ruBicam 1.442 
almaPBBdo 643
euro rscg Brasil  615 
ogilVy e mather Brasil 609
wmccann 531 
Jwt 509
Borghierh/lowe  417
neogama 399 
áFrica 381 
F/nazca ses  370
dm9ddB  364
z + 333
gioVanni draFtFcB 329
agencia conta diVidida 288
multi solution 287
artPlan 262
loducca  257
talent  245
leo Burnett 238
PPr 238

conquistou uM leão De ouro, oito De Prata e cinco De bronze

A Havaianas é uma das principais marcas da São Paulo 
Alpargatas, e AlmapBBDO também crio a campanha 

global do produto

A AlmapBBDO 
conquistou o 
Leão de Ouro em 
Cannes na cate-
goria Press, com 
a campanha para 
a revista Billboard 
Brasil

tland foi a segunda agência colocada e a BBDO 
Nova York ficou em terceiro lugar. A BBDO foi 
a “Network of the Year”.

ddB Brasil: noVas contas 
e Prezas em cannes 2011

DDB Brasil está no 9º lugar no ranking das 
agências brasileiras com um investimento em 
mídia de R$ 765,7 milhões (484,9 milhões de 
dólares). No primeiro semestre ganho a conta 
da Brinquedos Estrela, a maior fabricante de 
brinquedos do país e insistiu 46% do total 
previsto para 2011.

Mônica de Carvalho, vice-presidente de 
Mídia de DDB Brasil, comentou à Prensario 
os destaques da companhia nos primeiros seis 
meses do ano: ‘O mercado brasileiro é extre-
mamente criativo, profissional e qualificado. 
Uma indústria forte, construída por veículos 
bem equipados, agências criativas, produtoras 

competentes e marcas relevantes’.
Entre as campanhas publici-

tárias, a executiva destacou as de 
Volta Ferrorama de Brinquedos 
Estrela, que foi premiado com Ouro brasi-
leiro em Direct, no Festival de Cannes 2011 
e também conquistou um Leão de Prata na 
mesma categoria. 

Também as campanhas de Guaraná Antarc-
tica, o Banco Itaú com Marco Luque, um dos 
maiores comediantes do Brasil quem fez um 
show ao vivo para promover a iconta, e C&A 
com Elvis Presley para a campanha do Dia 
dos Namorados.

Volta Ferrorama de Brinquedos Estrela foi premiado 
com Ouro brasileiro em Direct no Festival de Cannes 
2011 e também conquistou um Leão de Prata na 
mesma categoria
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net Brasil: ‘o mercado de tV 
Paga deVerá crescer 30%, 
ultraPassando os 12 milhões 
de assinantes no Final do ano’

A NET Brasil, uma empresa das Organiza-
ções Globo, é responsável pela distribuição dos 
Canais Globosat para o mercado brasileiro de 
TV Paga (canais lineares e VOD) e conteúdo 
não-linear para as novas mídias (Online e Out 
Of Home). 

A companhia distribui os portfólio de Glo-
bosat com 34 canais (26 em SD + 8 em HD) e 
o portfólio da Globo Rádio, com 36 canais de 
áudio (32 canais de áudio + 4 canais de rádio). 
Mais de 90% dos assinantes do mercado de TV 
Paga no Brasil são assinantes de canais Globosat, 
da acordo com dados da NET Brasil (abril).

‘A ABTA é o maior evento da TV por assina-
tura na América Latina e o ponto de encontro 
dos maiores players do mercado brasileiro. 
Representa para nós uma ótima oportunidade 
para apresentar seu portfólio para os atuais e 

novos operadores e distribuidores de conteú-
dos pagos, estreitar relações com parceiros e 
prospectar novos negócios’, destacou Fernando 
Ramos, diretor executivo de NET Brasil

alta definição e pRodução oRiginal 
‘A programação do nossos canais em língua 

portuguesa é um ingrediente importante para 
a adoção em massa do serviço no Brasil. Os 
canais retratam a identidade cultural brasileira 
na TV Paga e atendem as diversas áreas de in-
teresse dos assinantes. Hoje, sua programação 
oferece um mundo de possibilidades e acesso 
ao mais completo e diversificado conteúdo da 
TV brasileira’. 

‘Em 2010, as 100 exibições de maior audiência 
da TV por assinatura foram da Globosat (Ibo-
pe). Dos 20 canais pagos com maior audiência 
no horário nobre em 2010, metade são da 
Globosat (IBOPE – dez/10). Entre os 10 canais 
citados como fundamentais para a manuten-

tV Por assinatura

‘Repetindo o fantástico 2010, o mercado 

brasileiro de TV paga deverá crescer proxima-

mente dos 30% no ano de 2011, ultrapassando 

os 12 milhões de assinantes no final do ano’, 

diz Ramos.

‘O mercado brasileiro de TV Paga já está am-

plamente atendido por companhias internacio-

nais que apostam e vêm apostando há anos aqui. 

Vários grupos brasileiros importantes como a 

Globosat fizeram investimentos importantes no 

setor e continuam apostando no crescimento 

da indústria. Hoje, as taxas de crescimento 

mensal se igualam às taxas de crescimento 

anual de outros mercados. O mercado brasileiro 

também possui muito potencial para aumento 

da penetração do serviço de TV paga, que hoje 

é de 20%’, comentou o executivo. 

Sobre a PLC-116, Ramos diz: ‘Todas as 

programadoras terão que fazer adaptações em 

suas grades a partir da aprovação desta nova 

Plc-116: 'as oPeraDoras terão que fazer aDaPtaçoes'

Fernando Ramos, diretor 
executivo de NET Brasil

regulação. Podemos dizer que a Globosat tem 

uma atuação consistente ao longo dos anos 

no mercado de produção de conteúdo brasi-

leiro, fomentando a produção independente. 

Em 2010, mais de 120 produtoras brasileiras 

independentes produziram conteúdo para a 

Globosat. Mais da metade de todo o conte-

údo transmitido pelos Canais Globosat em 

2010 foi de produção nacional (própria e/ou 

independente)’.

‘O novo marco regulatório que irá normalizar 

questões relevantes para um mercado que cresce 

em ritmo acelerado. Estamos acompanhando 

atentamente o desenvolvimento deste Projeto 

de Lei e esperamos que seu resultado seja um 

avanço, na medida em que até agora conse-

guiu incorporar contribuições dos diversos 

segmentos da cadeia de valor desta indústria’, 

finalizou Ramos.

Fonte: Anatel.

BRasil: cRescimento da assinantes de tV 
de paga (2006-2010)

BRasil: assinantes adicionados, poR  
tecnologia (aBRil 2010-aBRil 2011)

Fonte: Anatel.

ção da assinatura 
entre os assinantes, 
3 são da Globosat 
(IBOPE – maio/11)’, 
explicou. 

‘Além disso, so-
mos pioneiros no 
lançamento de ca-
nais pagos em HD no 
mercado brasileiro 
e temos atualmen-
te oito canais HD 
sendo distribuídos: 
Globosat HD, Mul-
tishow HD, Telecine 
Premium HD, Telecine 
Pipoca HD, Telecine 
Action HD, Megapix HD, PFC HD e Combate 
HD; dos 28 canais pagos em HD disponíveis 
no mercado brasileiro atualmente, 8 são da 
Globosat’.
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Broadcasting

rede gloBo: ‘ao Final desse ano teremos 80% 
do Prime time em alta deFinição’

A Endemol Globo foi criada em 2001 como 
uma joint venture entre a Rede Globo e a 
Endemol International. O dois sócios da são 
lideres em seus mercados originais: a TV Globo 
é reconhecida internacionalmente pelo alto pa-
drão de suas produções, e a Endemol, empresa 
de origem holandesa, é reconhecida pela ampla 
capacidade de criar, produzir e distribuir novos 
formatos para televisão.

Mônica Athayde, diretora geral da Endemol 
Globo, destacou sobre o mercado brasileiro de 
conteúdos: ‘O Brasil é reconhecido mundial-
mente pela alta qualidade de suas produções 
para a televisão – em especial a TV aberta. A TV 
Globo é uma das mais importantes emissoras de 
televisão do mundo. Os profissionais que atuam 
nessa área têm alto nível técnico, de produção 
e de criatividade’.

endemol gloBo: ‘Brasil é hoJe um Foco

de conVergência de interesse’ 
‘Além disso, o pais é hoje um 

foco de convergência de interes-
se mundial. Entre as razões está 
a escolha do país como sede dos 
próximos dois grandes eventos 
esportivos mundiais: a Copa do 
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos 
de 2016’, diz Athayde.

Os focos da atuação da Endemol Globo no 
Brasil estão em: ‘Trazer formatos da Endemol 
já desenvolvidos nos outros países que atua 
e criar novos formatos e produzir no Brasil 
formatos que serão exibidos em outros países. 
Com flexibilidade para as equipes Globo fazerem 
adaptações para a audiência brasileira’.

Entre as produções já realizadas com sucesso 
estão o Big Brother Brasil e Hipertensão,  além 
de  outros formatos que são veiculados na TV 

Globo dentro dos programas Caldeirão do Huck 
e Domingão do Faustão. ‘Em 2011, a Endemol 
Globo assessorou a TV Globo com sucesso na 
produção da 11ª edição do Big Brother Brasil. 
Já estão confirmadas também novas edições 
de Hipertensão e Dança dos Famosos, o último, 
estreou no 22 de maio’, finalizou Athayde.

José Dias, R&D Mul-
timedia director da Rede 
Globo continua promo-
vendo o 3D. Destacou a 
Prensario: ‘Já entramos 
na nova era do 3DTV, 
mobilizado pela indús-
tria do cinema e vídeo 
games. É necessário um 
fluxo contínuo de pro-

dução. Um recurso ime-
diato é reconverter de 2D a 3D em tempo real, 
o que já fazem JVC, Miranda e 3D Media’. 

Na NAB passada, Dias mostrou estatísticas de 
como a sensação de presença aumenta com o 3D. 
‘Na parte comercial, a intenção de compra de 
produtos associados a esta tecnologia já passou 

3d da gloBo

José Dias

a 83%’, ressaltou.
Sobre as limitações, mencionou o tema das 

câmeras, o pouco conhecimento dos técnicos, a 
falta de novos programas e da familiaridade dos 
produtores e diretores, e os custos. Primeiro, dos 
óculos, que varia segundo sua qualidade —os 
polarizados são mais baratos—, e depois, da pós-
produção, que é mais cara em 3D. Também está 
a questão de quanta gente se coloca em frente 
da tela em função dos monitores. 

Em relação às vantagens, completou: ‘O 3D 
pode ser feito com o sistema atual, mesmo 
perdendo muita resolução no processo para TV 
aberta sem algumas mudanças, como um novo 
processamento e substituição dos encoders. 
Fazer uma produção em 3D ruim é fácil, mas 
uma boa é difícil’. 

Endemol Globo: Mônica Athayde, Ana Carolina 
Gonçalves, assistente de produção, é Marta 

Siquiera, gerente da produção

A serie O Astro e a última novela da 
Globo Insensato Coração, dois dos 
programas prime time produzidos 
em HD  
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Carlos Brito Nogueira, assessor de 
Planejamento y Projetos de engenharia da Rede 
Globo, destacou à Prensario os trabalhos que 
sua área tem desenvolvidos neste ano: ‘Estamos 
continuamente investindo nas duas tecnologias, 
HD e tapeless, e ao final de 2011 teremos 80% do 
prime time em alta definição, e todo os nossos 
sistemas de produção de jornalismo e esportes 
estarão utilizando a tecnologia tapeless’.

‘Agora, estamos incrementando em nossas 
produções em HD nos processos de produção 
visando a entrega dos nossos produtos para 
múltiplas plataformas. Também, aumentamos 
a cobertura da nossa rede de TV aberta Digital 
que permite o HDTV, a TV móvel, a TV portátil 
e a interatividade, e em todas as tecnologias que 
levem inovação para os nossos telespectadores 
e para o mercado publicitário’, diz.

‘Já temos mais de 10 milhões de TVs HD 
vendidas no Brasil e  a partir desse ano a 
previsão é de que entrem 9 milhões de TVs em 
HD a cada ano no mercado. Para a Copa de 
2014 a previsão é que a maioria da audiência 
da TV aberta no Brasil já esteja em HD. Para 
o 3D consideramos que ainda é cedo para 
previsões’, sinalou.

Sobre o 3D, Brito Nogueira finalizou: ‘É uma 
tecnologia emergente e as previsões são muito 
difíceis. Estamos produzindo alguns eventos em 
3D mas para a gravação de DVDs e/ou exibição 
em VOD de empresas de TV por assinatura.
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Broadcasting

rede tV! na Vanguarda 
da tecnologia mundial

Kalled Adib, superintendente de operações 
da Rede TV!, ofereceu a Prensario um insight 
dos avanços tecnológicos nos quais o quinto 
canal do mercado brasileiro foi o precursor 
a nível mundial, e quais são os planos para 
levar tecnologia de vanguarda aos seus 
telespectadores.

‘Em janeiro de 2008 nos transformamos no 
primeiro canal aberto do mundo em transmitir programação com câmeras 3D e para o resto 

utilizamos conversores 2D a 3D, para que toda 
a nossa programação possa ser vista em 3D. 
Também estamos trabalhando no chamado 
3D passivo: somos os primeiros do país a 
trabalhar com esta tecnologia, que representa 
uma experiência totalmente diferente, mais 
confortável, e estamos adequando toda a cadeia 
para esta tecnologia’ destacou Adib.

O executivo confirmou que está trabalhando 
para chegar  à maior quantidade de público 
possível no menor espaço de tempo’. E ressaltou 
que o canal está testando novas tecnologias, 
como maior definição e televisão interativa, 
mas que todas elas ainda estão em etapa de 
desenvolvimento. ‘A indústria de televisão não 
é muito diferente da indústria automotora. 
Nós temos que colocar à disposição dos nossos 
usuários (telespectadores) a melhor tecnologia 
disponível, e são eles os que escolhem que 
tecnologias podem adotar’ finalizou Adib.

24 horas programação HD. 
Mas não nos destacamos 
apenas nisso. Desde 2005 estamos 
trabalhando em um ambiente totalmente 
digital, o que nos permite que qualquer operador, 
de qualquer posto de trabalho tenha acesso ao 
material digitalizado e possa trabalhar sobre ele 
e enviá-lo a edição, pós-produção ou no ar em 
um ambiente de rede que eliminou a utilização 
de tapes’, explicou. 

O trabalho em ambientes tapeless não é uma 
novidade na indústria atual, mas sem dúvida 
em 2005, quando a Rede TV!, com o suporte da 
Tecnet, começou a trabalhar na digitalização e 
automatização das instalações em São Paulo, foi 
uma completa novidade, que depois chamaria 
ainda mais a atenção com o HD, em 2008, e com a 
televisão em 3D, como o canal transmite hoje.

‘Com o programa Pânico na TV começamos 
as primeiras transmissões em 3D. Hoje nossos 
espectadores podem escolher entre vê-lo em 
3D ou 2D. Apesar de sermos conscientes de 
que o 3D não é uma tecnologia madura ou ao 
alcance de todo mundo, entendemos que com 
a massificação das telas LED de 3D os preços 
cairão e uma grande proporção dos nossos 
telespectadores terão a possibilidade de ver 
televisão com esta tecnologia’.

‘Neste momento, geramos parte da nossa 

A Canais Globosat, produtora 
de canais de TV paga da 
Globo e uma das maiores 
programadoras da América 
Latina, atinge uma audiência 
média de 6,1 milhões de 
pessoas por dia, distribuindo os 
sinais mais vistos no Brasil. 

‘Para sustentar esta liderança 
precisamos estar sempre atualizados 
tecnologicamente e por isso acabamos de 
completar o “estado da arte” das nossas 
instalações de produção na Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro’, explicou a Prensario Laurenço 
Carvano, gerente de tecnologia da Globosat.

Nestes estúdios, a companhia implementou o 
rack Spectrum da Harmonic para fornecer oito 
canais SD e HD, assim como também o playout 
de 30 sinais SD e HD. ‘Também investimos no 

novo servidor MediaGrid da Omneom 
(marca adquirida pela Harmonic 
em maio de 2010), que consiste em 
26 servidores de conteúdo 2-RU 
para um total de 152 TB de grande 
armazenagem’, disse Carvano. 

Para os novos canais que a Globosat 
lançará, o executivo adiantou que aplicará 

outro sistema Spectrum e o servidor de vídeo 
MediaDeck. ‘Os produtos da Harmonic nos 
oferecem uma alta confiabilidade, necessária 
para manter a qualidade e continuidade dos 
nossos serviços’, explicou o executivo.

