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No SET EXPO e poucos dias após a realização 

da primeira edição do PayTV Fórum em São 

Paulo, Prensario internacional chega mais uma 

vez com o seu número em português destinada 

ao mercado audiovisual brasileiro que, depois 

de quase quatro anos de crise económica, co-

meça a vislumbrar alguns signos de reativação, 

tanto no setor da TV por Assinatura como 

na área de broadcast, onde se espera que os 

investimentos retomem seu ritmo habitual, 

uma situação que começou de forma tímida 

antes da Copa do Mundo Rússia 2018.

Mas o que fica cada vez mais claro é que não 

só o contexto económico tem influenciado o 

percurso da indústria, mas também, como foi 

definido no PayTV Fórum, hoje vivemos em um 

mundo em convergência digital onde o acesso 

a internet de banda larga e o crescimentos 

de plataformas como a Netflix, e o posterior 

desenvolvimento de outras over-the-top (OTT) 

aliadas as cadeias de produção audiovisual 

tradicionais e aos operadores de TV paga, 

estão impactando diretamente a indústria 

audiovisual em toda a sua cadeia de valor.

TV por assinatura começa recuperação; 
banda larga cresce

Trás vários meses consecutivos de resulta-

dos negativos, o mercado de TV por Assinatura 

brasileiro registrou em junho último uma pe-

quena recuperação somando 16.000 clientes 

para totalizar 17.78 milhões se assinantes, o 

que permitiu romper a tendência negativa 

dos últimos dois anos.

Os dados mostram que o crescimento foi 

impulsado pelos resultados da Oi TV e Vivo 

(Grupo Telefónica) que somaram respectiva-

mente 17.600 e 16.500 assinantes novos. Com 

1.56 milhões de assinantes a Oi TV e com 1.61 

milhões a Vivo, ambas operadoras se mentem 

detrás da líder de mercado, Claro (América 

Móvil), que se bem perdeu 13 mil assinantes em 

junho, totaliza 8.95 milhões de clientes no país. 

Os operadores inde-

pendentes, incluindo 

Algar Telecom, so-

mam no conjunto 9 

mil novos assinantes, 

para um total de 553 

mil clientes.

Por outro lado, 

o serviço de banda 

larga no Brasil fe-

chou o mês de junho 

com 30.3 milhões de 

assinantes, o que 

representa um crescimento de 9% respeito 

ao mesmo período do ano 2017. Só em junho, 

o serviço teve um acréscimo de 121.284 co-

nexões de banda larga fixa, alcançando uma 

penetração de 14.5 por cada 100 habitantes.

Claro é o principal operador com 30.24% 

do market share, seguido pela Telefónica que 

alcança os 25.4% do mercado, e foi a que re-

portou o maior crescimento no mês. O resto dos 

operadores detêm o 17.9% das conexões no país.

A telefonia móvel continua o seu crescimen-

to e chegou as 235.07 milhões de linhas ativas 

em junho deste ano, desse número, 50.2% 

possuem conexão de 4G. Vivo concentra o 32% 

do mercado, seguido por Claro com 25%, TIM 

com 24% e Oi com 16%.

Mais espectro para banda larga móvel
A implantação da TV Digital continua o 

seu curso e para fim de 2018, as capitais dos 

estados, e muitos municípios brasileiros, 

incluindo todos os do Estado de São Paulo, 

deverão ter desligado o seu sinal analógico. 

Uma grande porção em números de muni-

cípios, mas menor em termos de população 

continuará o processo até 2023.

Com este movimento a banda larga móvel 

tem boas perspectivas de crescimento já que 

o desligamento analógico liberou o espectro 

de banda de 700 MHz antes cedido para ser 

utilizado pelo sinal analógico da TV. Nesse 

sentido, a Anatel autorizou o uso de banda larga 

nas capitais do país para aproveitar a banda e 

desenvolver o 4G. A banda já foi liberada em 

3858 cidades, restam ainda, 1706 municípios 

que liberaram o sinal até fim de 2018.

Esta banda poderá ser utilizada por Claro, 

Tim, Vivo e Algar para ampliar a sua cobertura. 

O GIRED, Grupo de Implantação do Processo de 

Redistribuição e Digitalização de Canais de TV 

e RTV, autorizou o processo em estas cidades 

que representam o 60% de população brasileira.

OTTs mudaram a forma de assistir 
conteúdos

O acesso à internet favoreceu o acesso a 

conteúdos por streaming, uma modalidade 

cada vez mais escolhida pelos espectadores. 

Um estudo recente da Digital TV Research 

prevé que o mercado de OTT supere os 48.2 

milhões de assinantes em América Latina em 

2023, duplicando os 21.1 milhões alcançados 

em 2017. Ainda, avança o estudo, 28.4% 

dos lares com televisão pagar um pacote de 

SVOD, superando em um 13.2% o número 

registrado no ano passado.

Neste contexto, o Brasil representará o 27% 

dos usuários de SVOD da região, apenas atrás 

do México que alcançará36%, com influência 

marcada do Amazon Prime dentro das ofertas 

Brasil: Expansão da 
conectividade e TV multitela
Aquecimento do mercado após quatro anos de crise
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Brasil: Market Share de TV por assinatura (junho de 2018)

Fuente: Anatel

Telecom Americas 8.946.641
Sky/AT&T 5.199.903
Telefonica 1.614.248
Oi 1.556.898

NossaTV 122.736
Algar 93.888
Cabo 50.053
Outras  286.976

Total
17.871.343
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de serviço. Enquanto as plataformas, Ne-

tflix, Amazon Prime Video, Blim, Movistar 

Play, Claro Video, Crackle e HBO responderam 

por 91% do mercado de clientes de SVOD em 

2023. 

Em todas as telas
As projeções da indústria são claras, e 

ninguém quer ficar de fora do segmento 

de OTT, com a possibilidade de chegar ao 

consumidor através de várias telas. Claro foi 

uma das primeiras a enxergar esta tendência 

a nível regional e lançar a sua plataforma 

Claro Video que já tem vida própria devido a 

sua oferta de supera o streaming com TV ao 

vivo, esportes, shows e conteúdo VoD. O Vivo 

Play, de Telefónica, já transmite 44 sinais ao 

vivo durante as 24 horas. Com a incorporação 

recente de 21 sinais se converteu no operador 

brasileiro com mais opções de este tipo na 

sua plataforma OTT. 

A Sky lançou este ano o Sky Play chegando 

ao mercado com mais de 5000 títulos no seu 

catalogo VoD e canais lineares, disponível para 

os seus clientes pré-pago e pós-pago. Oi TV 

acaba de anunciar o lançamento da segunda 

versão da sua plataforma Oi Play, devido ao 

crescimento da demanda de conteúdo por 

streaming que passou de 25% para 75% em 

quatro anos. Para resolver esta demanda, 

a empresa confirmou novos investimentos 

apostando na fibra óptica.

As cadeias de televisão avançam no mesmo 

sentido oferecendo novas janelas de exibição 

para os seus conteúdos. Nas últimas semanas, 

Globo confirmou o lançamento de uma nova 

versão do Globo Play, que ampliará a oferta 

com produções exclusivas da emissora, ou-

tros conteúdos de canais de TV paga e series 

internacionais. Ainda, já comercializa de ma-

neira independente as assinaturas de TV por 

assinatura, o acesso a serviços como Premiere 

Play, que reúne transmissões dos principais 

torneios de futebol brasileiros. Neste espaço, 

também incursiona a Bandeirantes, que desde 

2016 oferece uma opção de OTT para levar 

conteúdos em múltiplas telas.

Pela sua parte, SBT pretende ir ao mercado 

com uma plataforma própria que concorra 

com as anteriores. Com um investimento 

audacioso, a emissora oferecerá um serviço 

SVOD com produções próprias e de terceiros. 

Da mesma forma, a Record TV já apresentou 

sua nova plataforma de streaming, PlayPlus, 

que conta com programação ao vivo, shows 

exclusivos e conteúdos de terceiros aos quais 

pode-se ter acesso gratuito ou adquirir pacotes 

pagos com mais quantidade de conteúdos.

Carga impositiva nas OTTs
Junto ao crescimento do setor, o Brasil está 

avançando na criação de um projeto de lei que 

estabeleça um modelo tributário que taxe aos 

operadores de plataformas OTT, similar ao que 

é imposto aos provedores de TV paga e aberta 

que é conhecido como Condecine. O Conselho 

Superior do Cinema de Brasil já aprovou o 

modelo impositivo que está pronto e se conver-

terá em projeto de Lei no Congresso Nacional.