Também permite à companhia uma 
interoperabilidade para dar suporte à integração 
com outros sistemas em um ‘inteligente e 
aerodinâmico’ workflow, ressaltou Carvano 
e completou: ‘Estamos impressionados com 
a eficiência dos sistemas de armazenagem da 

Omneon e da plataforma de processamento 
que oferece uma operação em grande escala, 
edição e playout’.
o tRaBalho da haRmonic com a BRasVideo 

O reseller da Harmonic no Brasil é a Brasvideo, 
que trabalha muito próxima da Globosat em 
vários dos seus projetos. ‘A Globosat é uma 
das tantas companhias da América Latina que 
estão crescendo fortemente, através das soluções 
que fornecemos, que oferecem flexibilidade 
e confiabilidade às suas operações’, ressaltou 
Richard Phelps, VP de Vendas para a América 
Latina e Caribe da Hamonic. 

O sistema Nine Apple Final Cut Pro conectado 
ao MediaGrid da Omneon permite ao staff 
da Globosat editar no lugar e depois mover 
o conteúdo ao principal servidor de backup, 
Spectrum, para o playout, enquanto os arquivos 
são mantidos no MediaGrid.

Kalled Adib, superintendente de 
operações da Rede TV!

Pânico na TV foi o primeiro programa a ser transmitido 
em 3D

O magazine 
TV Fama é  um 
dos principais 
programas da 
Rede TV! 

gloBosat: noVos Produtos da harmonic 
Para seus estúdios no rio de Janeiro O servidor MediaGrid  foi incorporado pela 

Globosat nas suas instalações da Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro

CREDITO: Wayne Camargo
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pRoJetos futuRos

‘Agilizar o fluxo de gerenciamento e 
distribuição de programação de televisão é 
uma demanda cada vez mais constante’, de 
acordo com a executiva, que ressaltou que a 
Casablanca Online permite a digitalização de 
conteúdos audiovisuais multi-formatos e a 
distribuição via streaming para estações de TV 
em toda a América Latina. ‘Nossos mais recentes 
projetos incluem o controle e distribuição da 
programação completa de canais de TV paga 
em alta definição’, ressaltou. 

‘Futuramente, queremos colocar nosso parque 
tecnológico e talentos a serviço dos clientes, 
nacionais e estrangeiros, que queiram produzir 
ou co-produzir conteúdo com a gente. Sem 
dúvida, a expansão internacional é o que vamos 
trabalhar este ano’, finalizou Siaretta.

presidencial, com Dilma Rousseff’. 
Produzimos duas temporadas de O Aprendiz, 

Vidas Simples, Ídolos e E aí Doutor? para a 
Record, 1x100 para o SBT, Busão do Brasil para 
a Band, 9MM  para a FOX e Brazil’s next top 
model para a Sony. E agora estamos produzindo 
um documentário do estilista, apresentador 
e político Clodovil Hernandes para o A&E’, 
afirmou. 

A empresa também produziu eventos musicais 
como o Rock in Río 3 para a DirecTV Brasil e 
América Latina —sinal também emitido pela 
Globo—, e outros shows de intérpretes locais 
(Paralamas, Gilberto Gil) e internacionais 
(Red Hot Chilli Peppers) para o Canal 605 do 
operador.

casaBlanca: ‘a moBilidade é o 
nosso maior diFerencial’
estúDios full hD e granDe exPertise eM ProDução 3D

Arlette Siaretta, 
presidente e CEO

Estúdio onde a Casablanca gravou 1x100, formato da 
Endemol, produzido para o SBT

Unidades móveis da Casablanca Online: a companhia 
se especializa em captação e distribuição do conteúdo por 
satélite e streaming

Fotos do teleporto, parabólicas e estúdio 

Com mais de 25 anos no mercado, a 
Casablanca é uma das principais produtoras 
independentes do Brasil e tem sido reconhecida 
e premiada pela produção de conteúdos em 3D 
live action e seus trabalhos em animação. Conta 
com uma importante infraestrutura de produção 
em São Paulo e Rio de Janeiro, e oferece serviços 
de pós-produção e de distribuição de conteúdo 
audiovisual. 

Possui quatro estúdios de 2.000, 800, 600 
e 450 metros quadrados, e uma equipe de 
profissionais altamente qualificados -  técnicos, 
produtores e diretores-  que operam unidades 
móveis (algumas em HD), 26 unidades de Up 
Link (seis full HD), 9 câmeras HD Sony 900 mais 
13 por controle remoto e full HD, e 9 teleportos 
satelitais. Entre as últimas aquisições da área 
técnica estão as câmeras Sony XDCAM PDW 
700, e a Ikegami  HDK 77EX.

Além disso, a companhia engloba outras 
BU s (Business Units)  como TeleImage- pós 
produção de longas metragens,  e Casablanca 
Efeitos , pós produção de filmes publicitários, 
Casablanca Online, fornecedora de serviços 
de transmissão via satélite; Casablanca 3D 
Animation, para produção nessa tecnologia; 
Casablanca TV que foi pioneira na TV Web 
com mais de 400 clipes em HD; e Scénica, 
fornecedora de equipamentos para produção 
de eventos, entre outras.

Arlette Siaretta, presidente e CEO da 
Casablanca, explicou a Prensario: ‘Somos a 
única produtora que tem captação e distribuição 
por satélite e streaming para qualquer lugar do 
mundo. Há mais de 10 anos que operamos em 
full HD, além de 2K e 4K. Realizamos a primeira 
produção em 3D de uma cerimônia de posse 

as unidades móVeis

A partir das unidades móveis desenvolvidas in 
house, a Casablanca Online transmitiu eventos 
esportivos e notícias ao vivo, tanto para canais 
nacionais quanto internacionais. ‘O futebol tem 
sido o principal: captamos e transmitimos mais 
de 1.400 jogos por ano no Brasil e na América 
do Sul e já cobrimos eventos de repercussão 
mundial com os Jogos Olímpicos de Sydney 
(2000), os mundiais de futebol 2002 e 2010 e 
a Copa América 2007. Também transmitimos 
os Granprix de Fórmula 1, os campeonatos 
mundiais de basquete, hóquei e judô, entre 
outros eventos’, disse Siaretta.

Além disso, oferece soluções exclusivas para 
agências de notícias. ‘A mobilidade é o nosso 
maior diferencial: temos a maior frota de 
unidades DSNG do mercado. Cobrimos todo o 
território brasileiro e por isso garantimos nossa 
presença nos grandes eventos de repercussão 
mundial’, ressaltou.
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‘O Brasil esta em um ótimo momento 
económico e as emissoras de televisão vêm 
procurando se modernizar e atualizar os 
seus equipamentos. Recebemos diversos 
pedidos procurando soluções completas para 
digitalização do acervo e gerenciamento de 
media, conseguimos consolidar o nosso portfólio 
a fim de atender as necessidades do mercado 
e criamos um centro de suporte voltado para 
tendência mundial na convergência do mercado 
broadcasting com o mercado de TI, contamos 
hoje com 2 DBAs (database administrator), um 
project manager e dois desenvolvedores, além 
de nossa equipe de suporte tradicional que já 
trabalha no mercado de broadcasting a mais de 
15 anos’ falou para Prensario Martín Bonato 

BrasVideo: ‘o mercado Procura soluções 
end-to-end e suPorte no local’

da BrassVideo.
‘ Ve j o  q u e  o 

mercado procura 
mais e mais soluções end-to-end e suporte no 
local, tivemos que nos adaptar à nova realidade 
do mercado investindo em treinamento e novos 
profissionais. O suporte hoje é diferente, falamos 
de software e não de placas a serem reparadas, 
neste caso oferecemos acesso remoto com 
opção de atendimento 7x24, a possibilidade 
de atender o cliente a distância é um requisito 
mandatório nos projetos gerenciamento de 
media, automação e arquivo’.

Dentro dos desafios para o resto de 2011, 
Bonato destacou que deseja: ‘Manter a marca 
com o alto nível de prestigio e sucesso e estar 

Cessar Donato de Foccus Digital em fala com 
Prensario mencionou que ‘Não poderíamos 
dizer nada negativo, mas ao contrário o ano 
tem sido bem positivo. Com muito trabalho 
e dedicação conseguimos mais um ano nôs 
firmar como parceiros da Harris Corporation 
Broadcast Division no Brasil, além da recém 
parceria firmada com a ERI - Electronics 
Research Inc para representação exclusiva de 
seus produtos e serviços’.  

‘Entre importantes projetos da Foccus Digi-
tal, podemos destacar um para área de televisão 
e outro para rádio. Para TV, trabalhamos na 
digitalização das emissoras RIC TV / Record 
no Paraná e em Santa Catarina onde fornece-

sempre atento com as novas tecnologias. O 
foco da empresa está sempre no cliente e na sua 
satisfação. Hoje temos o maior market-share 
na área de MAM, infraestrutura e grafismo 
e seguiremos apostando nestes setores de 
mercado que demandam muita atenção, 
conhecimento e assim prover sempre um 
serviço diferenciado aos nossos clientes. 

Foccus digital: Parceria estratégica com harris 
corPoration

mos toda a infra-estrutura e Master Control 
Harris, Codificação NetVX e transmissão com 
Harris Maxiva’. 

‘Para rádio, fomos responsáveis pelo for-
necimento e projeto de entrada da primeira 
emissora Disney no Brasil, a Rádio Disney 
em São Paulo. A base de equipamentos para 
esse projeto foram equipamentos de estúdios 
de alta qualidade, consoles de áudio Harris 
Netwave, Orban 8600, Enlance Estúdio Trans-
missor HDLink, transmissor Harris HPX de 
40kW,  linhas de transmissão e antena ERI 
SHPX Rototiller’.

‘O crescimento do mercado sul americano é 
exponencial, algumas etapas acabam, outras se 

iniciam, e outras que pensávamos ter finalizado 
se abrem novamente com novas alternativas 
surgindo a todo o tempo. Dentre muitos, temos 
o exemplo do HD e logo depois o HD com 3D’, 
destacou Donato.

‘A digitalização tem trazido novos desafios, 
onde destaco e parabenizo a rápida resposta do 
mercado e da indústria. O desafio da indústria 
é manter o nível de desenvolvimento em alta e 
assim manter o mercado atendido. Já o desafio 
do mercado é aumentar a penetração dos ser-
viços que a digitalização proporciona e assim 
obter o tão aguardado aumento de faturamento’, 
finalizou Donato. 

Martin Bonato Brassvideo

‘O ano de 2011 tem sido muito bom para 
a Phase com a realização de vários projetos 
importantes tanto em Broadcast como em Pay 
TV’, falou para Prensario Carlos E. O. Capellão, 
e continua: ‘foram upgrades de sistemas para 
HDTV, redes de transporte e distribuição de 
TV, transmissão digital para ENG HD, DTH, 
IPTV, entre outros.

Phase engenharia ind. e com. 
ltda., um 2011 muito Bom

‘O Brasil tem excelência na produção de 
conteúdo para TV, está numa fase de rápido 
crescimento de Pay TV e tem pela frente even-
tos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 
portanto as perspectivas para os próximos anos 
me parecem muito boas para o setor’.

‘O segundo semestre de 2011 será de muito 
trabalho com as feiras da SET e do IBC, muitos 

produtos novos 
e desafios cres-
centes no nosso 
extremamente 
c o m p e t i t i v o 
mercado Brasi-
leiro’ ressaltou 
Capellão. Carlos E. O. Capellão
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A Tecnovideo traz para a Broadcast & 

Cable 2011 os lançamentos da NAB 2011 

apresentados pelos seus parceiros. Com foco 

na digitalização das emissoras de TV e na 

expectativa de aquecimento do mercado devido 

a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, traz 

uma gama de produtos, deste a recepção dos 

sinais via IP e satélite, passando pela captação, 

produção e análise dos sinais, mantendo assim 

um completo mix de produtos de qualidade 

indiscutível e excelente custo x benefício.

Da JVC a companhia apresenta, entre outros 

produtos, as duas mais recentes camcorders: a 

GY-HM710, que segue as mesmas especificações 

da GY-HM750 em uma versão mais econômica 

e com foco ao uso em externas e com recurso 

adicional que possibilidade a gravação nos dois 

slots de cartões SDHC simultaneamente, criando 

tecnoVideo: Foco na tV digital

assim um arquivo 

backup. A outra 

camcorder é a GY-

HMZ1, compacta 

e desenvolvida para 

g ravações  em 3D. 

Também na linha 3D, será 

apresentado o monitor 3D DT-3D24G1 de 24” 

com polarização circular e óculos passivo.

Na área da For-A terá a nova versão do sistema 

de cenário virtual VRCAM 2, com possibilidade 

de utilizar 04 câmeras e 02 cameras sensorizadas 

com até 32 posições virtuais por câmeras. 

Outro produto a ser exibido é o já consagrado 

switcher de vídeo multiformato HVS-350HS, 

com 02 multiviewers embutidos e possibilidade 

de até 24 entradas. O HVS-350HS é totalmente 

customizável tanto em modelos de painéis 

como em tipos e quantidades de entradas e 

saídas.

Além destes fabricantes estarão presentes 

com seus lançamentos a NTT Electronics, 

Traffic Sim, FVA Fuyoh, Daiwa, Compix, 

Shotoku, Leader, IDX, Fujinon e TRMS.

Milton Nakano
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2011 está sendo um ano de muitas novidades 
na DVPRO. A empresa que completou 11 anos 
de atuação em janeiro, poucos meses depois se 
mudou para a nova sede, mais ampla, moderna 
e propícia para o crescimento. Durante a NAB, 
em abril, importantes parcerias foram reforça-
das, como com a marca australiana Blackmagic 
Design, com a americana CalDigit, com a alemã 
Chrosziel, entre outros importantes parceiros 
mundiais que a DVPRO oferece no Brasil com 
condições muito especiais.

Entre as novidades, destaque-se a nova solução 
de integração das câmeras Phantom V641 de alta 
velocidade para uso em eventos ao vivo, que a 
DVPRO apresenta na Broadcast & Cable 2011. A 
solução já foi utilizada em Olimpíadas, o Super 
Bowl e outros grandes eventos mundiais, encan-
tando telespectadores com as incríveis imagens 
em super slow motion. A DVPRO oferece a 
solução no Brasil já com a câmera Phantom 
V641, uma vez que a empresa é a representante 

muitas noVidades de

Produto na dVPro

exclusiva no país da fabricante Vision Research, 
para compra e aluguel, por preços 40% mais 
baratos que os concorrentes.

‘Temos uma ânsia muito grande em manter 
nosso consumidor informado e procuramos 
sempre indicar o produto exato para o trabalho 
que ele quer realizar. Esse é um dos pontos fortes 
da empresa. Temos um grande know-how e 
somos muito corretos em sua aplicação. Nós 
orientamos o cliente porque a gente sabe como 
fazer, conhecemos o que cada equipamento 
pode entregar. E é isso que nos faz diferente 
dos nossos concorrentes’, descreveu Laurindo 
Almeida, um dos sócios da DVPRO, junto a 
Walter Cassita.

Ainda no mercado das soluções que usam a 
tecnologia, a companhia traz com exclusividade 
para o mercado nacional o Golden Eye III Film 
Scanner, um scanner para digitalização de filmes 
em película. ‘Tem ainda vantagens como ser 
cuidadoso com a película, de forma que pode 

novas Parcerias DePois Da nab eM las vegas

ser usada para digitalização de filmes antigos 
e em mal estado de conservação’, acrescentou 
Almeida.

‘Outras novidades que apresentamos são 
recém-lançadas mesas ATEM e ainda as últimas 
versões das placas Decklink, Intensity e os mini 
conversores, equipamentos que caíram no gosto 
dos profissionais de audiovisual no país pela 
qualidade e bom preço’.

A empresa ainda apresenta no evento suas 
soluções de SAN GigaPRO, baseada nas so-
luções de storage da CalDigit, com destaque 
para o SuperShare. ‘Instalamos recentemente 
na produtora Brokolis em Belo Horizonte o 
SuperShare e o sucesso da solução é mais do 
que comprovado’.

A DVPRO leva ainda para a Broadcast and 
Cable lentes e acessórios para as novas câmeras 
com lentes intercambiáveis da Sony e Panasonic 
das marcas Zeiss, Genus, Chrosziel, Zacuto e 
os adaptadores de lentes MTF. 