O objetivo do projeto é contribuir no cres-

cimento de um fundo para apoiar o desen-

volvimento de projetos nacionais públicos 

de cinema, televisão e multimídia, com a 

possibilidade de que os beneficiários obte-

nham retornos econômicos dos seus projetos 

e contribuam assim com o desenvolvimento 

da mão de obra do setor.

De acordo com o modelo aprovado, o im-

posto será aplicado nas empresas que tenham 

uma faturação que supere os USD 1.3 milhões ao 

ano. Ainda, o projeto prevê que não se aplique 

nos operadores de TV por Assinatura ou tele-

comunicações que tenham plataformas VoD, 

como Claro Video ou Movistar Plus, já que já 

contribuem com outros tributos. Outro ponto a 

destacar da Lei é que as OTTs poderão escolher 

se pagam por cada título do seu catalogo, ou 

sobre a tarifa plana paga pelo usuário. 

Tecnologia para Transmissão

Enquanto se diversificam as alternativas 

para aceder aos conteúdos, as empresas inves-

tem em melhoras as estruturas de transmissão 

e chegar a todas as telas. A Copa da Rússia 

deixou grandes dicas para o futuro, e isso será 

um ponto a ser debatido no SET Expo, onde 

Globo, GloboSat e Fox Sports compartilharam 

as suas experiências com os congressistas.

A produção de notícias ao vivo implica 

inovação constante, como a possibilidade de 

produzir e emitir em 4K HDR. Se aprofundará, 

também, a utilização de gráficos e a distribui-

ção em multiplataforma.

A tendência das emissoras avança para 

infraestruturas IP nos centros de produção, e 

também, se trabalha na incorporação de reali-

dade virtual (VR), realidade aumentada (VRA) 

e vídeos em 360º. Os serviços na nuvem são 

cada vez mais amplos e acessíveis para todos 

os meios, permitindo um ambiente aberto 

que facilita o desenvolvimento de empresas 

de grande, médio e pequeno porte.

Algumas emissoras da indústria já olham 

e começam a falar em uma nova plataforma 

para transmitir em 4K HDR e ATSC 3.0, por 

isso observam detalhadamente o andamento 

do processo, e não só pela possibilidade de 

entregar maior quantidade de dados, mas tam-

bém pela possibilidade de targetizar melhor 

a audiência, abrindo novas possibilidades de 

monetização no mercado publicitário que cada 

vez reduz mais o aporte as mídias tradicionais 

e avança para novas janelas de exibição.

Brasil: Expansão da conectividade e TV multitela

| Set Expo 2018Relatório

Evolução da banda larga vs TV por assinatura (2Q 2013 - 2Q 2018)

Fuente: Anatel

15

20

25

30

35

TV por Assinatura

Banda Larga

2013 2014 2015 2016 2017 2018

m
ilh

õ
e

s 
d

e
 in

sc
rit

o
s



www.prensario.tv @prensarioP · 8 | Prensario Internacional | 2018 2018 | Prensario Internacional | P · 9

Se olharmos para 1988, ano da criação da 

Sociedade Brasileira de Engenharia de Tele-

visão (SET), percebemos que a TV mudou, más 

não só em formato, senão também em formas 

de distribuição e alcance. Nesse contexto, a 

SET mostra que continua o seu caminho e 

foi-se transformando para ser cada vez mais 

convergente e disruptiva.

Para presidente da SET, Liliana Nakone-

chnyj, os principais desafios da SET neste 

ano passam por mudanças e reestrutura-

ções. ‘Fizemos, este ano, uma mudança na 

governança da SET, para torna-la mais ágil 

e adaptável às rápidas mudanças que come-

çamos a presenciar no panorama da mídia 

e entretenimento, como parte da imensa 

transformação causada pela 4ª Revolução 

Industrial. Segundo Klaus Schwab no Fórum 

Econômico Mundial de 2016, à interligação de 

pessoas e máquinas, por uma internet ubíqua 

e móvel, dotada de sensores menores e mais 

poderosos, se soma a inteligência artificial e 

o machine learning, ou computação cognitiva’.

Por este motivo, Liliana afirmou que ‘cada 

um de nós precisa ser protagonista de sua 

própria vida neste novo mundo. Se auto-

capacitar, inovar e empreender, seja em um 

negócio próprio ou numa empresa”, pelo que 

“o grande desafio da SET é incentivar seus 

associados, como profissionais de tecnologia 

para mídia e entretenimento, a estar atentos 

às tendências, aos desafios do setor, às ten-

dências e a se autocapacitar para apresentar 

soluções e propostas tecnológicas que farão 

evoluir os negócios e melhorar os serviços’. 

Tudo isso, disse a presidente, em um 

panorama de evolução rápida e em um mo-

mento difícil da economia do país. ‘A SET 

sempre foi e continuará sendo um ponto de 

encontro e de apoio para os broadcasters e 

produtores audiovisuais’.

Em termos de futuro, para Liliana o destaque 

passa pelo lançamento do FoBTV (Future of 

Broadcasting Television), na China, em 2011, 

‘um movimento que almejava um único padrão 

global de TV terrestre para a próxima geração de 

TV Digital. Por conta da liderança da SET nessa 

área, fui uma das três pessoas convidadas pelo 

Mark Richer (atual presidente do ATSC - sis-

tema de TV Digital dos Estados Unidos) 

para a primeira discussão sobre a 

formação desse movimento, meses 

antes do evento de lançamento, em 

novembro de 2011. O sonho não foi 

possível, mas estreitou a proximidade 

entre laboratórios de desenvolvimento do 

setor ao redor do mundo’.

Convergência Digital
A presidente da SET tem-se debruçado 

muito sobre o momento atual da radiodifusão 

e as mudanças ocorridas nos últimos anos, 

nesse sentido, acredita que estamos em um 

mundo em convergência. 

Para ela é fundamental ‘continuar tendo 

um conteúdo que agrade às pessoas, que elas 

queiram ver. As emissoras brasileiras de TV 

certamente têm muita bagagem nessa área. E 

são imbatíveis na oferta de programas ao vivo, 

por exemplo, de jornalismo e de esportes, que 

fidelizam os telespectadores. Mas a radiodi-

fusão precisa estar atenta a duas tendências, 

em termos de consumo de vídeo’.

Por um lado, afirmou, há mudanças 

grandes no mercado, uma delas é que agora 

‘o consumidor quer acesso ao conteúdo em 

qualquer tempo e lugar, usando seus dispo-

sitivos pessoais como primeira ou segunda 

tela, também se comunicando através de 

redes pessoais. Para prover esse acesso, as 

emissoras já podem distribuir em múltiplas 

plataformas e estar atentas às redes sociais’. 

Ainda, referiu Liliana, um dos caminhos 

a serem trilhados pela radiodifusão é o 

da imersão, e para isso, ‘é necessária 

uma qualidade vídeo cada vez me-

lhor e também de áudio multicanal. 

São as tecnologias de HDR, HFR, 4K, 

8K e os novos desenvolvimentos de 

áudio multicanal. Então, embora as emis-

soras brasileiras estejam ainda enfrentando 

o desafio de levar a primeira geração de TV 

Digital aos rincões mais longínquos de nosso 

país, elas precisam planejar e já começam a 

estudar próxima geração de TV digital, que 

permitir-lhes-á oferecer mais imersão, bem 

como administrar mais facilmente a ligação 

entre as transmissões do ar e os conteúdos 

multiplataforma’.

Congresso
Em termos de Congresso SET, um dos mo-

mentos mais esperados pelos broadcasters que 

visitam o SET EXPO, a presidente afirma que 

para escolher entre as inúmeras palestras e 

temas abordados nos 4 dias é preciso criar uma 

espécie de guia e relatório onde o congressista 

defina temáticas como contribuição audiovi-

sual e infraestrutura; distribuição audiovisual; 

eletrônica de consumo; produção de conteúdo; 

regulatório e normatização; tecnologia e ne-

gócios; inovações e tecnologias disruptivas, e 

‘Ainda, destaque para as Hot Sessions, com 

visões mais amplas, e as sessões de papers 

acadêmicos que são muito importantes porque 

mostram a pesquisa na área de radiodifusão’.

2018 é e será um ano de mudanças, 
desafios e comemoração na SET

Liliana Nakonechnyj

No ano do seu 30º aniversário a SET tomou grandes decisões e 

avançou ainda mais para a convergência digital e trabalha em 

aumentar a sensação de imersão da TV, afirmou a sua presidente 

em conversa exclusiva com Prensario.

| Set Expo 2018Relatório
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Agenda

Segunda-Feira – 27/08/2018

9am - 11am 
Realidade Virtual, Realidade 
Aumentada, Vídeo de 360 graus, 
Lightfield
Rodrigo Arnaut
Sala 13

Automação de Controle de 
Produção
Caue Franzon
Sala 12

Futuro da Publicidade, uma Visão 
Mutiplataforma
Carlos Octávio Queiroz
Sala 15

Inovações 2018 para 
Contribuição, Distribuição e 
Entrega de Conteúdos via Satélite
J.R. Cristóvam
Sala 16

11:30am - 1pm
Inovação na Copa do Mundo da 
FIFA Rússia 2018
José Manuel Mariño
Sala 13

MAM – Os Desafios da Gestão de 
Acervos frente à Imaterialidade 
da Imagem
Teder Morás
Sala 12

Ascensão Live Streaming no OTT
Salustiano Fagundes
Sala 15

Futuro da Cobertura da TDT – 
Como atingir Todo o País?
Valderez Donzelli
Sala 16

2pm - 3:30pm
Infraestrutura IP para Centros de 
Produção
José Antônio Garcia
Sala 13

O Futuro do Espectro de 
Radiodifusão
Ana Eliza Faria
Sala 12

Complementando a cobertura da 
TV terrestre através de Satélite
Leonardo Chaves
Sala 16

Semiosfera Televisiva – Novos 
Arranjos, Mercado e Plataformas 
de conteúdo Audiovisual – 
Televisão, Internet, OTT, Modelos 
de negócios e Workflow
Almir Almas
Sala 12

Encontro com MCTIC e ANATEL 
– Assuntos Regulatórios do 
Momento
Tereza Mondino
Sala 15

5:30pm - 7pm 
SET Innovation Zone – Pitch de 
Startups
Edson Mackeenzy
Sala 16

Quarta-Feira – 29/08/2018

9am - 11am 
TV Digital Terrestre. Para onde 
vamos?
Fernando Bittencourt
Sala 13

e-Sports: Desafios na Produção 
e Transmissão de um Esporte 
Eletrônico
Daniel Cossi
Sala 12

OTT – Anytime, Anywhere, Any 
Device
Gilvani Moletta
Sala 15

11:30am - 1pm  
Evolução do SBTVD (Sistema 
Brasileiro de TV Digital)
José Marcelo Amaral
Sala 13

Jornalismo e Esporte, Avançado – 
Produção Remota
Raimundo Lima
Sala 12

2pm - 3:30pm  
Hábitos de Consumo e o Futuro 
da Midia
Roberto Franco
Sala 13

Plataformas de TV por Assinatura 
/ Aspectos Tecnológicos
Claudio Borgo
Sala 15

4pm - 5:30pm 
Cloud Services: ao alcance de 
toda a Indústria de Mídia e 
Entretenimento
Alexandre Sano
Sala 13

Sessão SMPTE: – Migração 
Broadcast para “All-IP” Master 
Class / Atualização das Atividades 
e Padrões do SMPTE
Paulo Henrique Castro
Sala 12

Terça-Feira – 28/08/2018

9am - 11am 
Cerimônia de Abertura
Liliana Nakonechnyj

11:30am - 1pm  
O Futuro da TV: Novos Modelos 
de Negócio
Raymundo Barros
Sala 13

Atualização de Padrões de 
Captura de Vídeo, HDR e Lentes 
8K Broadcast
Celso Araújo
Sala 12

2pm - 3:30pm 
TV Digital – Onde chegamos e o 
que falta até 2023!
Fernando Ferreira
Sala 13

Parcerias de Sucesso na Era 
Multiplataforma: TV, ANCINE e 
Produtoras
Maurício Donato
Sala 12

Plataformas de Contribuição: o 
que usar? Fibra, Micro-ondas , 
Satélite, 4G / Internet
Caio Klein
Sala 15

Startups do Audiovisual – 
Empreendedorismo e Inovações
José Carlos Aronchi
Sala 16

4pm - 5:30pm 
Inteligência Artificial / 
Plataformas Cognitivas / Data 
Analytics
Hugo Nascimento
Sala 13

4pm - 5:30pm  
TV Digital Terrestre Avançada – 
Convergência com 5G
Cristiano Akamine
Sala 13

Smart TVs, Conectividade e 
Avanços na Era do 4K HDR
J.R. Cristóvam
Sala 12

O Futuro do Comportamento de 
Consumo na TV por Assinatura / 
VoD / OTT
Maurício Donato
Sala 15

Quinta-Feira – 30/08/2018

9am - 11am 
Inteligência Artificial e 
Assistentes Virtuais no Cenário 
das Mídias
Marcelo Souza
Sala 13

Arquitetura e Monitoramento 
de Redes IP para Uso em Tempo 
Real. Nem Tudo é uma Estrela!
Leonel da Luz
Sala 12

11:30am - 1pm  
4a. Revolução Industrial e o 
impacto no mercado de Mídia e 
Entretenimento
Daniela Souza
Sala 13

2pm - 3:30pm 
O Poder dos Hackathons como 
Estratégia de Inovação Aberta
Salustiano Fagundes
Sala 13

Sessão Call for Papers
Ronald Siqueira Barbosa
Sala 12

4pm - 5:30pm 
A Visão da Comunicação na 
Convergência Digital
Fernando Moura
Sala 13

Quem Agrega Quem? A Corrida 
para Controlar o Futuro da 
Distribuição de Vídeos!
Hugo Nascimento
Sala 12

| Set Expo 2018
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A primeira edição do Pay-TV Fórum reali-

zada em São Paulo, de 30 a 31 de julho passado, 

reuniu as principais lideranças do mercado de 

TV paga do Brasil com a participação de progra-

madores e distribuidores de TV por Assinatura 

que analisaram o mercado no país e as pos-

sibilidades da retomada do crescimento após 

três anos de diminuição da base de clientes. 

Os participantes concluíram após dois dias de 

intenso debate que ‘o sector mudou e hoje vive 

imerso em um mundo convergente e digital’.

O evento, que pretende ocupar o espaço 

deixado pela antiga ABTA, mostrou que as 

programadoras e distribuidoras de TV por Assi-

natura que produzem e comercializam os seus 

conteúdos no Brasil precisam entender melhor 

os hábitos de consumo dos seus clientes para 

de esta forma oferece-lhe melhores serviços.

O encontro, também deixou claro, que 

as distribuidoras de conteúdo estrangeiras 

não estão muito conforme com a regulação 

imposta pelos órgãos regulatórios e que 

devem ser enfrentados pela cadeia produtiva 

da TV paga no país.

Na abertura do evento, Samuel Possebon, 

diretor editorial da Teletime, afirmou que o 

encontro pretende ‘ser um espaço de reflexão de 

alto nível’ onde os operadores, programadores, 

empresas de tecnologia e produtores de con-

teúdo possam analisar o mercado e prospectar 

possibilidades de crescimento do setor.

Bernardo Winik, 

diretor executivo 

comercial da Oi TV, 

destacou na sua fala 

que nos próximos 

meses a empresa 

lançara a segunda 

versão da sua plata-

forma Oi Play, e que 

a empresa passará 

a estar presente em 

19 novas cidades 

com capilaridade 

de fibra óptica, para 

assim entregar IPTV 

e continuar a expan-

são da empresa no 

território brasileiro. 

O executivo afir-

mou que enquanto 

alguns dos players 

do mercado perderam base de clientes a 

Oi TV aumentou a quantidade de usuário e 

que a demanda de conteúdo por streaming 

na plataforma passou de 25% para 75% nos 

últimos quatro anos.

Pela sua parte, Daniel Barros, CEO da Net 

Servicios, afirmou que o maior desafio da 

empresa passa pela extensão territorial e 

as diferenças sociais que nele existem, ‘por 

isso necessitamos investir em tecnologia 

para desta forma criar novas cadeias de valor 

que sejam mais sustentáveis’.

Em tempos de crise, Michel Piestun, Vice

-presidente sênior e general manager da Fox 

Networks Group, comentou: ‘O mercado de TV 

por assinatura está muito longe de desaparecer, 

se reconverterá para novas formas de distri-

buição de conteúdo com pacotes de conteúdo 

um por um, ou seja, a TV empaquetada, de 

forma geral, tem de mudar por opções mais 

flexíveis’, se ela “quiser continuar enfrente’.