Laurindo Almeida

Broadcasting
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‘A Merlin Vídeo actua desde 1985 no for-
necimento de equipamentos para o mercado 
nacional de vídeo produção profissional é hoje 
a uma das maiores representante oficial no 
Brasil dos principais fabricantes do segmento 
broadcast. Com clientes em todo o território 
nacional, a companhia possui o maior e mais 
completo estoque de equipamentos e acessó-
rios do mercado, fator primordial para atender 
rapidamente todos os clientes nos mais diversos 
segmentos’.

Edson Marion Jr., sócio diretor da Merlin 
Vídeo, explicou à Prensario os destaques da 
companhia e acrescentou: ‘Toda nossa estrutura 
acompanha as crescentes mudanças do mercado 
profissional, por isso conta com uma equipe 
de engenheiros que constantemente se atualiza 
e compartilha com os clientes as transições 
que as novas mídias e formatos trazem para 
o mercado’.

‘O ano de 2011 está sendo muito importante 
para nós, tanto em conquistas quanto no desen-
volvimento de novos projetos. A primeira grande 
conquista é a distribuição de toda a linha PV 
da Sony no Brasil. Em 2010 fomos escolhidos 
pela Sony do Brasil para a distribuição oficial da 
camcorder HDV modelo HVR-Z5N. Devido ao 
grande desempenho e excelente trabalho desen-
volvido com o produto ampliou-se o leque de 
equipamentos passando para a Merlin Video a 
responsabilidade de distribuir a nível nacional 

merlin Vídeo: distriBuição da 
linha PV da sony no Brasil

dos equipamentos da linha Profissional Video 
HDV e NXCAM de camcorders e acessórios’.

‘Hoje com o comando da distribuição de 
mais de 12 marcas, possuímos um departa-
mento dedicado a distribuição e logística desses 
equipamentos. Nosso objetivo é proporcionar 
para novos lojistas e empresários o comércio 
de equipamentos profissionais no Brasil com 
representação legal e principalmente garantia 
nacional de fabricante’. 

‘A segunda grande noticia é a inauguração 
do departamento profissional em São Paulo 
dedicado a Projetos Broadcast. O setor de 
Engenharia e Projetos Profissionais oferece 
suporte profissional para todos os processos de 
instalações de sistemas em captação de imagens, 
armazenamento, edição, iluminação de estúdio 
e projetos de engenharia de rede’. 

‘O mercado de vídeo brasileiro está pronto a 
novas mudanças, porém essas só serão realizadas 
através de um trabalho de relacionamento efetivo 
com muito profissionalismo. Em um mercado 
altamente potencial é visível que a falta de in-
formação qualificada muitas vezes prejudica o 
desenvolvimento no trabalho dos profissionais’, 
remarcou Marion. 

meRlin Road shoW
A Merlin Video faz durante todo o ano um 

grande investimento em eventos no intuito de le-
var informação e apresentar soluções ao mercado 

Edi Carlos, da Seegma, referiu a consolidação 

da Seegma como referência para o mercado 

de áudio e vídeo atendendo todo território 

nacional em revenda e suporte técnico dos 

fabricantes Newtek, AJa, Sony, Roland, Pa-

nasonic, Sennheiser, Rode,E-Image, Comer, 

entre outras.

‘O Brasil é o maior mercado da América do 

Sul e existem diversas emissoras e produtoras 

que trabalham em SD e que pretendem migrar 

para o HD, mas ainda não sabem exatamente 

nacional, como o Merlin Road Show. ‘Formatado 
especialmente para os profissionais, o evento tem 
como objetivo levantar as reais necessidades das 
produtoras para oferecer novas tecnologias e 
soluções, tudo com suporte técnico especializado 
e garantia nacional’, sinalou Marion.

Os eventos são bimestrais e percorrer 6 
estados diferentes por ano. São apresentadas 
soluções de vídeo produção em câmeras, ilhas 
de edição, finalização, TV on-line e toda linha 
de acessórios como tripés, iluminadores de led 
e mídias de armazenamento. Em paralelo ao 
evento são realizados treinamentos operacionais 
de câmeras HDV e XDCAM ministrado por um 
engenheiro da Merlin. 

‘Como uma empresa genuinamente brasileira, 
nós incentivamos os consumidores que verifi-
quem se a empresa é idônea antes de comprar. 
Este é o papel de toda empresa responsável, 
acabar com a pirataria e o desvio fiscal. Em 
2011 queremos continuar crescendo de ma-
neira sólida e responsável, elevando o nível de 
qualidade do mercado de vídeo brasileiro junto 
com nossa história de ética e responsabilidade’ 
finalizou Marion.  

seegma: consolidação no mercado 
de áudio e Vídeo

como devem fazer essa migração. Para que essa 

migração ocorra, os clientes têm a necessidade 

de conhecer e testar na prática os equipamentos 

para assim tomarem uma decisão certa’.

‘Nosso objetivo é atender as necessidades 

dos clientes disponibilizando os equipamentos 

e as informações que eles precisam. Para isso 

preparamos um Show Room com diversas 

novidades tecnológicas onde os clientes podem 

conferir na prática o fluxo de trabalho desses 

equipamentos’, destacou Edi Carlos.

‘Apresentaremos o funcionamento de alguns 

equipamentos na feira Broadcast&Cable 2011 

que ocorrerá de 23 a 25 de Agosto e teremos dois 

Workshops que ocorrerão em Recife no mês de 

setembro e em Fortaleza no mês de outubro’, 

disse Edi Caros para Pensario.

26 anos no MercaDo brasileiro

Edi Carlos
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sdB: centro autorizado de Var e
suPorte da harmonic

‘Iniciamos o ano de 2011 com o objetivo de 

consolidar os trabalhos da SDB como repre-

sentante da Harmonic Inc., principalmente 

com forte investimento na área de Assistência 

Técnica na customização de nosso laboratório 

local e treinamento de nossos engenheiros e 

técnicos para dar suporte aos procedimentos de 

manutenção de todos os produtos do portfólio 

da Harmonic’ destacou Sidnei Brito, executivo 

da Scopus do Brasil (SDB). 

‘Em conjunto, desenvolvemos um plano 

de negócios específico para consolidar nossa 

posição de Integrador de Sistemas, associando 

à linha de produtos Harmonic, outros produtos 

complementares visando a entrega de soluções 

e não apenas de equipamentos aos clientes. 

Dessa forma expandimos nossos negócios 

nos mercados de contribuição e distribuição, 

televisão por assinatura via satélite e cabo e 

infra-estrutura satelital’. 

Em quanto a os trabalhos que vem realizando 

a Scopus no 2011, Brito destaca que: ‘Trabalha-

mos ainda na homologação dos equipamentos 

Harmonic para atender o mercado terrestre 

ISDB-Tb, ao qual entregamos o primeiro pro-

jeto de regionalização de sinal HDTV em todo 

território nacional para uma importante rede de 

televisão religiosa. Além disso, atuamos na área 

de Pay-TV entregando soluções de canais SD e 

HDTV para operadores de Cabo e DTH.

Fornecemos unidades móveis integradas 

para cobertura de eventos em HDTV dentro da 

plataforma Ellipse-PVR da Harmonic. Desen-

volvemos projetos de Internet TV e implanta-

mos o primeiro sistema de streaming em HDTV 

via satélite para mais de 500 pontos no território 

nacional. Implantamos diversos Uplinks fixos 

para distribuição de TV para afiliadas em diver-

sas emissoras do território nacional, incluindo 

receptores profissionais para decodificação 

destes sinais’.

Uma das prin-

cipais oportunidades de este ano é a abertura 

do mercado de TV por assinatura que segundo 

Brito é muito importante: ‘A abertura do mer-

cado de Cabo para as teles, a regionalização 

do sinal ISDB-Tb e a expansão do HDTV 

seguramente será o maior gerador de demanda 

de soluções e serviços para os próximos anos 

e é neste mercado que a SDB pretende investir 

seus recursos’.

‘Nosso principal desafio é discutir e desenvol-

ver junto aos Clientes qual o modelo de negócio 

mais adequado para viabilizar, do ponto de 

vista técnico e financeiro, suas estratégias de 

crescimento e competição no cenário dos mer-

cados de TV paga e aberta que teremos a frente, 

posicionando a SDB como um fornecedor de 

destaque neste promissor momento que vive 

o mercado brasileiro’ destacou Brito.

‘Projetos de MAM com digitalização de con-
teúdo, gerenciamento e arquivamento digital 
com tecnologia LTO tornou-se uma necessidade 
imediata para as emissoras de TV. A Video-
data foi pioneira e continua implementando 
sistemas de MAM no Brasil a mais de 12 anos. 
Lançamos no Brasil o uso da tecnologia LTO 
para arquivo Digital de Video Broadcast’. 

Rosalvo Carvalho, diretor presidente da 
Videodata, sinalou à Prensario as novidades 
da companhia no mercado broadcast: ‘A TV 
Cultura, TV TEM, TV7 são alguns de nossos 
usuários que este ano estão em fase de expansão 
dos Projetos de MAM que tem como base o 
media portal. Também estamos implantando 
um sistema de MAM no Senac Nacional, no 
Rio de Janeiro, que será a base de gestão de 
conteúdo de vídeo nos treinamentos para a 
Copa do Mundo de 2014’.

Segundo o executivo, o mercado cresce de 
forma ‘rápida’ para atender uma necessidade 
comum a todas as emissoras, que é a produção 
de conteúdo em HD. Isto envolve não somente 
os estúdios, mas todo o meio de produção 
móvel. ‘Na aplicação de produção móvel agente 

conta com um grande volume de vendas de 
Microondas Digital HD da empresa IMT que 
inclui a fabricação da linha Nucomm’.

‘Outro mercado que cresce em escala lo-
garítmica é o mercado de ferramentas para 
distribuição de streaming de vídeo para 
periféricos móveis via operadoras de telecom 
e cabo. A Telestream, empresa da Califórnia 
(USA) líder na conversão de multiformatos 
para streaming, trabalha no Brasil diretamente 
com a Videodata’.  

‘Pretendemos expandir a penetração no 
mercado de distribuição e contribuição de 
vídeo HD em MPEG-4 e MPEG-2 utilizando 
redes de fibra óptica oferecendo produtos e 
serviços’, finalizou o Carvalho.

Como todos os anos, a Viditec organiza este 

mês no seu auditório as jornadas Pós-NAB para 

apresentar aos profissionais as novidades da 

Sony que foram introduzidas na exposição de 

Las Vegas, realizada em abril.

Serão apresentadas as novidades em swi-

tchers, monitores OLED, camcorders 3D, áudio 

digital, cinematografia digital, arquivo, sistemas 

de notícias e seus executivos comentarão sobre 

o rumo do futuro tecnológico.

Videodata: Pioneira nos sistemas 
de mam

Viditec: Jornadas 
Pós-naB e road show 
em agosto

Rosalvo Carvalho, diretor presidente

Monitor OLED da Sony

Broadcasting
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em território brasileiro, monitorada através da 
nossa empresa. Com a redução de custos devido 
a diminuição de taxas,  envolve-se também 
a redução do preço do produto e dai então 
um segundo crescimento de vendas por parte 
correspondente  ao custo beneficio  do mesmo’, 
asseverou López.

‘Já para a empresa Goldreams, além dos 
eventos pré agendados  no 2012 e com o 
grande incentivo a Eventos e Marketing (que é 
contínuo), além da aprovação da Lei de Radio 
e Difusão, também possuímos expectativas 
positivas no crescimento da empresa, dentro do 
mercado não só argentino mas também Latino 
Americano’.

O Kit Moko, novo lançamento 
de EIMAGE, marca representada 
pela Pinnacle Broadcast no 
Brasil

Pinnacle Broadcast:
crescimento de 170% em Brasil 

‘A Pinnacle Broadcast ocupa hoje um espaço 
importante dentro do mercado brasileiro, uma 
vez que é distribuidor e suporte autorizado de 
inúmeras marcas reconhecidas mundialmente 
no mercado Broadcast como por exemplo 
Newtek, AJA, CG5/Video5, EIMAGE e Rode’.

Ricardo López, da Pinnacle Broadcast 
destacou à Prensario que a companhia atúa de 
forma ‘transparente e nítida’ para com os clientes, 
sempre oferecendo todo o suporte, cursos e 
treinamentos necessários ‘tendo como objetivo 
sempre a satisfação do mesmo’.

‘Desde que começamos a distribuição e 
suporte no Brasil tivemos um crescimento no 
primeiro ano de 170%, inserindo o produto e a 
marca em todas as regiões do Brasil. O produto 
em si, tem se aprimorado cada vez mais devido 
as expectativas de nossos clientes, desta forma, 
creio que a parceria coma Fabrica, tende a crescer, 
visando sempre o custo beneficio de ambos os 
lados (cliente x empresa)’.

‘O nosso crescimento dentro deste mercado 
está completamente relacionado aos 22 anos 
de experiência dentro do mercado Broadcast 
da América Latina, fornecendo assistência e 
suporte técnico autorizado a nossos clientes, 
além da rápida entrega  de produtos uma vez 
que, temos um estoque permanente em todas 
as nossas filiais (Brasil, Argentina e Miami)’, 
sinalou López.

Os principais clientes com os que a Pinnacle 
trabalha no Brasil são os canais abertos Globo 
TV, TV Record, SBT, além das produtoras e 
emissoras de TV a cabo como ESPN, e também 

as unidades moveis.
Na NAB de março, a Pinnacle foi 

premiada como sendo a distribuidora 
número 1 da América Latina, devido 
ao fato de ser os lideres em vendas 
dentro todos os outros países. ‘Esforço 
esse devido não só a equipe interna mas 
como também todas as nossas principais 
revendas autorizadas (Merlin e Seegma), por 
gerarem cada vez mais demanda e terem um 
grande gasto com marketing e eventos’.

‘Atualmente trabalhamos muito focados 
com a marca AJA, na qual a linha de produtos 
é composta por conversores,placas de edição  
ambos com fibra ótica. Já é perceptível o um 
aumento no numero de vendas desde de o 
inicio da comercialização massiva do produto 
no inicio deste ano’.

CG5/Video5 é um gerador de caracteres 
e servidor de vídeo. Atualmente já foram 
implantados mais de 250 equipamentos no 
nicho de emissoras e canais de TV. EIMAGE é 
uma empresa chinesa que estão lançando o Kit 
Moko, um sistema profissional que foi produzido 
recentemente para as cameras de DSLR de alta 
definição e vídeo digital. E Matrox oferece a 
linha de placas de captura, com MX02 e também 
conversores.

Devido aos grandes empreendimentos 
envolvendo esportes como a Copa de Futebol 
2014 e também as Olimpíadas 2016, a expectativa 
para o ano 2012 tende a um aumento de demanda 
de produtos, em especifico da Newtek. ‘A mesma 
tem com planos futuros a fabricação de produtos 
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A arquitetura do futuro para enviar e receber 

informações ao redor do mundo exigirá um 

novo equipamento para as comunicações. 

Fundada em 1953, a Lindsay Broadband Inc. 
é uma das fabricantes e fornecedoras globais, 

líderes de RF e equipamentos HFC sem fio.

Com instalações de produção de 20 mil 

metros quadrados na América do Norte, fun-

cionários experientes e uma ampla rede de 

distribuição mundial, a companhia aposta no 

crescimento e desenvolvimento da indústria 

da TV paga. Entre os produtos que oferece, 

inclui pontos sem fio de acessos para torres com 

múltiplos raios, soluções gateaway 

com PON, DOCSIS, backhaul 

ótico e sem fio. 

O equipamento RF é de 

1.000MHz, incluindo MDF e am-

plificadores multimídia, amplificadores 

de linha, nodos de fibra, nodos RFOG, sistemas 

UPS e linhas passivas. As soluções com WDM 

mux/demux de redes óticas, PON splittersy co-

pules; e conversores de mídia SFP e NEBS/MEF. 

Tecnologia desenvolvida e construída para os 

desafios das instalações OSP.

‘Meio século de vida demonstra confiabilida-

de e performance superior sob as mais severas 

condições climáticas, o que permite muito pou-

cas interrupções de serviço, menos manutenção 

e melhores custos operativos’, destacou David 
Atman, presidente da Lindsay.

lindsay, PreParada Para a noVa era 
das comunicações 

Dave Atman, presidente

Prêmio de Newtek a Ricardo López, da Pinnacle 
Broadcast: Leandro Pagella, Ralph Messana, Edi 

Carlo, Seegma Brasil e Ricardo López
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importância do Brasil é de quase 50% sobre o 
total de vendas’, explicou Messana.