Luiz Eduardo Baptista, CEO da Sky, e Alberto 

Pecegueiro, diretor geral da Globosat, analisa-

ram o mercado brasileiro de TV por Assinatura 

e afirmaram que os investimentos do Facebook 

em eventos esportivos como campeonatos 

de futebol não terão êxito porque “terão que 

produzir futebol; y, como o farão? De onde 

virá o dinheiro e a experiência para este tipo 

de produções?’, questionou-se Pecegueiro.

Entretanto, Baptista comentou que a Sky 

deixou de oferecer eventos futebolísticos como 

a Champions League ou o campeonato 

Pay TV Fórum Brasil: A TV 
paga e a sua concorrência 
com os serviços OTT

Agrício Neto, CEO da Claro TV, e Simoni 
Sobelman, da Turner Brasil

Oscar Simões, presidente da ABTA

Luiz Eduardo Baptista, CEO da Sky, Alberto 
Pecegueiro, diretor geral da Globosat, e 

Samuel Possebon, Teletime

Marcelo Bechara, Grupo Globo; Roberto Franco, diretor da rede da 
SBT, e José Roberto Maciel, VP da SBT
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espanhol porque ‘não pagava o 20% do valor 

dos direitos’, e agregou, ‘ajustamos a oferta a 

partir de algumas demandas’.

Para Pecegueiro, ‘a crise está demorando 

mais do que esperávamos, mas estes ciclos de 

recepção são esperados e geram uma demanda 

reprimida muito grande. Necessitamos estar 

preparados para que quando isso termine, 

estejamos preparados para dar ao cliente o 

que ele quer. De todas as formas há crise tem 

sido muito dura’, finalizou.

Marina Cigarini, sócia da consultora McKin-

sey, analisou as estratégias das empresas de 

OTTs e Pay TV, e explicou aos presentes como 

o acesso à internet marca a diferença entre 

quem quer assistir por streaming ou não. 

‘Quando há acesso, o consumidor escolhe o 

streaming’, disse e agregou posteriormente 

que o consumo lineal não esta aumentando 

no mundo, mas o que aumenta é o consumo 

não lineal, sobretudo nos mais jovens, em 

que países como Estados Unidos com uma 

penetração de 50% pela penetração de quase 

50% do consumo de streaming.

Regulação e programadores estrangeiros
Lara Andrade, da Discovery, indicou que 

a regulamentação da Era da concorrência 

digital que deve mudar para que as em-

presas que trabalham no ambiente PayTV e 

OTT onde possas avançar novos negócios e 

novas apostas que permitam ao consumidor 

usufruir do melhor conteúdo do mundo.

Nesse contexto, Marcelo Bechara, da Globo, 

confessou que para o Grupo a lei de TV paga foi 

clara. ‘Tivemos que sair dos grupos Sky e NET’, 

e por isso hoje a questão passa por estabelecer 

como o Estados Brasileiros vão lidar com as 

empresas de telecomunicações e as OTTs.

Michael Hartman, da DirecTV Latin Ame-

rica, argumentou que pela lei de TV paga 

beneficia aos operadores de OTT. ‘Estamos 

preocupados por como vai funcionar o modelo 

de publicidade em internet porque na TV paga 

há regulamentação; e no streaming, não’. O 

executivo afirmou que os players do mercado 

‘precisam pensar em um modelo vertical, 

com conteúdos próprios, Netflix já entendeu 

isso, e está migrando para alcançar o 80% 

reservado para o cliente’, e assim entender 

que ‘os conteúdos próprios sobreviveram os 

próximos anos’.

TV linear e não lineal são 
complementares

O segundo dia do PayTV Fórum mostrou 

que os operadores e programadores de TV por 

Assinatura passam 

por um processo 

de reconversão e 

mudanças estru-

turais na oferta de 

conteúdo e serviços. 

Entre as mudanças 

mais importantes, 

destaque para o 

streaming que é 

considerado pelos 

especialistas que participaram do Fórum um 

complemento aos seus serviços e não um 

rival a vencer. Por outro lado, das palestras 

transpareceu que as empresas estão dese-

nhando estratégias para utilizar o stream 

como uma ferramenta que agregue valor aos 

seus clientes e com isso, gere um incremento 

na cadeia produtiva do audiovisual.

Assim, ficou claro que para os principais 

players do mercado local a mudança passa 

por novas plataformas de distribuição que 

possam levar os conteúdos onde os clientes 

estejam estabelecendo sinergias que per-

mitam aos usuários migrar do online para a 

TV lineal ou vice-versa, mas que continuem 

consumindo conteúdos audiovisuais, inde-

pendentemente da plataforma.

Um exemplo disto foi o acontecido na 

última Copa do Mundo realizada na Rússia 

onde empresas como Net, Claro, Globosat 

e ESPN apostaram no streaming como uma 

forma de oferecer conteúdo há mais aos seus 

clientes para de estar forma agregar valor 

aos seus serviços adaptando-se aos novos 

hábitos de consumo audiovisual.

Giani Scarin, gerente de pesquisa e inte-

ligência de mercado da Globosat¸ afirmou 

que a programação ao vivo continua sendo a 

principal na programadora, ‘dos 281 progra-

mas que superaram uma audiência de mais 

500 mil pessoas ao mesmo tempo, apenas 

16 não foram ao vivo’. 

Na Copa, a empresa apostou nas siner-

gias. ‘Aumentamos consideravelmente o 

streaming na plataforma SporTV Play, onde 

triplicamos a audiência, chegando há mais 

de 7 mil horas de conteúdos e um aumento 

consideravelmente dos post nas redes so-

ciais, onde se sobressaiu o Instagram’.

Ainda, André Guerreiro, diretor de inteli-

gência de mercado da Net Servicios, 

Pay TV Fórum Brasil: A TV paga e a sua concorrência com os serviços OTT

Michael Hartman, da DirecTV Latin America

João Mesquita, diretor general da 
Globoplay; Adriana Naves, VP Distribution 
Sales da Fox; Alessando Maluf, diretor de 

TV da Net Serviços; e Marcello Zeni, VP da 
afiliadas da ESPN/Disney

Christian de Castro, novo presidente da Ancine
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mostrou gráficos assinalando estatísticas 

da Copa. Segundo ele, muitos clientes usa-

ram o streaming de vídeo para assistir jogos 

enquanto se deslocavam para suas casas 

porque os picos de audiência na plataforma 

online coincidem com estes horários, e que 

as analises da empresa revelam que ‘ao 

chegar a casa desligaram e continuaram na 

TV’. Finalmente, que no Now, plataforma 

online da Net, ‘o maior consumo de vídeo 

online ou VoD se realiza em casa e não rua’.

Pirataria
Outros dos destaques do PayTV Fórum foi 

a pirataria, um fenômeno que continua pre-

ocupando aos players do mercado porque ao 

contrario da base de TV paga aumentou em 

tempos de crise econômica. Oscar Simões, 

presidente da Associação Brasileira de TV por 

Assinatura (ABTA), disse no evento que o pro-

blema se manteve e nalguns casos aumentou. 

‘Continua sendo o terceiro operador do país, 

com pelo menos 4,5 milhões de clientes clan-

destinos’, e cada vez mais ‘através do Paraguai 

se introduzem aparelhos clandestinos no país’.

Fernando Magalhães, diretor de programa-

ção da Claro Brasil, chamou a atenção da plateia 

e disse que estes clientes piratas representam 

mais de R$400 milhões em perdidas dos ope-

radores (quase USD 1,5 milhões), dinheiro que 

poderia ser investido em conteúdos, tecnologia, 

infraestrutura e distribuição, ‘melhorando a 

cadeia da valor da TV paga no Brasil’.

Pay TV Fórum Brasil: A TV paga e a sua concorrência com os serviços OTT

Oscar Simões, presidente da ABTA; Carlos André Moreira Chelfo, 
da Ancine; Marcio Machry, da Cisco OpSec; e Raquel Sangiovanni 
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Alessandro Maluf, diretor de TV da Net Serviços
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A BBC World News traz novidades em sua 

programação para toda a América Latina, dando 

destaque ao show de tecnologia que cobre os 

eventos mais importantes do mundo, Click, 

com edições especiais nos próximos meses.