No SET, a Newtek tem um estande maior 
e próximo da entrada, junto à Grass Valley e 
Harris. ‘Temos mais gente também, com Jorge 
Dighero, gerente de vendas, Maria Claudia 
Torres, gerente de Marketing, e Nydia Me-
dina López, representante de Vendas, todos 
da América Latina. E também estarão Chuck 
Silber, COO e EVP de Vendas Mundiais, Don 
Ballance, diretor de Treinamento e artista do 
demo da NAB e de todos os eventos, e Michael 
Kornet, Chief Marketing Officer’.

Para o evento de São Paulo, a companhia 
destaca dois produtos: o TriCaster 850 Extreme 
e o TriCaster 820, ambos lançados na NAB 
de março. ‘Durante o show, organizamos um 
bate-papo entre a Miss Universo 2010, Ximena 
Navarrete, e Colin William Hornett, diretor 
de Digital Multimedia da organização do 
concurso, que falarão sobre sua experiência 
com o TriCaster’.  

A Newtek apóia o desenvolvimento do Miss 
Universo há seis anos e também o fará neste 
ano, quando será realizado, justamente, em São 
Paulo, durante o mês de setembro.

Messana ficará este mês e o próximo no Bra-
sil, porque está desenvolvendo também vários 
projetos com Samuel Hafens e Ricardo López 
da Pinnacle Broadcast e Globo, entre eles um 
festival de música country que será realizado 
de 12 a 14 de agosto, em São Paulo. 

Outros projetos no Brasil foram a transmis-
são em streaming da Copa América, junto com 
David Oliveira da CAD Tech e Globo. Além 
disso, com o integrador Seegma, a NewTek 
apresenta na SET uma unidade móvel, montada 
com os TriCaster 850  e 3Play 820, mostrando 
como instalar um caminhão a preços ‘muito 
acessíveis’, segundo Messana.

Para concluir, o executivo deixa um recado 
às empresas brasileiras: ‘Atualmente, existem 
duas áreas de forte crescimento e interesse na 
indústria: a migração HD e o streaming. Nos 
dois segmentos somos líderes com o TriCas-
ter que, por um lado, permite a mistura de 
canais HD e SD e, por outro, oferece a melhor 
transmissão em streaming, como fizemos com 
Barack Obama quando respondeu perguntas 
no Facebook, ou com a última missão da 
Atlantis no espaço’.

newtek no Brasil: 
crescimento em Vendas de 40% 

Ralph Messana, diretor de Vendas para Amé-
rica Latina da Newtek, destacou a Prensario que 
a companhia fechou o primeiro semestre do ano 
com 84,6% de crescimento em vendas na região, 
dos quais 40% correspondem ao Brasil. 

‘Por muitos anos, as vendas no Brasil do-
bravam ano a ano. Mas como agora este é 
um mercado maduro, decidimos apostar em 
outras regiões como México e América Central, 
onde estamos indo muito bem. No entanto, a 
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ParticiPa Do set coM equiPe e estanDe Maiores Jorge Dighero, María Claudia Torres,
Nydia Medina-López e Ralph Messana
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satisfazer a demanda à medida que aumenta 

a conectividade que permitirá a transmissão 

de conteúdo streaming de alta definição de 

alto valor (premium). Se não for assim, o 

tempo, o trabalho e os recursos utilizados 

para implementar uma solução hoje serão de 

curta duração e num futuro próximo deverá 

ser criada uma nova infraestrutura.

seguRança escaláVel

Felizmente, atualmente já existem muitos 

operadores da América Latina que estão 

aproveitando a solução da Irdeto ActiveCloak™ 

para resolver a problemática de entregar 

conteúdo em qualquer dispositivo de maneira 

segura. O ActiveCloak™ implementado hoje 

para conteúdo de definição padrão, pode ser 

atualizado para cumprir com as exigências para 

conteúdo de vídeo streaming de alta definição e, 

inclusive, incluir a segurança dinâmica, quando 

for necessária.

O ActiveCloak™ pode ser integrado com os 

sistemas atuais de digital right management 

(DRM,) de modo que os operadores não fiquem 

presos a um só DRM, à medida que os requisitos 

se modifiquem. Além disso, o ActiveCloak™ já 

ganhou a confiança dos operadores, estúdios 

e fabricantes de eletrônicos para proteger seus 

conteúdos e para desenvolver seus modelos 

de Negócios.

Os operadores sabem que se não 

implementarem uma solução de segurança 

escalável para oferecer conteúdo de streaming, 

será difícil se manter atualizado com a 

tecnologia disponível e satisfazer a demanda 

dos assinantes. Isto evitará que os assinantes 

obtenham todos os benefícios disponíveis, o que 

abrirá as portas aos concorrentes que desejam 

entrar no mercado.

irdeto actiVecloak: segurança

escaláVel Para Vídeo streaming 

Muitos países estão tentando cumprir os 

requisitos mínimos para o conteúdo de vídeo 

streaming sobre Internet, oferecendo aos 

consumidores uma nova maneira de obter o 

conteúdo que exigem. À medida que a tecnologia 

se aproxima das exigências para este tipo de 

conteúdo de streaming, os operadores deverão 

investigar como vão satisfazer a demanda dos 

consumidores, tanto para desenvolver novas 

formas de fidelização do cliente e gerar novas 

receitas, quanto para se defender das ameaças 

dos competidores e da pirataria. O desafio que 

estas empresas enfrentam é o de implementar 

uma solução que satisfaça as necessidades atuais 

e ao mesmo tempo permita cumprir com os 

requerimentos mais estritos no futuro.

Requisitos de Banda laRga

Os requisitos mínimos para streaming de 

conteúdo dependem de se se trata de conteúdo 

de definição padrão (SD, por suas siglas em 

inglês) ou alta definição (HD, por suas siglas 

em inglês). O conteúdo SD típico exige uma 

velocidade de descarga de 3.5Mbps, apesar de 

que pode ser conseguido com uma velocidade 

de descarga superior a 1Mbps. O conteúdo de 

alta definição, por sua vez, exige uma velocidade 

de descarga de 11.5Mbps.

Segundo a Speedtest.net, em março 

de 2011, 137 países alcançaram 

uma velocidade de descarga 

média superior a 1Mbps, uma 

quantidade bastante superior a 

das 67 nações que alcançavam 

esta velocidade de descarga em 

agosto de 2010.  Muitos dos 

novos países estão na América 

Latina, Oriente Médio e África.  

Especificamente para o Brasil, a 

velocidade de descarga média está alcançando 

os 5Mbit/s, o que representa aproximadamente 

a metade da velocidade de descarga indicada 

para streaming de Vídeo de alta definição. No 

Brasil, não apenas aumentou a velocidade da 

conexão de Internet, mas também a penetração 

da banda larga. A qualificação III da Global 

Broadband do ano de 2010 indica que quase 

40% das residências têm acesso à Internet, o 

que abre um novo mercado para o conteúdo 

de vídeo streaming.

Os países podem evitar os obstáculos e a 

complexidade que supõe a implementação de 

uma estrutura de banda larga, aprendendo com 

as experiências das regiões que já estabeleceram 

uma solução sofisticada. Isto permite “superar” 

mais rapidamente as etapas de desenvolvimento 

para proporcionar uma infraestrutura mais 

veloz e robusta. 

fatoRes a consideRaR paRa supoRte 
de Vídeo stReaming 

Os operadores de alguns países como Estados 

Unidos, tais como Comcast, Time Warner 

Cable e Cablevisión já desenvolveram soluções 

de tecnologia OTT para vídeo streaming. Em 

outras partes do mundo, as empresas estão 

analisando como foram implementadas estas 

soluções para entender as tecnologias e técnicas 

necessárias para satisfazer a demanda dos seus 

próprios clientes. Apesar de que se deve ser 

considerada uma variedade de aspectos 

quando selecionamos uma solução, 

a escalabilidade é um fator que os 

países que não possuem uma 

infraestrutura de banda larga 

capaz de suportar a transmissão 

de vídeo streaming de alta 

definição devem considerar.

Como já  mencionamos 

anteriormente, os países podem 

evitar o processo de teste e erro que implica 

a implementação de uma infraestrutura de 

banda larga. Isto significa que uma solução 

implementada hoje deve ser capaz de 
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Por gioVanni henrique, diretor geral da irdeto do Brasil
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intelsat: segue o comPromisso de comBater 
interFerências nos satélites

Emissoras e programadoras precisam de um 

enlace de subida (uplink) livres de interferências 

para garantir a entrega bem sucedida das últimas 

notícias – independentemente de onde ou quan-

do elas venham a ocorrer. Na América Latina, 

assim como em todo o mundo, as organizações 

de mídia passaram a perceber claramente como 

a Interferência de Radiofreqüência (IRF) pode 

prejudicar essas operações.

Como a principal provedora de serviço 

fixo por satélite do mundo, a Intelsat lidera 

a colaboração entre operadoras de satélite, 

fabricantes de equipamentos e organizações 

do setor trabalhando para a criação de um 

ambiente espacial livre de interferência.  Essa 

colaboração, denominada Iniciativa de Geren-

ciamento da Interferência (I3) da Intelsat, visa 

garantir que os técnicos tenham a capacitação 

necessária para contribuir para a redução dos 

casos de IRF no âmbito do setor de serviços 

por satélite e reduzir o tempo de reação quando 

situações de interferência ocorrerem...

e segue com o patrocínio de programas de 

capacitação e certificação junto aos principais 

fornecedores do setor: o Fórum Global de VSAT 

(GVF) e a BeaconSeek (SlingPath).

Até o momento, mais de 550 engenheiros 

da área de radiodifusão, instaladores de VSAT 

e operadores de estações SNG já iniciaram 

ou concluíram um dos programas 

– que combinam capacitação 

online com instrução pre-

sencial para certificação 

com o pessoal da Intelsat 

ou do GVF.

‘Com esse curso, apren-

di a maneira correta de 

instalar antenas do começo 

ao fim, abordando todos os 

fatores necessários para uma 

operação otimizada’, disse Ro-
berto Holguin, executivo da área 

de suporte ao cliente da empresa Globalsat na 

Cidade do México. ‘Consigo imediatamente 

aplicar as lições aprendidas para ajudar a ga-

rantir o funcionamento correto das VSATs sem 

afetar negativamente outras VSATs e outros 

usuários de serviços via satélite. O patrocínio 

da Intelsat era realmente necessário, já que 

não teria sido possível fazer esse curso sem o 

envolvimento deles’.

Os programas de capacitação já comprova-

ram ser úteis para o setor de serviços via satélite, 

como um todo.  No entanto, gostaríamos de 

ver mais operadores concluindo os cursos e 

obtendo a certificação em todo o mundo e 

particularmente na América Latina. A Intel-

sat garante o financiamento de no mínimo 

400 cursos e certificações por ano, portanto 

existem muitas oportunidades de acesso ao 

treinamento.  Para registrar-se, basta ligar 

para o seu diretor de vendas da Intelsat, e eles 

conseguirão um lugar imediatamente.

 

engaJando o setoR de equipamentos

Os operadores de satélite não conseguirão 

vencer sozinhos a batalha contra os problemas 

de interferência. No último ano, a Intelsat 

endossou a recomendação da União Mundial 
de Radiodifusão - Grupo Internacional de 
Operações de Satélite (WBU-ISOG) e pres-

tou seu apoio à iniciativa para 

a inclusão da Identificação de 

portadora - Carrier ID (CID) nos 

equipamentos “MPEG transport 

stream”  do grupo Satellite IRG, conhe-

cido anteriormente como Grupo de Usuários 
de Satélite sobre Interferência (SUIRG). Ao 

fazê-lo a Intelsat defendeu a adoção de uma 

abordagem universal para a inserção do CID 

em todos os tipos de portadoras.

O CID inclui dados sobre a localização 

do uplink por GPS e outras informações 

importantes, como o originador e detalhes 

sobre os equipamentos que permitem a rápida 

identificação da fonte de interferência. O ob-

jetivo é possibilitar que, a partir de qualquer 

local de monitoramento, um único sistema 

seja capaz de extrair o CID de todos os tipos 

de portadora em que se tenha realizado sua 

inserção. Isso permitirá que os operadores 

de serviços por satélite possam se comunicar 

diretamente com a fonte de interferência para 

resolver a situação.

Neste ano, continuaremos a trabalhar com 

o segmento de fornecedores de equipamentos. 

No entanto, para que a iniciativa do CID seja 

bem sucedida na luta contra a IRF, precisamos 

da ajuda das emissoras para  incentivá-los a 

implementar o CID em seu hardware.  

Como setor, devemos decididamente 

tratar do problema da interferência a fim 

de garantir o sucesso.  Para maiores infor-

mações sobre a iniciativa I3 da Intelsat e 

outras atividades nesta área, favor acessar 

o site da Intelsat.
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Mais De 550 clientes caPacitaDos DesDe 2009 

poR caRmen gonzález-sanfeliu

Carmen González-Sanfeliu

a capacitação é essencial

A capacitação é essencial para reduzir os 

casos de interferência. Dados estatísticos da 

Intelsat indicam que cerca de 90% dos casos de 

interferência podem ser atribuídos a práticas 

de instalação inadequada, erros no uplink e 

manutenção deficiente dos equipamentos. Isso 

significa que é cada vez mais importante para 

as emissoras monitorar suas próprias ativida-

des a fim de reduzir a quantidade de casos de 

interferência não intencional que são criados 

por suas operações.

A Intelsat está comprometida com a proteção 

do espectro do Serviço Fixo por Satélite (SFS) 
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muito importante para nós, com uma demanda 

crescente, que se apóia em uma estabilidade 

econômica, o que nos permite ser muito 

otimistas de cara ao futuro. Por isso, estamos 

dedicando grandes esforços para ampliar nossa 

oferta para a região, como estamos fazendo com 

o México (AMC-9) e como continuaremos 

fazendo com o resto da região’.

ses: crescimento sustentado 
na região

‘Nestes últimos anos tivemos um crescimento 

muito importante na região, não somente na 

área de vídeo, mas também no mercado 

corporativo e nos serviços para governos, 

principalmente no que se refere à inclusão 

digital, que atualmente é um conceito muito 

forte na região’.

Dolores Martos, VP de vendas para a 

América Latina da SES World Skies, destacou 

a Prensario o momento da companhia 

na região e ressaltou: ‘Nossa intenção é 

garantir a continuidade dos serviços com a 

compra de novos satélites para realizar uma 

reposição adiantada dos serviços que estão 

por terminar’.

‘Estamos trabalhando no SES-4 que será 

lançado este ano para substituir o NSS-7, o 

que nos permitirá acrescentar capacidade. 

Em 2013 faremos o mesmo com o SES-6 que 

substituirá o NSS-806, dando maior capacidade 

em Banda C e em Banda Ku, a ideia é somar até 

10 transponders de 54Mhz’, disse Martos. 

‘Um ponto muito importante é o crescimento 

dos sinais HD, por isso pensamos somar 48 

transponders para atender a região. Tivemos a 

capacidade de reação necessária para responder 

rápido às exigências, e por isso ampliaremos a 

capacidade em um muito curto prazo’. 

‘O AMC-4 se moveu à posição 67° oeste, 

permitindo fechar novos contratos em banda 

Ku, e a ideia é continuar trabalhando forte 

com reposicionamentos de satélites que 

atendem outros mercados, como o NSS-703, 

para aumentar a capacidade disponível para a 

região’, destacou a executiva. 

E finalizou: ‘A América Latina é um mercado 
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o gruPo sPinner, agora no Brasil

O grupo Spinner, fabricante de produtos 
para rádio freqüência que vem estabelecendo 
padrões há mais de 60 anos, expande seu con-
glomerado industrial mundial com a instalação 
de mais uma fábrica no Brasil para atender o 
mercado latino americano. A companhia já 
tem fábricas na Alemanha, China, Hungria, e 
Estados Unidos.

A equipe da Spinner Brasil já está “on board”, 
os processos para a primeira fase de produção já 
estão concluídos e estabelecidos. A inauguração 
da planta, de 1.500m² e localizada em São José 
dos Campos no Condomínio Eldorado, no dia 
24 de agosto marca o início de uma longa história 
em solo brasileiro. Além de ser privilegiado em 
aspectos logísticos pela presença da Dutra e 
proximidade com grandes aeroportos.

Mundialmente a Spinner possui quatro 
divisões de negócio: Broadcast, Comunicação, 
Radar & Satélite e Indústria & Ciência. A fábrica 
do Brasil terá como foco inicial a produção de 
filtros de máscara para aplicação em sistemas 
de broadcasting, parte integrante do portfolio 
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wohler no set 
Broadcast & caBle

Para o SET Broadcast & Cable Show de São 
Paulo, a Wholer exibe numerosos produtos pre-
miados, através de um dos seus distribuidores 
regionais, o CIS Group. Destacam-se a linha 
de produtos de legendas e gestão de dados au-
xiliares, assim como também a gestão de sinais 
e soluções confiáveis de monitoramento para 
vídeo, áudio, e aplicações de volume.  

Além disso, os produtos para legendas da 
Wohler poderão ser vistos no estande F2, 
através da EITV, fornecedor brasileiro líder em 
produtos e serviços enfocados na TV digital e 
soluções para broadcast.

da divisão de Broadcast. A demanda por fil-
tros no mercado vem se intensificando com 
a atualização dos sistemas para o para padrão 
digital ISDBT.  

Além dos filtros, também prestará serviços 
de suporte técnico e comercial ao mercado 
latino americano. Outros produtos da linha 
de broadcasting e também do segmento de 
comunicação estarão disponíveis na unidade 
brasileira para o pronto atendimento da de-
manda na região.

‘A América Latina é um mercado em 
crescimento e conta com o Brasil, um dos 
países pertencentes ao BRIC, a grande 
promessa para os próximos 50 anos. A 
estabilidade econômica brasileira aliada 
a alguns eventos de grande relevância 
irão capitanear uma série de investimen-
tos na região como a Copa do Mundo 
de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, 
fizeram com que a escolha da região 
para o novo investimento fosse calçada em bases 
sólidas’, sinalaram desde o grupo. 

As instalações de Spinner em São José dos Campos

O equipe de Spinner em Brasil

A tecnologia DOCSIS 3.0 é uma importante 
ferramenta para o setor de CATV, possibilitando 
às operadoras de cabo anunciar serviços de 
dados com taxas superiores a 150 Mbps no 
downstream e ~100 Mbps no upstream. Essas 
velocidades são importantes quando se compete 
contra serviços avançados oferecidos por ope-
radores que estejam implantando tecnologias 
xPON. A chave para o sucesso do lançamento 
do DOCSIS 3.0 é a implementação de channel-
bonding tanto para downstream quanto para 
upstream, juntamente com esquemas elevados 
de modulação (256-QAM downstream e 64-
QAM upstream). No downstream, isso é facil-
mente obtido, mas para upstream as exigências 
são mais significantes.

os links ópticos de RetoRno do node 
deVem atendeR aos RigoRosos Requi-
sitos a seguiR:

1. Parâmetros elevados de performance;
2. Maior carregamento (largura de banda); 
3. Capacidade superior de agregação.
Os requisitos de agregação superior são fruto 

da necessidade de se limitar o custo de imple-
mentação dos sistemas DOCSIS 3.0 a somente 
o custo de substituição de um sistema DOCSIS 
2.0, postergando o custo de aprimoramento de 
serviços até que seja necessário para responder 

aurora: docsis 3.0, Para os serViços de dados

às ameaças competitivas ou até que haja uma 
demanda por maior capacidade (aumento de 
receita). 

Todos esses fatores combinados podem 
resultar em requisitos significativamente su-
periores de desempenho dos links ópticos de 
retorno do node. 

Muitos links ópticos analógicos existentes 
não conseguirão suportar os requisitos adi-
cionais de desempenho. Os links terão que 
ser atualizados (ou substituídos) por links 
analógicos de desempenho muito superior (e 
normalmente mais caros), ainda sem garantia 
de suporte para futuros serviços e nenhum be-
nefício significativo para práticas operacionais 
de rede. Alternativamente, nodes coletores (que 
agregam remotamente o lado receptor desses 
links analógicos, transportando por link reverso 
de qualidade superior o tráfego agregado até o 
headend/hub) podem ser usados para reduzir 
significativamente o alcance exigido para trans-
portar os sinais reversos pelos links existentes, 
preservando assim os transmissores reversos 
analógicos já implementados.

Contudo, a solução de melhor custo-be-
nefício e já preparada para o futuro, para 
solucionar o problema da atualização do 
link reverso, é provavelmente a substituição 
completa dos links óticos analógicos reversos 

por links óticos digitais, cuja performance RF 
independe da distância e do nível de entrada 
RF. Esta tecnologia é compatível com todos os 
requisitos para um desempenho superior. O 
desempenho RF nesses links é independente 
de quaisquer interações entre as características 
de fibra e laser. O link ótico reverso digital 
também simplifica o design, o alinhamento e 
a manutenção do retorno, alem de adicionar o 
gerenciamento de rede e, em última instância, 
a capacidades de geração de receita. 
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naturalmente permite maior capacidade de 

negociação e traz como resultado uma redução 

significativa de custos.

Por outro lado é muito importante men-
cionar que a próxima fase desta evolução 
na entrega de vídeo através de redes de 
CATV se vislumbra como sendo a do Ví-
deo IP. Coincidentemente a maior parte da 
infraestrutura que se utiliza atualmente nos 
cabeçais ou “Hehadends” para a geração e 
processamento do vídeo digital já é sobre 
a tecnologia IP. Desta forma uma decisão 
inteligente da tecnologia escolhida nesta 
parte da rede permitirá a reutilização deste 
investimento quando a entrega de vídeo ao 
usuário final comece a migrar para sistemas 
híbridos MPEG/IP ou mesmo quando este 
for totalmente IP.

Como conclusão, creio que é muito im-
portante neste período de mudanças tecno-
lógicas ter em conta todos estes fatores, de 
forma a tomar as decisões corretas visando 
maximizar a eficácia dos investimentos nos 
serviços futuros.

arris: Video digital, Presente e Futuro 

Atualmente, o mercado de TV a cabo na 

Argentina está enfrentando um momento de 

mudança tecnológica, particularmente pelo 

início gradual da TV Digital, sendo este baseado 

principalmente na necessidade de proteger o 

conteúdo “Premium” contra pirataria.

É importante adiantar que o movimento de 

distribuição de video ao mundo de forma digital 

traz consigo uma quantidade de vantagens, 

algumas das quais mencionarei a seguir:

• Aumento da capacidade de transporte de 

sinais: Por cada porção de espectro de 6Mhz. 

consegue-se transportar entre 7 e 10 canais 

de definição standard (SD) comparado com 

a apenas um em TV analógica. Em redes de 

550 e 750 Mhz., isto pode ser um fator muito 

importante dado que a quantidade de canais 

analógicos está limitada a 70. A implementação 

de um sistema digital permite comprimir essa 

quantidade de sinais em apenas 10 canais de 

6Mhz. cada, proporcionando ampla capacidade 

de expansão.

• Alta densidade e baixo custo: Os modula-

dores QAM têm incrementado sua capacidade 

e densidade significativamente nos últimos 

anos, existindo hoje equipamentos capazes 

de modular 192 canais QAM em apenas duas 

unidades de Rack. Com isto alcança-se uma 

redução significativa de custos tanto de capital 

como de operação de um sistema digital.

• Suporte a sinais de alta definição (HD): A 

pressão competitiva da TV por satélite fez com 

que seja praticamente indispensável a entrega 

de conteúdos de alta definição, e atualmente 

existem equipamentos capazes de encapsular 

3 e até 4 sinais de alta definição por canal de 

6Mhz. 

• Capacidade de inserção digital de comer-

ciais: Nos sistemas digitais, os multiplexadores 

ou “splicers” podem ter a capacidade de atuar 

como ponto de comutação entre o sinal de ori-

gem e o conteúdo publicitário local, o que pode 

fazer aumentar significativamente o retorno do 

investimento no sistema de TV digital.

Vídeo sob demanda (VoD): Um passo natural 

de crescimento de um sistema de TV digital é a 

agregação de um sistema de vídeo sob demanda, 

o qual em conjunto com um plano de negó-

cios adequado pode permitir diversos novos 

serviços como aluguel de filmes, assinatura de 

serviços “Premium”, etc. 

• Padrão aberto: Um sistema digital DVB 

permite a utilização de caixas ou decoders 

(set-tops) de diferentes fabricantes, o que 

tecnologia

< 76 >

Na Anga 2011, o evento da SCTE para a 

Europa, o QAM Snare da Arcom ganhou o 

prêmio na categoria de “Melhor solução de 

transmissão para Broadband”. Trata-se de 

uma nova aplicação que permite solucionar 

problemas no sinal digital. 

É um produto revolucionário que permite 

pela primeira vez aos operadores detectar, 

medir e localizar os canais QAM que se per-

dem da rede. Depois de um desenvolvimento 

tecnológico de vários anos, o produto já está 

disponível para sua decolagem. 

O QAM Snare toma mostras dos canais 

digitais no headend e, através de uma rede 

sem fio as transmite a uma unidade de trackeo, 

onde são comparadas com o mesmo canal 

digital recebido do satélite. Depois, se utiliza 

um processo estatístico para determinar se os 

dois sinais são os mesmos.

A solução oferece muitas novas vantagens, 

como, por exemplo, que em um ambiente 

100% digital não será necessário reservar 

um canal para detectar estas falhas. Além de 

todas essas vantagens, o QAM Snare é muito 

ágil, e por isso a detecção não está limitada 

aos detectores. 

qam snare da arcom: a melhor

solução de transmissão BroadBand

Dave Atman, presidente

Por Patricio s. latini, diretor de engenharia e Pré-Vendas 

 Gabriel Larios, com o prêmio



Prensario internacional Prensario internacional

adams: conFiaBilidade 
e Velocidade de 
resPosta

A Adams Global Communica-

tions (AGC) é um fabricante e for-

necedor de equipamento e serviços 

para telecomunicações e TV paga 

com três décadas de experiência 

e uma vasta rede de distribuição 

global.

A filosofia da companhia pode ser 

resumida em confiabilidade, resposta imediata 

e variedade de serviços, que garante através da 

sua equipe, baseada em Overland Park, Kansas. 

Lá estão seus engenheiros, consultores e vende-

dores, que oferecem um amplo inventário de 

produtos por um preço muito competitivo. 

Com numerosos padrões de segurança, a 

AGC testa todos os seus produtos da fábrica 

até chegar à residência do cliente, com um 

ano de garantia. Além disso, se ocupa de que 
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wtVision Presente na

Broadcast & caBle
Especialista em grafismo em tempo-real para 

televisão, a wTVision apresenta na Broadcast 

& Cable as demonstrações nas áreas de espor-

tes, eleições, sistemas de automação de canais 

de TV e programas de estúdio. A companhia 

tem uma divisão brasileira no Rio de Janeiro, 

desde 2006.

As soluções de esportes permitem realizar 

projetos costumizados para diferentes modali-

dades esportivas, e o Elections CG, uma solução 

para os eventos eleitorais, permite a apresen-

tação de gráficos em tempo-real em diferentes 

formatos, integração e atualização de dados. O 

Channel Maker é um sistema de playout e per-

mite a automação de grafismo em multi-zonas 

e multi-camadas, 

tais como moscas, 

squeeze-backs, tickers 

e oráculos. 

Finalmente, o Studio CG é um gerador de 

caracteres e foi desenvolvido para editar, gerir 

e controlar o grafismo para programas de 

notícias, esportes, economia e entretenimento. 

A principal vantagem deste produto é ter tem-

plates gráficos já integrados no produto, com 

o design gráfico que o cliente desejar ou com 

grafismo desenhado pela wTVIsion, prontos a 

serem preenchidos com a informação e lança-

dos sem necessidade de técnicos programadores 

ou designers. 

An ATG Company

Set Top Boxes

o cliente tenha os serviços e apoio pós-venda 

de que precisa, com executivos exclusivamente 

dedicados a isso. 

Darren Muloin, da operadora a cabo Wood 

Lake Cable, de Winfield, Kansas explicou a 

experiência de ter trabalhado junto a Adams: 

‘Fiquei impressionado com o serviço pós-venda 

que me forneceram, pela velocidade de resposta 

do começo ao fim do processo’.

www.prensario.tv
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conax: elevando receitas a um novo Patamar

Selecionar a melhor solução de segurança 
significa escolher um parceiro de longo prazo 
que possa garantir tecnologia de segurança 
comprovada e robusta e um sólido histórico 
de receitas seguras. A Conax oferece tecnologia 
não-proprietária e uma política aberta de licen-
ciamento para os dispositivos de seus clientes, 
abrangendo os mais seguros modelos comerciais 
de redes a cabo, por satélite, IP, e terrestres.

25 anos de experiência em segurança de 
conteúdo – uma solução diferenciada

O Conax Contego é a nova geração de proteção 
de conteúdo e oferece um nível de segurança 
revolucionário que permite a máxima proteção 
para o seu valioso conteúdo. O Conax Contego 
é a plataforma projetada para atender hoje as 
exigências de amanhã – eliminando o fator 
caixa preta e facilitando a implementação de 
alto nível de segurança de conteúdo através 
de um ambiente amigável, de gerenciamento 
extremamente fácil e prático.

O Conax Contego é uma solução altamente 
flexível, projetada especificamente para a nova 
geração de serviços pay-for-content, inclusive 
para redes híbridas de distribuição e acesso 
de múltiplos dispositivos. O Conax Contego é 
amplamente escalável e adaptável a todos os 
modelos comerciais do exigente mercado atual. 
Suas principais características compreendem so-
fisticados mecanismos contra pirataria, opções 
de segurança para smartcard e cardless, multi-
idioma, cumprimento das normas DVB, ISDB-T 
e OpenCable™, DRM Control, STBs híbridos 
seguros, CI Plus, suporte a múltiplos clientes, 
múltiplos locais e redes domésticas, assim como 

sistema de segurança completo para ampla va-
riedade de dispositivos de segurança avaliados, 
disponíveis através de nossos parceiros. 

Segurança fácil de utilizar

O Conax Contego conta com um sistema de 
gerenciamento com interface amigável para o 
usuário: fácil de compreender, de navegar 
e administrar. Para one-stop-shopping, 
o Conax Contego aceita todos os 
modelos comerciais disponíveis no 
mercado, tais como subscription, 
Pay Per View, Video On Demand, 
e Controle DRM. O Conax Contego 
é escalável horizontalmente, o que 
significa que tanto a capacidade como 
o desempenho podem ser facilmente au-
mentados através da instalação de hardware 
adicional. As operadoras podem começar com 
uma instalação básica e ampliá-la para que se 
adapte às exigências e aos modelos comerciais 
em constante evolução. A arquitetura dinâmica 
da plataforma atende a todas as exigências de 
redundância, tornando-a a melhor ferramenta 
para segurança de conteúdo através de múltiplas 
plataformas e canais.

O Conax Contego Lite 
oferece a mesma segurança 

de primeira linha pela qual 
a Conax é conhecida, comple-

mentada pelas funcionalidades de 
assinatura básica e pairing presentes no Conax 
Contego, para oferecer um sistema avançado de 
proteção de conteúdo adequado a operações me-
nores. As operadoras DTV podem implementar 
o Conax Contego™ Lite e realizar facilmente a 
atualização para o Conax Contego™ a fim de 
obterem funcionalidades adicionais à medida 
do crescimento dos seus negócios.
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Ricardo Pirola

QuaiS VantagenS a conax oferece Para oPeradoraS de tV? 

• conteúdo altamente Seguro e flexíVel, o Que Significa Vantagem comPetitiVa; 

• SiStema de interface amigáVel Para o uSuário; 

• Plataforma de Proteção de conteúdo orientada Para o futuro; 

• cuStoS reduzidoS de hardware e facilidade de imPlementação e atualização; 

• neceSSidade mínima de PeSSoal e comPetência;

leader: continua crescendo na américa latina

Assim como no ano passado, Rafael Minaya 
da Leader Broadcast continua promovendo 
seus produtos com constantes visitas a todos 
os mercados da região. Atualmente está fazendo 
seminários de ajuste de câmeras digitais, e inclu-
sive depois da Expo Telemundo no México foi 
aos Encontros Regionais de Rosário. ‘Já estamos 
presentes em muitos lugares e para o que falta 
deste ano, vamos ao Uruguai, Paraguai, voltar à 
Colômbia, Argentina, Chile e não deixar de cui-
dar da América Central, que é muito importante 
para nós’, comentou. Somado a isso, os próximos 
seminários próprios vão ser realizados no Peru, 
Colômbia e Equador. Junto a outras marcas, 

também organizará seminários nestes países.
Acrescentou Minaya: ‘O bom da Leader é 

que é uma marca reconhecida, inclusive com 
produtos análogos de muitos anos atrás. Agora 
acrescentamos a tudo isso uma maior presença, 
depois de termos interagido muito com a Amé-
rica Latina, com uma resposta positiva que se 
reflete nas vendas’.