Click é o premiado programa da BBC que 

traz todas as novidades tecnológicas e que 

oferece espaço para debater as tendências 

e todo o que virá neste segmento, acompa-

nhando a televisão, internet e redes sociais. Os 

próximos programas do Click estarão 

dedicados aos eventos mais relevan-

tes do mundo tecnológico como a 

IFA, Berlín Click Live na Índia em 

setembro; o especial dos Jogos CE-

ATEC do Japão e Tóquio 2020 de dois 

episódios em outubro; até janeiro de 2019, 

adianta o CES; e para finalizar, até fevereiro 

e março, chega o World Mobile Congress.

Front Row é outro conteúdo da BBC, que 

vai ao ar até novembro deste ano. O ciclo gira 

em torno da arte e da cultura para a progra-

mação dos fins de semana, com entrevistas 

e um resumo dos mais polêmicos debates ao 

vivo. Front Row é divertido, contemporâneo, 

acessível e curioso.

O programa cobre o amplo cenário das 

artes, oferecendo aos telespectadores uma 

mistura de entrevistas, atuações ao vivo, 

BBC World News apresenta suas 
novidades de programação

Front Row

críticas, reportagens e discussões, 

tudo realizado com o jornalismo 

especializado em arte do Front Row. 

Convidados como Harrison Ford, 

Ryan Gosling, Kate Winslet e Steve 

McQueen foram destaque do show 

apresentado por Mary Beard.

Para finalizar, a BBC World News destaca 

Through the Lens: Female Photographers com 

estreia prevista para a última parte do ano. O 

programa indaga as histórias ocultas das fotó-

grafas mulheres ao redor do mundo, seguindo 

o sucesso da primeira série Through the Lens.

Trata-se de uma série de seis partes que 

poderá ser vista na BBC Culture e BBC World 

News, que contará as histórias de Diana 

Markosian, Paz Errazuriz, Olivia Arthur, 

Elena Chernyshova, Cristina de Middel e 

Tanya Habjouqa.
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Fernando Medín está há oito meses presi-

dindo de maneira efetiva a Discovery Networks 

na América Latina. Em sua primeira entrevista 

oficial com a Prensario, afirmou que sua ges-

tão ‘coincide com um momento de grandes 

mudanças na indústria, na forma em que 

oferecemos conteúdo e nas iniciativas 

que tomamos. Mas isso não é tanta 

surpresa pelos 17 anos que estou 

na Discovery no Brasil e Cone Sul’.

Vocação de liderança
Medín continua na sua sede em São 

Paulo, mas teve que dedicar um pouco mais 

de tempo ao México e à Colômbia, porque 

apesar de que no Brasil está envolvido com o 

dia a dia de assinantes e anunciantes, nestes 

outros dois países os conhecia menos.

O executivo começa a cumprir o objetivo de 

replicar nesses países a liderança como canais 

privados estrangeiros que ocorreu no Brasil. 

‘Fizemos um esforço grande quando me mudei 

para São Paulo e vi todas os canais abertos, 

apesar de que não podíamos fazer nada com 

eles em um primeiro momento. Mas já nos 

últimos cinco anos co-produzimos com todos 

eles, menos com a Globo, e se consolidou o 

modelo com a TV por assinatura abastecendo 

a aberta, e para o prime time’. 

‘A mesma coisa acontece hoje com o Mé-

xico e a Colômbia, onde estamos fazendo 

uma versão do Master Chef com a RCN. No 

Cone Sul também damos passos importantes, 

sendo o player de referência no Chile, depois 

de comprar a Mega, no Peru com uma JV com 

o Grupo América, e também nos EUA Hispâ-

nico. Já temos um grupo de canais que nos 

perguntam qual é o nosso próximo projeto’.

‘Essa vocação também se vê na postura 

vanguardista de termos sido os primeiros 

em produzir em HD real; hoje são realizadas 

muitas produções 4K e já começaram as 

com 8K. Exploramos novas fórmulas entre o 

linear e não linear, e abrimos caminhos para 

a animação e conteúdo latino para o mundo’. 

Outro diferencial é potencializar os es-

critórios locais: ‘Não acredito no conceito 

de headquarters com a casa central como 

cabeça e os braços executando. Gosto de que 

quem programa e decide as produções, es-

teja consumindo os mesmos meios que seu 

público. Por outro lado, as iniciativas 

vêm da região e isso simplifica 

as coisas ao estar no escritório 

local. Estabelecemos uma nova 

configuração, mais federal, com 

uma linha de expertise e partners 

locais. Na Colômbia, contratamos 

quem foi responsável regional no Google, 

Carolina Angarita, e no Brasil quem estava 

em research e inteligência do Facebook, 

Patricia Garrido’.

Factual, kids e força Lifestyle
‘O mundo se divide entre os que são donos 

de conteúdo e os que o alugam. Outro ponto 

chave deste ano foi a integração da Scripps, 

que está terminada e hoje temos uma crise 

de abundância que permite fortalecer as 

marcas’, afirmou Medín.

‘Estamos posicionados com 12 canais e 

somos líderes hegemônicos em três gêneros 

de programação: o factual em todas as suas 

formas, o infantil em conteúdo linear e não 

linear, e lifestyle que é o que mais cresce, tanto 

na TV por assinatura quanto na TV aberta’.

O executivo explicou que a Scripps Ne-

tworks trouxe conteúdo industrial, que já é 

conhecido no mercado e o que não é. ‘Tem 

uma estratégia de co-produção de formatos 

altamente desejados que é perfeito para 

combinar um sucesso estabelecido em canais 

lineares com recriações locais. Nos posiciona 

o Master Chef Brasil’, acrescentou.

O momento do Brasil
‘O Brasil está em um momento difícil, 

depois de quatro anos de recessão e grande 

incerteza política, em que não se sabe quem 

é candidato para as eleições. A indústria não 

Fernando Medín: Vocação de liderança 
da Discovery Brasil para a região

Fernando Medín

está alheia, mas estou convencido de que 

vamos dar a volta por cima. Agora temos os 

assinantes que pagam e diminui o churn’. 

Vejo positivamente que os players tra-

dicionais estejam muito bem focados no 

OTT, desarmando determinadas amarras, 

inclusive de Capital Deployment e soluções 

100% OTT que têm menos regulação. Isto 

com vocação de fazer crescer a indústria 

em linear y não linear, agregando valor 

aos seus assinantes com ofertas de catch 

up, cloud DVR e em combo de triple play, 

em que a TV por assinatura é a interface. 

A TV linear e não linear podem conviver 

perfeitamente quando o mesmo operador 

entrega as duas em uma só conta’. 

Ad sales e as medições
‘A TV por assinatura tem uma audiência 

adulta e qualificada, com grande poder aqui-

sitivo, mas ainda não pôde capturar o que lhe 

corresponde do bolo publicitário. Também 

vemos notícias o tempo todo de que a TV por 

assinatura perde sua base de assinantes, mas 

isso vai se tranquilizar e as alternativas à TV 

obrigam muito investimento e não dão resul-

tados. Nós inovamos muito nisso nos EUA e 

experimentamos com Dinamic advertising’, 

ressaltou Fernando Medín.

‘Outro assunto são as medições, em que o 

Ibope compete com informação digital que 

entrega outro nível de detalhe. Precisamos de 

mais fontes de informações para cruzá-las. 

Em 2015 fui à Ásia e em 2016 à Europa onde 

vi novas possibilidades, inclusive com os 

censos nacionais’. 
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Raymundo Barros, Diretor de Tec-

nologia dá Globo, destacou: ‘Em ano 

de Copa, a área de tecnologia do 

esporte deu um show de inovações 

com a produção remota e o sistema 

de realidade virtual e aumentada, 

criando um efeito de amplitude em 

relação ao tamanho físico do estúdio que foi 

utilizado na Rússia. Foram implementados o 

novo MAM com storage unificado no conceito 

Midia Lake, além de ilhas de edição e aprovação 

de conteúdo remoto’.

‘Tivemos também a completa integra-

ção das operações do esporte da Globo e 

da Globosat, com uma nova plataforma 

unificada de servidor do Esporte em São 

Paulo e no Rio, e o anel óptico que integra 

as operações da Globo no Rio de Janeiro com 

a Globosat, além da integração de toda a 

infraestrutura de TI VDI para acesso aos 

sistemas corporativos’, agregou.

‘A área de tecnologia do jornalismo entregou 

o novo Globocop RJ, com novas tecnologias de 

transmissão e capacidade de fazer grafismos 

em tempo real de dentro da aeronave, além 

do novo estúdio da GloboNews em São Paulo. 