Entre as novidades dos equipamentos se 
destaca especialmente o LV 5770 que, garantiu 
Minaya, ‘vai se posicionar bem no mercado, pois 
o custo do equipamento full será 40% menor 
do que o preço que um similar tinha antes’. Já 
conta com projetos com este equipamento com 

a TV Globo, TV Azteca e Televisa. Ganhou um 
prêmio na NAB e é o novo equipamento de 
bandeira para a Leader.

Juanchi Mejía, da Digital Broadcast, e Rafael Minaya
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Proeletronic: a estimatiVa de 
crescimento é de 50% em 2011

Fundada em dezembro de 1991, a Proqualit 
iniciou suas atividades atendendo algumas 

empresas nos serviços de industrialização e 

desenvolvimento de produtos eletrônicos. A 

partir de janeiro de 1994, a empresa passou a 

desenvolver e fabricar produtos para recepção 

e distribuição de sinais de TV (aberta e paga), 

segurança, áudio e vídeo, telefonia e Internet, 

com a marca registrada Proeletronic. 

Na atualidade, responde pela produção anual 

de mais de 4 milhões de produtos, ocupando 

a posição de destaque no mercado brasileiro e 

latino americano. Atualmente, a Proeletronic 

possui uma unidade em Minas Gerais e ainda 

em fase de construção nova unidade no estado 

de Pernambuco que surge como a necessidade 

de responder ao crescimento médio de 30% 

ao ano.

Hoje, a empresa conta com 223 colabora-

dores, sendo que a equipe de engenharia é 

composta por 12 profissionais e vendas por 

oito profissionais altamente qualificados. A 

empresa está numa área de 30.000 m² em 
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network Broadcast, 
o negócio do Vod

Javier Lorenzo, diretor comercial da Ne-

twork Broadcast, companhia especiali-

zada em integração e distribuição 

de equipamento para televisão 

digital e transmissão de dados, 

previu que ‘o faturamento 

do segmento de vídeo por 

demanda aumentará enorme-

mente’, baseado nos resultados 

da companhia no primeiro 

semestre do ano e nas projeções 

para os próximos anos.

‘Esta tendência se acentua com os novos 

operadores que prestam serviços de VOD e suas 

diferentes versões. Neste sentido, o vídeo “a la 

carte” se transforma em um campo de batalha já 

que resulta em um fator imprescindível  para os 

consumidores. Existem duas formas de entregar 

o vídeo por demanda: push VOD ou pull 

VOD, por diferentes redes’.  

‘Impulsionar a tecnologia do 

Vídeo sobre Demanda traz 

benefícios para aqueles que o 

implementam. Esta solução 

pode ser utilizada em todas 

as redes e modulações. Por 

outro lado é especialmente 

rentável para os operadores que 

voltam a utilizar sua infraestrutura 

de transmissão e o conteúdo é enviado 

durante as horas não pico’. Como explicou 

Lorenzo, através do Push VOD, o operador 

pode cumprir com as demandas de conteúdo 

das áreas geográficas onde o comprimento de 

Guararema/SP estrategicamente localizada 

próxima dos principais centros de consumo 

e rodovias do país.

Proeletronic atua nos segmentos de CATV, 

MMDS, DTH, SBTVD-T, Internet e celular. 

Com isso atende às principais operadoras de 

TV Paga, TV aberta e possui uma ampla rede 

de distribuidores espalhada por todo Brasil e 

exterior.

‘O que nos diferencia é que nossos produ-

tos são de excelente qualidade, comparada 

aos melhores produtos do mundo. Para as 

exportações, temos preços mais competitivos, 

qualidade superior, produtos inovadores, que 

seguramente irão fazer crescer a demanda de 

nossos produtos principalmente nos países 

da América do Sul, África e Europa’, explicou 

Graciela Santos, gerente de Marketing da 

Proeletronic.

Sobre a penetração no mercado externo, San-

tos expressou: ‘As vendas externas correspon-

dem a 5% das vendas totais. Esperamos crescer 

até 20% para as vendas totais em 5 anos. Este 

ano, por exem-

plo, a estimativa 

de crescimento é 

de 50% em relação 

ao ano passado devi-

do aos investimentos em 

nossa participação em feiras, eventos e ações 

de vendas em outros países’.

Entre os produtos comercializados pela 

empresa na área de televisão destacam se: 

Digital Blue; antenas VHF+UHF+FM; am-

plificadores; antenas UHF; antenas VHF; 

acessórios; boosters; conectores/AT/Bloq; 

Divisores; Diplexers/Mist./Comb.; ferramen-

tas; moduladores/conversores; Rack Banda C; 

Tomadas/Taps. Na área de telefonia celular tem 

antenas; cabos; conectores; kits e adaptadores, 

na área de internet os produtos são: antenas 

de grade; cabos; conectores; omnidirecionais; 

placas; setoriais; USB station; wireless station 

e na área de TV Paga Proeletronic comercializa  

produtos para DTH, CATV, MMDS e satélite.

banda é limitado. 

‘O vídeo “a la carte” permite oferecer varie-

dade de serviços, tais como assinatura, número 

de vezes que um programa pode ser visto, o 

período de visualização do tempo ou da data 

limite de visualização. O cliente realiza, através 

de IP, os pedidos de programas que desejar’ 

finalizou Lorenzo.

Felipe Moraes, representante em Brasil; 
Alejandro Cubino, presidente; Javier Lorenzo
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interessados em ampliar seus serviços para TV 
paga’, diz o executivo.

aBta 2011
‘Estamos muito animados com a participação 

na ABTA. Quem nos visitar na feira vai ter a 
chance de vê-la na prática, navegar pela interface 
do usuário e conferir as capacidades multiscreen 
usando um iPad, além dos componentes 
da solução que eu descrevi acima’, ressaltou 
Martin. 

‘Em segundo lugar, vamos apresentar 15 
novos modelos de Set Top Box para o mercado 
brasileiro. Como eu já expliquei, este é um ponto 
muito importante para continuar atendendo este 
mercado. Agora mais do nunca, os provedores de 
serviços no Brasil vão ter acesso a uma ampla rede 
de STBs certificados pela Nagra e capacidades 
de integração que atendem às necessidades 
específicas e à estratégia de cada operador’.

‘Terceiro, vamos apresentar as nossas soluções 
avançadas para TV paga, que permitem às 
operadoras a implementação rápida e eficiente. 
Vamos também apresentar um serviço interativo 
para TV que atualmente está sendo usado 
por um dos nossos maiores clientes nos EUA’, 
finalizou Martin.

nagra: lança noVa solução 
mutiscreen na aBta

‘A solução de multiscreen oferece muitos 
benefícios aos provedores de serviços que 
desejam expandir seus produtos para TV paga, e 
fornece uma experiência do usuário consistente 
na mais ampla faixa de equipamentos: de Set 
Top Boxes híbridos a dispositivos abertos, 
incluindo PCs, tablets, smartphones, CAMs, 
TVs conectadas e consoles para games’.

Thierry Martin, diretor regional, Latino 
América da Nagra, explicou à Prensario sobre a 
nova solução que a companhia destaca na ABTA 
de São Paulo. ‘Os componentes desta solução 
incluem o Nagra Media Player (um player seguro 
para dispositivos abertos), o Nagra Media PRM 
(Persistent Rights Manager), a solução premiada 
DRM Nagra, e o middleware OpenTV. Está 
baseada centralmente na tecnologia de proteção 
de conteúdo, que é amplamente utilizada no 
mundo todo’, acrescentou.

a pResença em améRica do sul
‘Estamos presente na América do Sul desde 

a década de 1990 e temos crescido desde então, 
trabalhando com provedottntre os nossos 
clientes estão: América Móvil, Embratel, NET 
Serviços, OiTV, TVA, TV Globo, CTBC e 
Telefônica, entre outros’.
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Thierry Martin, diretor regional, 
Latinoamerica

caPer aPresentou sua exPo-conVenção

2011 no chile
A Câmara Argentina de Fornecedores e Fa-

bricantes de Equipamentos de Radiodifusão 

(CAPER) apresentou no Chile a edição 2011 da 

expo convenção Caper, que será realizada de 26 

a 28 de outubro na Cidade de Buenos Aires.

María del Pilar Orge Sánchez, gerente geral 

da Câmara e responsável pela organização 

da Feira, realizou uma conferência durante a 

terceira edição da Feira Tecnológica de Ideias 
e Tendências na área das Comunicações 

(Tecné), organizada pela Universidade Católica 

do Chile.

‘Esta viagem faz parte da estratégia definida 

para este ano: posicionar mais fortemente a ex-

posição no âmbito latino-americano, já que em 

2010 superou os 12% de visitantes estrangeiros, 

um verdadeiro recorde’. 

A Caper 2011 é um espaço organizado para 

fomentar o encontro de realizadores, profissio-

nais do meio e fornecedores de tecnologia com 

estudantes e educadores, tanto da Argentina, 

quanto do resto do continente.

a expo continua cRescendo

Segundo informações oferecidas pelos 

organizadores, a CAPER 2011 já conta com 

Sánchez, este crescimento sustentável em 

tamanho dos últimos anos, é um ‘claro sinal da 

importância da exposição, tanto a nível local 

quanto regional’.

A solução de multiscreen

‘A nossa solução de multiscreen é 
utilizada pela espanhola Digital + e a italiana 
Mediaset. A primeira lançou seu serviço de Set 
Top Box em dezembro de 2010 e seu primeiro 
serviço para PC em março de 2011. A segunda 
utiliza a solução Nagra de proteção de conteúdo 
multiscreen para proteger seus serviços Over 
The Top (OTT)’.

‘Continuamos fortemente comprometidos 
com o mercado sul-americano. Em abril, 
anunciamos que ja protegemos mais de 10 
milhões de dispositivos na América do Sul, o 
que pode ser considerado um marco. Além disso, 
temos produtos sólidos para o Brasil, que são os 
Set Top Box de última tecnologia; só em 2011, 
integramos 15 novos modelos de STB de sete 
fabricantes diferentes, os primeiros da indústria 
para este mercado’, destacou Martin. 

‘Vamos manter um enfoque maior nesses 
novos STBs até o fim do ano. O grande número 
de modelos de Set Top Box e a variedade de 
tecnologias implementados em 2011 é um sinal 
claro da maturidade do mercado brasileiro de 
TV paga e de sua capacidade de inovar e criar 
modelos únicos’.

‘Esses marcos são significativos, pois 
continuamos trazendo novas tecnologias para 
as plataformas dos nossos clientes, como OTT, 
recursos de IP, PVR, suporte a ISDB-T, solução 
de mulstiscreen para qualquer tipo de monitor, 

etc. As nossas novas 
tecnologias e os nossos 
modelos de STB estão 
sendo avaliados agora 
por vários provedores 
de serviços na América 
do Sul, que estão 

María del Pilar Orge Sánchez, 
em Tecné

2.493 metros 

quadrados de 

superfície, di-

vidida entre 

85 empresas 

expositoras , 

entre nacionais 

e internacio-

nais. Para Orge 
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ao baixo atrito proporcionado por sua capa 
externa agiliza o serviço de instalação, uma vez 
que não necessita da passagem prévia do guia-
fio, podendo ser empurrado para os dutos. Além 
disso, pode ter seu elemento de tração metálico 
ou dielétrico. Este cabo traz incorporado a fibra 
óptica BendBrightxs insensível à curvaturas 
(G657 A&B).

Localizada em Sorocaba (São Paulo), a Telcon 
conta com uma equipe de 200 colaboradores. No 
ano de 2010 obteve resultados de R$ 229 milhões 
e tendo como diferencial o foco em tecnologia, 
inovação e competitividade, com forte incentivo 
em modernização e treinamento de seu grupo 
de colaboradores.

telcon: Ez Mini Flat Drop,
o caBo low Friction Para

aPlicação em Ftth 
Telcon Fios e Cabos para Telecomunicações 

S.A é uma das principais empresas do mercado 
de infraestrutura para telecomunicações e trans-
missão de dados do Brasil. Desde o ano 2000, a 
companhia faz parte do Grupo Draka, um dos 
líderes mundiais no segmento de fios e cabos 
para telecomunicações e energia.

A Telcon oferece ao mercado cabos e acessórios 
para FTTx, cabos ópticos, cabos LAN, OPGW, 
cabos e fios metálicos, todos eles desenvolvidos 
com tecnologia brasileira e fabricados local-
mente, atendendo os requisitos da Agencia 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e 
padrões ISO9000 e ISO14000. As fibras ópticas 
utilizadas pela Telcon são fabricadas no mesmo 
site pela Draktel Optical Fibre S.A, empresa do 
mesmo grupo.

‘As inovações tecnológicas, na busca de so-

luções em produtos para aplicações nos mais 
variados locais estão permitindo cada vez mais 
a aproximação das redes de fibras ópticas ao 
cliente, colocando-os em verdadeiros ambientes 
digitais, fazendo da tecnologia FTTH, o link 
entre o usuário final e o mundo da Ultra Broa-
dband’, diz à Prensario Sergio Ragusa, diretor 
presidente. 

‘Agora, lançamos o Ez Mini Flat Drop, uma 
inovação para redes FTTH. Este produto é apli-
cado como cabo óptico de uso interno e uma de 
suas principais vantagens é que a Telcon produz 
100% este cabo no Brasil. É um cabo óptico 
compacto para uso interno com capa externa 
em material LSZH’, acrescentou Ragusa.

O Ez Mini Flat Drop é utilizado para a conexão 
do usuário final à rede FTTH, trazendo como 
diferencial seu dimensional reduzido, que aliado 
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Ez Mini Flat Drop

Sergio Ragusa, diretor presidente
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Verimatrix: Proteção de conteúdo da Próxima 
geração de tV Por assinatura

tecnologia

Todos os operadores de TV por assinatura têm 

em comum o objetivo fundamental de prover 

conteúdo seguro e rentável e – especificamente 

– proteger conteúdo e serviços contra pirataria. 

Eles tem especial interesse em proteger suas 

operações contra vários tipos de ameaças de 

“vazamento de rendimento”, como roubo do 

serviço, pirataria de smart card, etc. Como a TV 

por assinatura está se voltando para a entrega 

digital ao redor do mundo, os operadores preci-

sam se preparar para responder à essas ameaças 

crescentes de segurança. As novas tecnologias 

de entrega, que oferecem oportuni-

dades para crescimento tanto de 

assinantes como de rendimento, 

também representam novos de-

safios de segurança no mundo 

da TV por assinatura.

Enquanto o foco de seguran-

ça nos sistemas analógicos de TV 

a cabo é primeiramente prevenir 

roubo de serviço, os cenários de 

ameaças são completamente diferentes e 

mais complexos quando se faz a transição para 

serviços de TV digital. Por isso, os operadores de 

cabo que planejam migrar da TV analógica para 

a TV digital, precisam lidar com um conjunto 

único e complexo de questões. O objetivo é 

garantir que o caminho de segurança escolhido 

minimize os custos sem sacrificar suas habilida-

des para atender as exigências de serviço a longo 

prazo. A escolha da tecnologia de segurança é 

fundamental para a competitividade e sucesso 

do operador de TV por assinatura.

consideRações soBRe seguRança

de tV digital

A avaliação das opções de segurança tra-

zem à tona uma série de considerações sobre 

formatos de vídeo antiquados, proporção 

de assinantes afetados pela transição digital, 

tempo de vida e tipos dos set-top boxes (STB) 

já em campo, gerenciamento da logística de 

infraestrutura e objetivos a longo prazo do 

provedor de serviço.

nquanto os operadores de cabo pensam nas 

mudanças significativas em seus perfis de servi-

ços, convém a eles considerarem paralelamente 

o valor que os provedores de segurança de TV 

digital agregam. Essas possíveis mudanças, 

vistas de uma perspectiva de alto 

nível, incluem:

• Fazer a transição do analógico 

para o digital

• Escolher os formatos de vídeo MPEG-2 

ou MPEG-4

• Oferecer somente serviços de definição 

padrão (SD), ou incluir alta definição (HD) 

desde o início.

• Adicionar soluções de IP híbridas nas redes 

de transmissão 

Todos os tipos de operadores de TV por 

assinatura, em todos os estágios de desenvol-

vimento da rede, têm consciência que uma 

arquitetura flexível e eficaz de segurança de 

TV digital pode ser o principal facilitador de 

modelos de negócios inovadores e de melhora 

de competitividade. Por este motivo, o formato 

e a flexibilidade de uma solução completa de 

segurança, passa a ser uma decisão estratégica 

crítica. Essa consideração também muda a 

perspectiva da tecnologia de segurança do 

conceito básico de proteção de conteúdo para 

o conceito muito mais amplo de segurança 

de rendimento.

Exitem muitos fatores de segurança de 

TV por assinatura, não somente financeiros, 

que precisam ser levados em conta, como 

por exemplo:

• Custo inicial de compra

• Custo operacional

• Custo de violação de segurança não resol-

vidas (perda de receita)

• Custo para superar uma violação de segu-

rança (renovação de segurança)

• Certificação e lead-time do STB

• Escolha e disponibilidade dos STBs (com-

petição entre os fornecedores de STBs)

• Habilidade de licenciar conteúdo premium 

(fornecedor CA/DRM confiável)

pReocupações dos pRopRietáRios

de conteúdos

O licenciamento de conteúdo é a pedra an-

gular da TV por assinatura. Para os estúdios e 

proprietários de conteúdo, a ameaça de pirataria 

em larga escala, que põe em jogo o tempo de vida 

do potencial de ganho de seus produtos, é uma 

questão bastante preocupante. Os proprietários 

de conteúdo focam na aplicação dos direitos 

autorais através de processos tecnológicos e 

legais para garantir que um único canal de 

distribuição não tenha impacto no potencial 

de rendimento em outras áreas geográficas ou 

janelas de lançamento. Além disso, os interesses 

comerciais para conteúdo HD são muito mais 

altos que o de SD – e agora, o conteúdo 3D 

também é adicionado a essa mistura.

Tanto os proprietários de conteúdo como 

os operadores esperam que os fornecedores de 

segurança de TV digital abordem os crescentes 

desafios através de uma gama de tecnologias e 

poR José luiz RiBeiRo, diRetoR de Vendas, BRasil 
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que alcance a segurança total de rendimento, 

durante a criação de conteúdo, armazenamento, 

entrega e consumo – e mais além.

Desta forma, o operador que está consi-

derando fazer a transição para TV digital se 

privilegiará ao escolher um fornecedor de 

segurança que seja bem conhecido e confiável 

entre os provedores de conteúdo. Há apenas 

um critério que de fato importa: histórico 

comprovado de implantações de operadores de 

TV por assinatura ao redor do mundo.

sistemas de acesso condicional 
antiquados

Quando a TV digital foi introduzida na Eu-

ropa em meados dos anos 90, todas as redes de 

transmissão eram unidirecionais por natureza, 

isto é, não possuíam canal de retorno do STB 

para o head-end. A proposta da tecnologia 

introduzida, que na época pareceu ser boa, era 

proteger os “segredos da TV por assinatura”, 

como autorizações do assinante e chaves de 

decodificação, num smart card fornecido ao 

assinante juntamente com o STB. Os prove-

dores de serviço precisavam de uma solução 

robusta de segurança que não dependesse de 

uma conexão física entre a rede e os STBs, 

que era adequada para os sistemas de “acesso 

condicional” com smart card.

Infelizmente, a pirataria rapidamente apare-

ceu e se tornou um negócio sofisticado, onde 

a análise e engenharia reversa dos smart cards 

removíveis ou ainda a interrupção da comuni-

cação com a CPU do STB, se tornaram comuns. 

Todos os sistemas de acesso condicional foram 

hackeados, de uma forma ou de outra.

Esta é a desvantagem dos sistemas antigos: 

se a segurança é comprometida, todos os smart 

cards precisam ser cancelados e reemitidos. Por 

este motivo, a substituição dos cartões a mais ou 

menos cada três anos tornou-se comum entre 

os fornecedores e operadores antigos.

a eVolução dos set-top Boxes

Ao avançar para os dias de hoje, podemos ver 

que houve uma grande transformação no am-

biente de vídeo. Provedores de serviços de cabo e 

satélite ainda usam set-top boxes, claro, mas esses 

STBs têm muito mais inteligência e normalmente 

conectividade muito melhor que os do passado. 

STBs de cabo possuem hoje conectividade bi-

direcional, e os operadores estão adicionando 

capacidade de banda larga para oferecer também 

serviços interativos e de Video-on-Demand. 

Os set-top boxes modernos podem fazer mui-

to mais do que seus predecessores. A capacidade 

de processamento deles (para decodificação e 

descompressão de vídeo, além da capacidade 

de mostrar guias eletrônicos de programação 

e rodar aplicativos interativos sofisticados), 

se equipara à de computadores pessoais. Eles 

podem fazer em software o que antes exigia 

hardware dedicado, e é essa capacidade que 

coloca a balança a favor dos set-top boxes com 

segurança baseada em software.

A grande maioria dos set-top boxes modernos 

são perfeitamente capazes de dar conta das fun-

ções de segurança, utilizando uma combinação 

de software e características de segurança embu-

tidas em suas CPUs, tornando possível evitar o 

custo extra de hardware com smart cards – e a 

logística de distribuição associada eles. 

seguRança sem caRtão

A segurança sem cartão dos set-top boxes 

modernos pode consistir tanto numa caixa ex-

tremamente barata, com módulo de segurança 

de alta ofuscação, ou num sofisticado sistema 

on-a-Chip (SOC) com características de segu-

rança embutidas que permitem a segurança de 

TV por assinatura mais robusta e impenetrável 

possível hoje. O módulo de segurança é baseado 

em software mas reside num ambiente alta-

mente seguro que não pode ser penetrado pelas 

ferramentas tradicionalmente utilizadas pelos 

hackers de smart card. Uma diferença importante 

é que, enquanto o smart card pode ser removido 

da caixa para ser analisado de perto, e até mesmo 

clonado, o SOC previne que tal análise seja feita 

por estar embutido dentro da caixa.

A solução segura SOC também resolve o 

temível problema de pirataria de compar-

tilhamento de chaves de acesso. Em alguns 

sistemas antiquados, a Control Word (chave 

de acesso) é enviada do smart card para o 

decodificador do set-top box sem codificação. 

Os hackers encontraram modos de interceptar 

esta chave e partilhá-la com outros assinantes 

(não pagantes) pela internet, e assim, uma 

única caixa hackeada pode ajudar muitos a 

roubarem serviços. No ambiente seguro SOC, 

a chave nunca é exposta fora dessa área segura 

sem estar codificada e, desta forma, a ameaça de 

compartilhamento de chaves é superada. 

Vantagens de seguRança Baseada

em softWaRe

Como foi dito, o custo e o tempo exigidos 

para substituir um sistema de segurança 

baseado em hardware pode ser substancial. 

Porém, a capacidade 

de renovação de sub-

sistemas de segurança é 

uma vantagem incompa-

rável num cenário de ameaças constantemente 

em transição e cheio de oportunidades de 

negócios, tornando a segurança baseada em 

software uma opção atrativa. A segurança de 

conteúdo, em combinação com a tecnologia 

de ponta SOC, oferecem opções flexíveis de 

renovação, permitindo que os operadores se 

posicionem um passo a frente. 

A segurança baseada em software combina 

baixo custo inicial e operacional numa equação 

mais favorável de Custo Total de Propriedade 

do que a de sistemas baseados em hardware. 

Ameaças podem ser contrapostas através de 

atualizações OTT, evitando as temíveis “trocas 

de smart cards”.

fazendo a escolha ceRta

de seguRança de tV digital 
Mesmo que hoje um operador de cabo 

analógico esteja simplesmente considerando 

uma transição inicial para digital, é imperativo 

escolher uma arquitetura de segurança que 

suporte tanto as exigências iniciais quanto 

proporcione uma fundação sólida para o futuro 

– um futuro que deve incluir entrega em PCs e 

Macs, consoles de jogos, smart phones, tablets 

e outros dispositivos móveis.

No fim das contas, os provedores de serviço 

querem implementar um sistema de segurança 

que possa servir como fonte única de plataforma 

de segurança de rendimentos, para serviços que 

são concebidos para alcançar múltiplas telas 

em múltiplas redes. Eles querem uma solução 

que possa trazer o melhor da codificação, 

do acesso condicional, do gerenciamento de 

direitos de propriedade digital e de técnicas 

de marca d’água, para aplicar dinamicamente 

o(s) tipo(s) de segurança mais apropriado(s) 

para cada serviço, independentemente do tipo 

de rede utilizada e do tipo de dispositivo que o 

assinante utiliza  para acessá-lo. 

Felizmente, os sistemas de segurança basea-

dos em software dispõem hoje de flexibilidade 

para fugir das restrições do sistema de Acesso 

Condicional tradicional, sem comprometer a 

segurança ou trazer complicações à experiência 

do consumidor. Na verdade, os sistemas basea-

dos em software podem fornecer novos níveis 

de segurança essenciais aos modelos de serviços 

multi-dispositivos que seriam impossíveis de 

ser alcançados com os sistemas antigos.

Verimatrix: Proteção de conteúdo da Próxima geração 
de tV Por assinatura

tecnologia
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preços para produzir e uma ampliação da oferta 

com novos competidores entrando ao mercado. 

‘Hoje temos acesso a ofertas programáticas da 

Índia, Europa ou Estados Unidos, por um custo 

razoável, o que nos permite ter uma variedade 

importante, inclusive melhorando a posição do 

canal no nosso mercado’.

Finalmente, Mauricio Tavares, diretor de 

compras da Rede TV!, destacou que a produção 

local no Brasil ‘é muito importante’, atingindo 

80% da grade. ‘Para nós, é preferível adaptar um 

formato com produção local, para melhorar a 

relação com o anunciante e dar importância 

dentro da produção’.

A 12º edição do Fórum Brasil, realizado nos 

dias 15 e 16 de junho em São Paulo, reuniu 250 

produtores independentes, sinais pan-regionais 

de TV paga e canais locais. Foram apresentados 

painéis sobre produção de conteúdo, com ênfase 

nos projetos multiplataforma, e divulgados os 

resultados do programa de fomento ao cinema 

da Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Com moderação de Beth Carmona (ComKi-
ds), Barry Koch (Cartoon Network), José 
Juan Ruiz (RTVE Espanha), Cielo Salviolo 

(Paka Paka Argentina), Tereza Paixão (RTP 

Portugal), e Doris Vogelmann (V-Me, EUA) 

participaram do painel de programação in-

fanto-juvenil, um dos mais comentados. Os 

participantes concordaram que o principal 

desafio é criar conteúdo que combine a parte 

digital com a TV, para que a criança interaja e 

Fórum Brasil 2011, com Foco

na multiPlataForma 

arme seus próprios conteúdos.

Foi realizada uma conferência sobre como 

incorporar os novos assinantes classe C, uma 

dissertação que se transformou em uma dis-

cussão sobre a atualidade das empresas que 

estão produzindo no Brasil.

‘Com a publicidade deixando de ser a base 

da geração de faturamento, é necessário pré-

estabelecer os modelos de negócio que tornarão 

estes conteúdos rentáveis na web, a TV ou os 

videogames. Desta forma, o product placement 

ganha importância, obrigando um trabalho 

integral entre todos os participantes em uma 

produção’, foi a conclusão de um dos painéis.

Durante o segundo dia, foi realizada uma 

sessão da Ancine que mostrou os resultados 

dos programas de fomento ao cinema que o 

órgão vem realizando. O diretor da instituição, 

Mario Diamante, explicou que os incentivos 

públicos ajudam toda a indústria audiovisual, 

‘não somente o cinema, mas também as pro-

dutoras de TV’. 

O projeto abrange as diferentes áreas de 

produção, desde o desenvolvimento da ideia, 

passando pela produção, exibição e distribui-

ção. ‘Vários longametragens foram beneficiados 

com esta campanha’.

Também foi realizado um painel sobre 

ficção como possibilidade de criação, onde 

apresentaram uma análise do cenário de pro-

dução no cinema e na TV do Brasil. Sergio Sá 
Leitão, da RioFilme, mostrou em linhas gerais 

o que a produtora já realizou para promover 

o Rio de Janeiro como pólo de produção nas 

duas telas. 

opinião dos compRadoRes

Juan Ignacio Vicente, compras e produções 

do Canal 13 (Chile), destacou: ‘Atualmente a 

indústria da TV no Chile produz 66% do seu 

conteúdo, e somente 34% é enlatado, com 

a maioria desses programas produzidos in 

house’.

Para Flor María Torres, da Equador TV, nos 

mercados internacionais existe uma queda de 

Post Fórum Brasil 2011
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Painéis sobre aniMação, tv Paga e universo Digital

Carlos Wagner Messerlian, TV Cutura (Brasil), 
Mario Sergio Cardoso, do canal infantil TV 
Rá Tim Bum (Brasil), Silvia Prado, Cinema 

Animadores y Fernando Dias, da produtora Grifa

Beto Gauss, Prodigo Films, Maria Ângela de 
Jesús, diretora de produção de HBO Brasil, y 

Marcelo Santiago, LC Barreto

Ricardo Villata, business development, Turner 
International do Brasil, com Eduardo Piagge y 
Gustavo Gomes de Melle, de Varal Produções

Svea Kroner, DW/Trastel (Alemanha), com 
Jorgiana de Oliveira Moreira y Fernanda 

Laurenti, de Telefônica do Brasil

Por domingo Vassellati
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tln: as histórias mais

aPaixonantes em Português

Televisa Networks, subsidiária do Grupo 
Televisa dedicada à produção e distribuição de 
16 canais de TV paga próprias e representadas, 
distribuídas no México, Estados Unidos, 
Canadá, em vários países da América Latina, 
Ásia e África. 

Os canais da companhia oferecem 
entretenimento e informação, grandes 
figuras, e as melhores produções originais. 
A Televisa Networks é produtora dos seus 
próprios conteúdos, razão pela qual apresenta 
uma ampla variedade de opções e serviços, 
que incluem a realização de spots, integração 
de marca e produção, de acordo com as 
necessidades de cada cliente.

Para a ABTA de São Paulo, a companhia 
apresenta seu canal TLN, dublado ao português 

e disponível em vários países de língua 
portuguesa. Nascida em novembro de 2009, o 
TLN era um canal dedicado a novelas, mas com 
o tempo seu público cresceu e se transformou 
em um canal de entretenimento variado. Além 
das novelas, o canal oferece séries e programas 
de comédia, chegando a um público mais 
amplo.

‘Este é um projeto 100% da Televisa Networks 
que exporta os melhores conteúdos dublados 
ao português, incluindo as mais reconhecidas 
e bem sucedidas telenovelas mexicanas. É um 
canal pensado especialmente para os mercados 
do Brasil, Portugal, Angola e Moçambique’, 
explicou a Prensario José Elizalde, coordenador 
de Vendas da América Latina e Canadá da 
companhia.

canais em alta definição
Dentro do seu portfólio, a Televisa Networks 

destaca quatro canais em alta definição: Golden 
HD, TDN HD (esportes), De Película HD e 
TeleHit HD. Os dois últimos são os de mais 
recente lançamento e foram apresentados no 
Tepal de Punta Cana, com boa repercussão.

‘Estarão disponíveis a partir do terceiro 
trimestre do ano’, ressaltou Elizalde e completou: 
‘Já temos alguns acordos fechados na região 
e esperamos aumentar a distribuição nos 
próximos meses. Nossa oferta HD é uma das 
melhores da região em relação à qualidade 
do sinal e, principalmente, em oferta de 
conteúdo’.

noVo canal infantil
Além dos sinais em HD, a companhia 

começou a promover o Tiin, o novo canal 
dirigido ao público juvenil, entre 10 e 16 anos. 
‘É uma proposta diferente na qual se pode ver 
não apenas séries e programas que conseguiram 
conquistar o público adolescente, mas também 
música, vídeos, tecnologia e realities. Este novo 
canal dará a todos os nossos clientes conteúdo de 
maior interesse para seus assinantes’, finalizou 
o executivo.

tV Por assinatura

A Turner Broadcasting System Latin 
America, Inc. apresentou o novo canal 100% 
de humor: TBS para Brasil. Com o slogan 
Muito Divertido, a sinal tem seu lançamento 
programado para 1º de outubro.

Com conteúdo 100% dedicado ao humor e 
voltado para a família, o TBS será o primeiro 
canal de filmes e séries da região com essa 
característica, único no gênero. Lançado nos 
Estados Unidos há mais de 30 anos, o canal é 
um dos cinco mais vistos da TV por assinatura 
no exterior. O canal conta com os mesmos 
padrões de qualidade dos outros nomes mais 
famosos do grupo, como a CNN, o Cartoon 
Network e a TNT. 