Foram introduzidas, também, na esteira de 

produção da GloboNews, a transmissão ao 

vivo através de aplicativo de celular, agregando 

qualidade, flexibilidade e mobilidade’.

‘Destacamos também, na área de jornalis-

mo, o desenvolvimento e atual implantação 

de um sistema de transcrição automática 

de áudio em texto, gerando ganho de pro-

dutividade. Na GloboNews, por exemplo, a 

primeira experiência gerou um ganho de 50% 

do tempo gasto pelo editor para decupar uma 

matéria bruta’, completou Barros.

‘Na área dedicada às mídias digitais, as 

entregas mais relevantes foram o enriqueci-

mento de metadados para novas plataformas 

digitais, diversas soluções utilizando Google 

Assistant, conteúdo VOD em 4K HDR com bitra-

te adaptativo, acompanhamento da audiência 

real time de streaming de vídeo, além da nova 

versão do Globoplay, integrada com Apple e 

AndroidTV, com a função download to go’.

‘Para o entretenimento, as principais 

entregas foram o MAM para a pós

-produção, a solução de render na 

nuvem, a ampliação da capacidade 

de pós-produção de conteúdo em 

4K HDR. Destacamos também a en-

trada em operação da nossa primeira 

emissora projetada com infraestrutura 

IP na nova sede de Recife’.

Principais projetos para próximo ano

‘No esporte, destacamos a continuidade no 

desenvolvimento das soluções para produção 

remota de eventos, a automação de controles 

de produção, a conectividade IP entre endere-

ços, a classificação automática de conteúdo, o 

barramento de dados esportivos e analytics, 

além da atualização do SNG para distribuição 

de produções esportivas em 4K HDR para 

eventos’, comentou o executivo.

‘Em transmissão, exibição e distribuição, 

os destaques são para a revisão dos sistemas 

na exibição para IP 2110, a ampliação da 

conectividade em fibra óptica, novas aplica-

ções interativas, entrega de conteúdo na TV 

Digital explorando conceitos do broadcast e 

broadband e a incorporação do HDR em sinais 

HD, de forma retrocompatível. Outro assunto 

relevante são as próximas gerações de satélite, 

que já não suportam a distribuição de sinais 

analógicos. Esperamos chegar a um contexto 

ideal para desenhar a substituição desses sinais 

por soluções digitais que permitam a entrega 

de conteúdo em alta definição e melhor som, 

com acesso gratuito para a população’. 

SET 2018
Detalhou Raymundo Barros: ‘Como a 

SET Expo se divide em Congresso e Feira, 

nossos principais interesses são os debates 

sobre futuro da publicidade, as soluções de 

otimização de inventário e campanhas de 

planejamento de mídia multiplataforma para 

o setor de negócios. Também olhamos as 

soluções para produção remota de eventos, 

para automação de controles de produção, 

para grafismo virtual e realidade ampliada, 

além das novidades para captação de som e 

imagem em eventos na área de esportes’.

Globo: Grandes projetos com 
o IP como protagonista

Raymundo Barros

‘Em mídias digitais, o foco será solu-

ções para data analytics, soluções baseadas 

em assistentes virtuais e cloud computing, 

transcoding de 4K baseado em GPU e co-

mercialização e distribuição de conteúdo 

B2B, além de pesquisar novas estratégias 

para publicidade e marketing digital. Vamos 

também propor o debate em relação ao fu-

turo da TV aberta e as experiências com os 

novos padrões como o ATSC 3.0’.

‘Para os temas ligados à transmissão de 

sinal, estaremos atentos para soluções de 

baixo custo para transmissão DTV (compar-

tilhamento, eficiência energética e flexibili-

dade), já que o processo de implantação da TV 

Digital no Brasil vai entrar em fase de cobrir 

cidades abaixo de 20 mil habitantes. Além 

disso, buscaremos soluções ultracompactas 

de transmissor, abrigo e torre que reduzam 

sensivelmente o investimento em ativos e 

ainda permitam colocar em uma única estação 

as principais emissoras de TV’, assinalou.

Grandes eventos
‘A produção remota estará cada vez mais 

presente nos grandes eventos. Inovações tec-

nológicas como o áudio imersivo, conteúdos 

em 4K HDR para consumo ao vivo e VOD, o 

uso de Cloud para flexibilidade e escalabilidade 

na implantação de estruturas de produção, 

evolução nas soluções de cenografia virtual que 

utilizam realidade ampliada e oportunidades 

ligadas à IoT (Internet of Things) também 

deverão ser aprofundadas e implementadas’.

‘A integração entre Broadcast e Broadband 

na TV aberta, bem como lives em 4K no 

Globoplay e soluções de Inteligência Arti-

ficial são temas que também serão muito 

discutidos e explorados’, finalizou.
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Carlos Fini, Diretor de Tecnologia da RBS TV, 

falou dos projetos especificados nos últimos 

meses na emissora. ‘Alguns temas vêm se re-

petindo, temos que evoluir na cobertura de sinal 

digital e ao mesmo tempo conduzir projetos 

de combate a obsolescência em nosso parque’.

‘Em cobertura, a RBS TV investiu de forma 

decisiva em TV digital, temos as principais 

geradoras e retransmissoras já equipadas com 

transmissão digital, o que corresponde 

a mais de 70% da nossa base de co-

bertura. Esse ano, em março houve 

o desligamento do analógico de 107 

cidades do cluster de Porto Alegre e 

em novembro e dezembro o mesmo 

acontecerá na zona sul do estado’. 

‘Estamos com massivas campanhas de 

divulgação  e acompanhando a migração da 

audiência que tem se comportado muito 

bem. Temos um planejamento de cobertura e 

migração para TV digital, mas, além disso, é 

importante prospectar soluções mais eficientes 

para as próximas etapas (custo de operação 

baixa e rápida para instalar)’, explicou Fini. 

Novidades NAB/SET 2018 
‘Na NAB 2018 nos deparamos com algu-

mas novidades e a consolidação de algumas 

iniciativas: O uso de plataformas de hardware 

de TI aplicadas a TV (IP protocol), a evolução 

do UHD, IA, machine learning, virtualização de 

serviços, Drones, RA. Mas em minha opinião 

o tema grande dessa NAB foi o ATSC 

3.0 e a evolução e consolidação estão 

sendo o UHD’.

‘Esse ultimo creio ser uma evo-

lução natural do HD, incluindo as 

características mais abrangentes 

(HDR, Wide Gamut e High frame rate), 

creio ser um salto qualitativo para TV. Fica 

a questão de regulamentação e seus longos 

prazos como nosso desafio’, assinalou.

Projetos 
‘Em projetos diversos temos atuado em 

algumas frentes no sentido de reduzir o custo 

operacional de nossas geradoras. Estamos 

gerando propostas de novos modelos e tec-

nologias disponíveis com sensível redução 

de OPEX sejam para exibição ou jornalismo’, 

comentou o executivo.

‘Além disso, temos prospectado e testado 

soluções como a operação na nuvem a NAB 

também foi uma excelente oportunidade para 

observar novos modelos e soluções, estão sendo 

previstos POCs aqui na TV com algumas opções. 

Soluções “all in one” para produção de jornalis-

mo, miniaturização de kits de captação e uso de 

automação de exibição nas emissoras é algo que 

estamos permanentemente avaliando quando 

da reposição de nossos sistemas’, finalizou. 

RBS TV: Grande investimento em TV digital

Carlos Fini

| Gerentes técnicos e de operações
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O maior grupo de comunicação do Norte do 

Brasil, a Rede Amazônica, afiliada da Globo, 

em Manaus, capital do Estado do Amazonas, 

acaba de realizar seu switch-off analógico 

e projeta o desligamento das cidades inte-

rioranas. Criada em agosto de 1972 o grupo 

conta com 13 emissoras afiliadas à 

Globo em cinco Estados brasileiros 

chegando a mais de 1.5 milhões de 

residências.

Nivelle Daou Jr, membro do 

Conselho Consultivo do Grupo Rede 

Amazônica de Rádio e Televisão, afir-

mou à Prensario que o desligamento da capital 

amazonense em maio último foi um êxito e 

que agora o Grupo se prepara para continuar 

nas  demais capitais dos estados onde atuam 

e futuramente as cidades “interioranas”. 