O TBS terá uma variedade e riqueza de 
conteúdo que inclui filmes e séries de humor, 
comédias românticas  e programas com erros 
de gravação, trazendo o melhor da diversão 
para o público que deseja se desconectar das 
pressões da vida diária.

tcm: os BóRgias
O canal TCM, com 3,6 milhões de assinantes 

no Brasil,  anuncia sua abertura de sinal no 
mês de agosto. Para os clientes da SKY é entre 
os dias 1 e 14 de agosto e para os clientes da 
NET Digital, Embratel e OiTV é do dia 5 a 
14 de agosto.

O grande destaque do mês é a série inédita Os 

turner: noVo canal de humor 

Bórgias, que mistura sexo, poder e assassinato 
em pleno coração da Igreja Católica. Além 
disso, o canal terá séries aventureiras como 
Bonanza e Mac Gyver, com uma programação 
especial para o Dia dos Pais e shows eletrizan-
tes; o especial TCM Spotlight: Buddy Movies; 
os longas-metragens Butch Cassidy e Duro de 
matar – A vingança.  

José Elizalde

Mariana da Noite

Os Bórgias

Feridas de amor
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kBs world, Forte aPosta 
na américa latina

KBS, canal líder da Coreia do Sul e principal 

distribuidor de conteúdos da Ásia, desembarca 

na América Latina através do seu sinal inter-

nacional KBS World, que oferece as melhores 

produções, entre as que se destacam as séries 

dramáticas, documentários e programas de 

entretenimento. 

Disponível em coreano com legendas em 

inglês e espanhol, o sinal está presente em 71 

países com cerca de 46 milhões de assinantes. 

‘Na América Latina, atinge 500 mil assinan-

tes em 13 países: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, 

Trindade e Tobago, Curasao, Equador, Peru, 

Paraguai, Bolívia e Chile’, explica Sebastián 
Choy, gerente de Marketing & Distribuição 

na América Latina.

No canal, 34% da programação é entre-

tenimento familiar, 15% séries dramáticas, 

13% notícias, 10% documentários e os 28% 

restantes, programação infantil e conteúdos 

de arte e cultura.

Além disso, o conteúdo produzido foi distri-

buído para canais abertos nacionais, regionais 

e locais da América Latina: as séries coreanas 

Sonata de Inverno e Outono no meu Coração 

foram emitidos na Mexiquense TV do México, 

Canal 12 de El Salvador, TeleTica da Costa 

Rica, Medcom e SERTV do Panamá, CERTV 

da República Dominicana, Hoy TV do Equador, 

Red Guaraní do Paraguai, La Tele e Venevisión 
da Venezuela, Guatevisión da Guatemala, TNP 

do Peru e Unitel da Bolívia.

Ronda comeRcial no méxico Y 
BRasil

Richard Millet, VP de Desenvolvimento, 

Choy e uma comitiva da companhia orga-

nizaram em março uma ronda comercial ao 

México, onde visitaram operadoras a cabo e 

canais locais. E entre 19 e 22 de julho estiveram 

em São Paulo, Brasil, para fazer o mesmo com 

os protagonistas locais.

Millet e Choy destacaram: ‘Foi uma excelente 

decisão fazer estas duas rondas, já que fechamos 

acordos importantes. No México, por exemplo, 

fizemos um acordo com a Cablevisión México 
para lançar nosso canal entre junho e julho 

deste ano; e há boas expectativas para outros 

operadores. Também projetamos uma visita à 

América do Sul em setembro’.

Sobre os planos de expansão, os executivos 

explicaram que também buscam aumentar a 

distribuição dos seus conteúdos nos canais de 

TV da região: ‘Estamos interessados em gerar 

alianças estratégicas com companhias em cada 

território, para entender suas necessidades 

programáticas, saber dos seus projetos futuros 

e, nesse sentido, poder estabelecer sinergias 

entre as duas partes’.

tV Por assinatura

Richard Millet e Sebastián Choy, no último LA 
Screenings



Prensario internacional Prensario internacional< 98 >

discoVery networks: imPortantes

co-Produções no Brasil

‘Como uma das principais empresas do 
mercado de TV por assinatura no Brasil, des-
frutamos do crescimento que o mercado e o 
país experimentam hoje. Sem dúvida é um 
momento muito importante para a indústria 
da TV por assinatura brasileira, que esperou 
tantos anos por esse crescimento’, destacou à 
Prensario Carla Ponte, supervisora de Produção 
da Discovery Networks Latino América/US 
Hispânico (DNLA/USH).

Sobre as vantagens competitivas do mercado 
brasileiro para produzir, Ponte diz: ‘O mercado 
de produção independente tem crescido em 
todas as áreas: do documentário à dramaturgia, 
além dos programas de estilo de vida e animação 
infantil em diferentes canais da TV por assina-
tura. Também estamos assistindo a algumas 
inserções significativas em canais abertos’.

‘Esse movimento tem capacitado cada vez 
mais nossos profissionais, mas ainda precisamos 
desenvolver o expertise em roteiro e direção e 
mais do que isso, é preciso que as casas produtoras 
entendam o que os canais buscam transmitir para 
seus telespectadores. Em relação aos mercados 
latino-americanos, a maior lacuna é custo’.

‘Hoje ainda é bem mais caro produzir no 
Brasil. Claro que, com uma demanda maior, 
esse “gap” tende a diminuir. Mas ainda assim, 
as produções brasileiras, em todos os gêneros, é 
bem mais cara do que as produções argentinas 

e colombianas. No entanto, com 
talento e criatividade no mercado 
brasileiro e a crescente demanda, 
certamente não vai demorar para 
fechar essa equação que envolve 
muita inovação, excelente quali-
dade e ótimo custo’. 

‘O objetivo da Discovery Ne-
tworks no Forum Brasil foi 
estreitar o relacionamento com o 
mercado de produção independente brasileiro e 
do mundo todo, ao mesmo tempo em que bus-
camos novas histórias e idéias para os diferentes 
canais da rede. Além disso, é um bom espaço 
para compartilhar nossas experiências com as 
produtoras brasileiras. Este ano vamos ter a 
oportunidade de apresentar um docu-drama, 
ainda inédito, co-produzido pela Conspiração 
Filmes’.

pRoduções 
‘No ultimo ano realizamos mais de 20 produ-

ções onde figuraram o Brasil e América Latina: 
Brasília. A Construção de um Sonho, O Assassinato 
de Jean Charles, Rio de Janeiro. Segurança em Jogo, 
O Desafio do Pré-Sal, Células-tronco: A Chave 
da Regeneração, Águas Mortais, co-produções 
de Discovery Channel e Mixer’. 

Como se Resolve foi realizado pela Eyeworks 
Cuatro Cabezas para Discovery Channel; três 

novos episódios de Viver 
para Contar, co-pro-

dução da Discovery Channel e Conspiração 
Filmes; Babá a Domicílio, Chef a Domicílio e 
Conhecendo meu  Bebê, produções do Discovery 
Home & Health realizado pela Eyeworks Cuatro 
Cabezas; Dez Anos Mais Jovem, realizado pela 
Endemol Argentina. 

‘Também o especial de uma hora sobre 
Câncer de Mama e oito especiais de meia hora 
com foco em diferentes temas relacionados 
com a saúde (leucemia infantil, transtorno do 
déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade 
e depressão, endometriose, enxaqueca, artrite 
reumatoide, câncer de pele, Alzheimer), co-pro-
dução Discovery Home & Health e MediaLand; 
finalmente, Instinto Assassino, 2a temporada, 8 
episódios com a Endemol Argentina; Portas para 
o Além, 8 episódios (Mediatica Producciones), 
Resgate Impossível: 70 dias sob a terra, especial de 
uma hora (Pacha Films); e Meu Cão Ideal duas 
temporadas (Havas Sports Argentina)’.

tV Por assinatura

boas oPiniões sobre o fóruM brasil 

Carla Ponte, supervisora de Produção 
da Discovery Networks Latin America/

US Hispanic

TVCEI é a TV do Conselho Espírita 
Internacional que conta com o apoio 

da Federação Espírita Brasileira (FEB). 

Atualmente está presente em 40 operadoras de 

TV paga no Brasil, através do satélite Estrela do 

Sul e pretende colocar seu sinal na Telefônica, 

em 2012.

Em 2011, seu sinal busca se expandir em 

várias direções. Por um lado, entrando na 

TV aberta para todo o país, e também nas 

plataformas de DVD, onde já tem produzidos 

mais de 100 programas (entre documentários 

a cursos de auto-ajuda, muitos dos quais 

traduzidos para o espanhol e inglês), além de 

Dez Anos Mais Jovem, 
produzido pela Endemol 
Argentina

várias plataformas de VOD. Também pretende 

entrar com seu sinal na América Latina e 

Estados Unidos. ‘Nesse sentido, 2012 será um 

ano muito importante para nós’, sublinhou 

a Prensario Luis Hu, diretor da TVCEI, que 

participa novamente da ABTA.

‘Em 2010, dois dos três filmes brasileiros com 

maior êxito em vendas foram dessa origem, 

como Nosso Lar, que bateu vários recordes, 

assim como a maior arrecadação em uma estréia 

em todos os tempos. Isso porque o Brasil, tem 

uma Espiritualidade muito grande, em sua 

gente e em seus costumes. No Brasil, já são 30 

milhões de espíritas’, explicou Hu. 

O canal pode ser visto pelo site www.

tvcei.com e conta com conteúdos em vários 

idiomas e transmissões ao vivo, em inglês 

e espanhol. O sinal é gratuito, sendo que as 

operadoras devem entrar em contato com 

a empresa para a liberação do satélite. São 

oferecidos documentários, filmes, videoaulas, 

conferências, desenhos, entre outros gêneros. 

tVcei: Forte exPansão em 2011

Luis Hu Rivas, director
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dla lança seu serViço de sVod

A Digital Latin America (DLA), pioneiros 

e líderes em TV interativa e agora também 

em Vídeo On Demand, está lançando para 

a América Latina seu serviço Assinatura On 

Demand (SVOD)

Bruno Durán, VP de Vendas e Serviços ao 

Cliente da DLA, explicou: ‘Já temos conteúdos 

de seis estúdios, depois de termos incluído a 

Fox recentemente. Este novo pacote da SVOD, 

tem várias características. Vai fortalecer a oferta 

on demand, e enfrentar melhor o desafio que 

pode significar as soluções internacionais como 

Netflix ou Amazon; melhora o produto dos 

cabos em relação a esta concorrência; e oferece 

conteúdo que as pessoas querem, como as séries 

Lost, Greys Anatomy, Donas de casa desesperadas, 

Criminal Minds, entre outras. Além disso, con-

tará com produto infantil com séries da Disney 

e MGM, que se somam ao material básico da 

MTV e Nickelodeon’. 

‘Acredito que os operadores a cabo estão em 

uma posição forte. Já têm os assinantes e se, 

além disso, têm o produto, terão vantagens em 

relação ao streaming internacional. A América 

Latina é complexa: eles conhecem seu público 

e sabem o que eles gostam de assistir. Com o 

produto integral da VOD os operadores a cabo 

e as teles vão ter um produto melhor do que 

o de um serviço internacional, em termos de 

conteúdo, qualidade e quantidade’, acrescentou 

Durán. 

A DLA já tem 25 clientes de VOD, sobre as 

68 operações que atende em 25 países. E alguns 

já deram o primeiro passo para o SVOD, como 

a Net Serviços do Brasil. Também a TotalPlay 

no México e, em breve, a Une da Colômbia e 

a Columbus no Caribe. Aos poucos vamos 

lançando o serviço em mais países. 

‘Sempre estamos na vanguarda e este é um 

produto que pretende rentabilizar a operação 

para o sócio e sua gestão comercial, gerando 

receita e alavancando o plano de negócios’, 

ressaltou.

‘Uma operação tradicional a cabo tem que 

adicionar o pacote de conteúdo e ter capacidade 

de cobrá-lo na sua plataforma de Billings. Não 

precisa de investimento adicional. As operações 

que não são a cabo, mas sim de streaming, 

podem trabalhar com a plataforma integral de 

distribuição de conteúdos oferecida pela DLA. 

Neste caso, também não precisam de um grande 

investimento’, finalizou Durán. 

tV Por assinatura

a net Do brasil já é cliente

2011

Bruno Durán
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rt, agora enFocada no Brasil

A RT é uma companhia russa que opera 

três canais de televisão, com emissões em 

inglês, árabe e espanhol, e estão disponíveis 

para plataformas DTH, cabo ou Internet. A 

RT Espanhol tem o seu sinal aberto para ope-

radores de televisão a cabo, ao mesmo tempo 

em que está disponível em alta qualidade ao 

vivo em www.actualidad.rt.com. Desde o início 

do ano, a companhia partici- pa de 

todos os eventos do trade 

na América Latina, e 

agora completa o 

mapa de eventos 

com a ABTA, de São 

Paulo. 

Viktoria Voront-
sova, subdiretora do 

Grupo RT e diretora da 

RT em espanhol, afirmou a 

Prensario: ‘Desde o lança-

mento da RT em espanhol 
em 2009, conseguimos um 

notável progresso da nossa 

cobertura na América 

Latina, fechando acordos 

com mais de 50 operado-

res nos Estados Unidos, 

México, Guatemala, 

Honduras, Nicarágua,  

Costa Rica, República 

Dominicana, Venezue-

la, Colômbia, Equador, 

Bolívia, Paraguai, Peru, 

Argentina, Chile e Brasil’.

‘A RT é um canal informativo centrado nas 

histórias que passam desapercebidas e não são 

cobertas por outros meios. Cada reportagem 

está baseada em uma história única sobre os se-

res humanos, sem importar o lugar onde tenha 

ocorrido, Rússia, América do Sul, Europa ou 

Estados Unidos. O primordial é que a história 

suscite uma resposta viva nos espectadores’, 

acrescentou.

A emissora emite programas de análises, 

como o da escritora e advogada Eva Golinger, 

Atrás da notícia e o programa de entrevistas A 

Sós, com as personalidades mais notáveis do 

mundo. A RT Também produz documentários 

e programas de entretenimento como A Lista 

de Erick.

Outro dos objetivos da companhia na ABTA é 

promover o servidor FREE VIDEO, uma agência 

interativa que oferece baixar desde freevideo.

rt.com materiais de vídeo gratuitos.

tV Por assinatura

calendáRio

Setembro 2011
• iBc 2011 (9-13) - amsteRdam - Holanda

WWW.iBc.oRG

• comutV (14-16) - saBaneta - antioquía 
colomBia - WWW.comutV.oRG

• JoRnadas inteRnacionales (28-30) 
Hilton Hotel - Buenos aiRes - aRGentina

WWW.atVc.oRG.aR - WWW.cappsa.oRG

outubro 2011
• andina link centRoameRica (6-8) - san José 
costa Rica - WWW.andinalink.com

• mipcom (3-6) - cannes - fRancia

• capeR (26-28) - costa salGueRo, ciudad 
de Buenos aiRes - aRGentina

WWW.capeR.oRG.aR

Novembro 2011
• cHile media sHoW (tBa) - santiaGo de cHile  
cHile  - WWW.cHilemediasHoW.net

• diGital fiBeR 2011 (9-11) - Venezuela

WWW.diGitalfiBeR.net

• scte caBle-tec expo (15-17) - GeoRGia 
WoRld conGRess centeR, atlanta, usa
expo.scte.oRG

Dezembro 2011
• asia tV foRum (7-9) 
sands expo and conVention centeR - sinGapoRe 
WWW.asiatVfoRum.com  

JaNeiro 2012
• natpe 2012 (23-25) - miami BeacH - usa
WWW.natpe.oRG

Fevereiro 2012
• andina link caRtaGena - caRtaGena - colomBia

WWW.andinalink.com

março 2012
• punta sHoW 2012 - punta del este - uRuGuay

WWW.puntasHoW.net

abril 2012
• miptV 2012 (1-4)
cannes - fRancia

WWW.mipWoRld.com

• naB sHoW 2012 (14-19)
las VeGas conVention centeR - las VeGas, neVada

WWW.naBsHoW.com

maio 2012
• ncta - tHe caBle sHoW 2012 (21-23)
Boston - usa
WWW.ncta.com

fecha acorDos De Distribuição na aMérica latina

Viktoria Vorontsova, subdiretora do Grupo RT 

e diretora da Emissão em Espanhol

O newsroom

www.prensario.tv
Noticias todos os días