Manaus foi um sucesso total, destaque para 

o excelente trabalho do SEJA DIGITAL, que, 

junto conosco, promoveu feirões digitais, 

divulgou e incentivou a comunidade para a 

aquisição dos kits digitais e a instalação dos 

respectivos kits sem custo em comunidades 

indígenas e entidades filantrópicas’.

‘No dia 14 de agosto desligamos com su-

cesso o sinal analógico em Porto Velho, ca-

pital de Roraima e Macapá, capital do 

Estado do Amapá porque atingiram 

os 90% de população com acesso 

a TV Digital, requisito do Gired’, 

disse o ex-vice-presidente de 

Tecnologia da Rede. 

O diretor regional norte da SET 

afirmou que o processo de desligamento 

segue um planejamento e que a Rede Ama-

zônica está confiante no sucesso do apagão 

nas outras cidades, e que um dos principais 

temas que pensa tratar na feira tem a ver 

como isso.

Um dos projetos emblemáticos da empresa 

em prol da digitalização da recepção de tele-

visão dos seus telespectadores foi o ‘Aponta 

Rede’, um aplicativo da ajuda a sintonizar 

sinal digital e foi desenvolvido pelo setor de 

tecnologia da emissora que disponibiliza uma 

bússola ou um mapa para onde o usuário 

deve apontar a antena.

Para Nivelle, a vinda a São Paulo da equi-

pe de tecnologia e engenharia da emissora 

para participar do SET EXPO é fundamental 

para ‘verificar produtos para a implantação 

do  Projeto Central Casting  em estudo na 

nossa empresa’, que será de vital importância 

para a operação da rede.

Rede Amazônica trabalha para desligar cinco 
capitais na região norte

Nivelle Daou Jr.

| Gerentes técnicos e de operações
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Raimundo Lima, Diretor Técnico e de 

Operações da SBT, referiu-se à tecnologia 

incorporada no último ano: ‘Completa-

mos a transição do áudio analógico para 

o digital dos estúdios do SBT. Agora, 

podemos contar com as melhores 

tecnologias de áudio disponível 

no mercado, a qualidade do 

nosso áudio no ar, não deixa a 

dever aos melhores estúdios de 

televisão em operação no país. A 

operação, captação e distribuição do 

áudio dos estúdios do Centro de Televisão do 

SBT, estação todos interligados permitindo 

a operação e transferências de programação 

e “set ups” das consoles de áudio de um 

estúdio/switcher para outro de maneiro 

transparente. Isso significa um grande 

SBT aposta à melhor qualidade de áudio de Brasil

Raimundo Lima

Lourenco Carvano, Diretor de Engenharia 

da Globosat, falou da tecnologia incorporada 

neste ano. ‘Nesse ano incorporamos 

uma serie de tecnologias que já es-

távamos testando há algum tem-

po. Entre elas o dolby Atmos e o 

4K HDR, usados na transmissão 

da Copa da Rússia. Usando essas 

tecnologias, transmitimos 56 

jogos da Copa, com muito sucesso’.

Para o próximo ano, adiantou: ‘Conti-

nuaremos nossa migração para IP tanto na 

Globosat: O Mundial em 4K HDR

| Gerentes técnicos e de operações

Lourenco Carvano
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produção quanto na exibição de conteúdo, 

movimento iniciado na Olimpíada do Rio. 

Para isto, em SET, estaremos procu-

rando soluções de playout virtua-

lizadas, que possam ser usadas 

on premise, mais também na 

nuvem’.

Finalmente, aclarou: ‘Para a 

cobertura dos próximos eventos 

importantes continuaremos nosso 

movimento privilegiando a produção remota, 

que deu a tônica da nossa cobertura na Rússia’.

passo na operação do áudio dos programas’.

Adiantou: ‘O processo de digitalização do 

sinal analógico continua sendo um dos prin-

cipais projetos do SBT. Dessa vez, adiantan-

do as implementações nos municípios 

que estão com o desligamento do 

sinal analógico previsto para 

2021. A digitalização do acervo 

de áudio e vídeo do SBT será o 

grande desafio de 2019’. 

‘Os retoques finais do projeto, 

estão quase no fim e no próximo 

ano implementaremos o projeto. A digita-

lização do acervo proporcionará agilidade 

e eficiência na localização, acesso e dis-

tribuição do conteúdo da emissora, além 

de consolidar a política de preservação de 

acervo do SBT’.

‘Em SET sempre procuramos novidades 

que possam nos ajudar a tornar o SBT mais 

eficiente e que melhorem a relação custo/

benefício. Todos os projetos implementa-

dos fazem parte da melhoria contínua nos 

processos de produção de toda a cadeia de 

conteúdo do SBT’, concluiu Lima.
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Marcelo Takashi Torii, diretor de pla-

nejamento da Claro TV, disse: ‘Seguimos 

investindo e inovando para a implementação 

de tecnologias, e no desenvolvimento de 

novos serviços  para  manter  a po-

sição de destaque da Claro Brasil 

no mercado, mesmo em um ano 

desafiador. A Claro TV está plane-

jando levar banda larga fixa para os 

seus clientes até o final do ano. Os 

serviços serão oferecidos de convergente 

pela operadora que vai disponibilizar a no-

vidade por meio de parcerias com centenas 

de provedores regionais de Internet’.

‘A Claro TV também lançou o novo plano 

pré-pago, que é uma forma inteligente de 

ter uma variedade de canais, pagando de 

acordo com o que o bolso do cliente permite. 

O plano é muito versátil, bem adequado ao 

momento econômico que vivemos e uma 

saída para quem deixou de assinar TV paga 

para economizar os gastos mensais’.

‘O trunfo do segmento pós pago é a 

convergência com a Claro Móvel. Desen-

volvemos combos vantajosos para clientes, 

além de disponibilizar o Now, maior 

plataforma de vídeo on demand 

do Brasil, que conta com mais 

de 40.000 títulos’, completou 

Takashi Tori.

‘Oferecemos mais de mais de 

240 canais de TV, música e rádio, 

além de disponibilizar o Now. É a 

melhor programação da TV por assinatura 

do momento’.

‘Nos últimos doze meses o Now somou 

mais de 1 bilhão de streamings na plataforma. 

O Now é um diferencial e tanto, pois permite 

ao cliente mobilidade e a facilidade de escolha 

sobre o que assistir, quando e onde quiser. A 

plataforma, faz da Claro TV a operadora de 

TV por assinatura, via satélite, com a maior 

quantidade de conteúdos disponíveis hoje 

em seu segmento’.

‘Esse ano, tivemos o primeiro registro de 

uma desaceleração no mercado de TV por 

assinatura e, em nossa avaliação, isso se 

deve à crise econômica que atinge o país nos 

últimos anos. Mesmo com todos os players 

afetados pela crise, seguimos acreditando na 

qualidade dos nossos serviços convergentes e 

no nosso atendimento diferenciado’, opinou.

‘Pensando nesse cliente, que sofreu com a 

crise, a Claro TV desenvolveu, recentemente, 

o novo plano pré-pago. Com isso, os clientes 

podem pagar de acordo com o que o bolso 

permite, com uma variedade de canais’.

Claro procura expandir a banda larga 
fixa em Brasil

Marcelo Takashi Torii

| Operadores de TV por assinatura

Marco Dyodi, diretor de marketing da 

Net, comentou: ‘O cenário econômico, ainda 

instável no país, traz desafios adicionais para 

investir e crescer de forma sustentável. Em 

2018 continuamos investindo e inovando no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços 

para manter a posição de liderança da 

Claro Brasil nos mercados que atua. 

Confirmamos para este ano R$ 8,8 

bilhões de investimentos no Brasil’.

‘A banda larga fixa segue com 

forte e constante crescimento e foi 

reconhecida pelo Speedtest, da Ookla, 

como a internet fixa mais rápida do Brasil. 

Adicionamos 100.000 novos acessos de banda 

larga no segundo trimestre de 2018, lideran-

do o crescimento do mercado e sustentando 

nossa posição de liderança. No segmento 

ultrabroadband (conexões acima de 34 Mbps) 

atingimos 3,0 milhões de acessos e 51% de 

market share’, completou.

‘Na TV por assinatura, pela primeira vez, 

os clientes da Net puderam assistir os jogos 

da Copa do Mundo de futebol em 4K. Já con-

tamos também com mais de 200 títulos em 

UHD no Now. Além da oferta de 4K, lançamos 

recentemente as funcionalidades catch-up TV 

e star-over, integração com rede social e 

Claro Música no set-top-box’.

‘A Net foi pioneira no uso de redes 

de acessos de última geração em 

fibra óptica e hoje é a maior opera-

dora do País. Contabilizamos cerca 

de 9 milhões de assinantes de TV por 

assinatura, mais de 9 milhões de assinantes de 

banda larga e mais de 10 milhões de assinantes 

de telefonia fixa em junho de 2018’.

‘Apostamos em soluções completas com 

uma proposta de valor muito atraente ao 

mercado. Estamos presentes em 208 cidades 

com previsão de expandir para mais 30 novos 

municípios. A banda larga segue com cresci-

mento acelerado. No segundo trimestre deste 

ano a NET, adicionou 100 mil novos acessos de 

banda larga, liderando o crescimento do mer-

cado e sustentando nossa posição de liderança’. 

‘Utilizando a tecnologia HFC, híbrida de fibra 

óptica e cabo coaxial, a Net conta com a rede 

mais extensa do Brasil. A tecnologia empre-

gada possibilita à operadora ser inovadora no 

lançamento de produtos e serviços. A empresa 

é ainda pioneira na entrega ultravelocidades, 

com uma rede moderna e robusta, com altíssima 

capacidade de transmissão de dados, vídeos e 

voz, que permite distribuir todos os serviços em 

um único cabo de fibra óptica’, concluiu Dyodi. 

Net: ‘Soluções completas com uma 
proposta de valor’

Marco Dyodi
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A Sky Brasil lançará um novo serviço de streaming que, sob a marca 

Sky Play, buscará a evolução de sua plataforma Sky Online e terá 5.000 

títulos para assistir em vários dispositivos conectados. Seu conteúdo 

incluirá filmes, séries e canais lineares, com acesso a clientes pós-pagos 

e pré-pagos. ‘O prepago, que sempre achámos que seria algo dedicado 

à classe baixa, chega hoje a muita gente’, comentaram da empresa.

Enquanto o produto procura satisfazer a demanda por conteúdo a 

qualquer hora, em qualquer lugar, a TV paga continuará sendo o princi-

pal produto da Sky. A posição da empresa é que as plataformas digitais 

complementam os serviços tradicionais de televisão.

O Sky Play foi um projeto desenvolvido internamente, graças ao ex-

pertise dos profissionais da Sky e da DirecTV. A operadora não firmou 

parcerias com nenhuma empresa voltada à tecnologia para a criação da 

plataforma. As únicas parcerias envolvidas foram com os canais, em re-

lação ao compartilhamento 

do conteúdo. Por enquanto, 

os envolvidos foram Teleci-

ne, Fox, Universal Studios, 

Sony Pictures, Disney Stu-

dios, Discovery, Viacom e 

Food Network.

A Rede Vanguarda é uma rede 

de televisão regional brasileira 

sediada em São José dos Campos, 

interior de São Paulo que nasceu 

em 1988 quando a Globo fundou 

a primeira emissora da região, TV 

Globo Vale do Paraíba. 

Dez anos mais tarde foi adquirida por 

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, um dos 

mais influentes e destacados ex-diretores 

da Globo. No ano da comemoração dos seus 

30 anos de vida, a emissora tem realizado 

projetos especiais para comemorar a data 

e continuando sendo referencia, entre as 

afiliadas, em termos tecnológicos. 

Sandro Abreu Sereno, Gerente de En-

genharia da TV Vanguarda desde 1999, 

afirmou à Prensario que as novas tecno-

logias têm ajudado as emissoras a chegar 

a lugares e há situações nas que antes 

A Telefónica, que opera no Brasil sob 

a marca Vivo, começou a oferecer ser-

viços de vídeo digital para seus clientes 

de Internet de fibra óptica, após fechar 

negócios com Cartoon Network Já !, 

Discovery Kids On!, Esporte Interativo 

Plus, Fox Premium e WatchESPN.

Cada cliente pode acessar diferentes 

plataformas de acordo com o plano que 

contratou, de 15 Mbps a 200 Mbps, só 

os de 300 Mbps somarão também Fox 

Premium. Também incluirá a plataforma de jogos Vivo Games 4U. A 

estratégia focada em dados e banda larga de última geração de Te-

lefônica em Brasil, valeu-lhe à empresa um trimestre de sucessos a 

nível financeiro. Seus últimos resultados indicaram 

que superou as expectativas. 

Segundo a Anatel, a Vivo tinha 7,68 milhões 

de assinantes de serviço de banda larga fixa 

em maio e ficou em segundo lugar entre os 

fornecedores, com pouco mais de 25% dos 30 

milhões de assinantes que compõem o mercado.

Sky lança Sky Play 
no Brasil

TV Vanguarda: ‘A tecnologia nos ajuda a chegar 
a noticias que antes não tínhamos’

Vivo: Vídeo digital para 
clientes da Internet

Sandro Sereno 

Eduardo Navarro de 
Carvalho, Presidente e 

CEO da Telefônica Brasil

| Broadcasters

era impossível chegar. Um exemplo 

disso são os drones, que ‘são um 

complemento para o jornalismo. 

Temos usado drones para com-

plementar algumas produções, 

e chegar a lugares que antes não 

podíamos chegar’.

‘Os nossos repórteres estão equipados 

com celulares que possuem um aplicativo 

para entrar ao vivo’ ou que torna, ex-

plicou, ‘mais ágil o jornalismo. Usamos 

o aplicativo Vanguarda Repórter onde o 

telespectador se sente parte da produção 

que esta vendo. Nós vemos e entendemos 

a força dessa aproximação e a usamos 

como recurso’. 

‘Mobilidade é uma coisa que sempre 

procuramos. Buscamos tecnologias com 

o intuito de levar informação cada vez 

mais rápida e móvel, portátil. O jornalista 

pode estar em qualquer lugar e captar a 

informação e assim leva-la ao telespec-

tador’. Tanto que ‘em julho fizemos uma 

transmissão desde dentro de um avião 

em voo, usamos um mochilink levando 

imagens e conteúdo diferentes a nossos 

espectadores’.

Isso tudo em momento onde ‘a obso-

lescência tanto do equipamento como do 

profissional é muito mais rápida’, resumiu. 

| Operadores de TV por assinatura
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Gilbert Minionis, CEO do grupo de inves-

timento que opera Cabo Telecom, Multiplay 

Telecom, Direta Telecom, Alegra Telecom 

e NetUno no Brasil, falou do desempenho 

das empresas que cubren regiões no Nor-

deste e do Sudeste em SP e MG. ‘Até agora 

o ano 2018 está sendo um ano onde estamos 

recolhendo os frutos dos investimentos e 

transformações e expansões que fizemos 

nos dois e meio anos prévios’.

‘Sim bem o ano é de muitos desafios para o 

mercado de telecomunicações no Brasil, nossos 

resultados seguem contrariando esta tendên-

cia, sinalizando a assertividade das estratégias 

da companhia. O nosso total de subscritores 

são ao redor de 200.000 e o maior impulso do 

crescimento é o produto Internet’, explicou.

Dentre os principais resultados, destacou: 

‘Crescimento de 14% na base de assinantes 

ano sobre ano; otimização dos índices de aten-

dimento técnico, com porcentagem de 93% 

de atendimentos realizados em até 3h 

após abertura de visita técnica; pio-

neirismo na utilização da tecnologia 

FTTH, construímos nestes últimos 

12 meses mais de 560 KM de fibra’.

Agrego Minionis: ‘Cabo Serviços de 

Telecomunicações em Natal RN, empre-

sa do grupo, foi eleita pela Anatel pela 

sexta vez consecutiva com a melhor 

prestadora de Internet do Brasil; a 

Multiplay Telecom em Fortaleza 

CE está ranqueada como a Internet 

mais veloz do mercado’.

‘Continuamos investindo em áreas 

de poder aquisitivo mais fraco para 

ajudar a fechar o digital divide 

e continuamos sendo pioneiros 

entregando velocidades ultra al-

tas, até 1 Giga em áreas de FTTH’, 

completou o executivo.

Sobre o contexto do mercado atual em Brasil, 

opinou: ‘Os valores praticados nas negociações 

com as programadoras de conteúdo possuem 

diferenças significativas, o que corrobora 

em desvantagens competitivas das peque-

nas companhias frente às gigantes do setor. 

Somado a esta problemática, vem a mudança 

de comportamento do consumidor, que busca 

aliar redução de custos ao uso de novas frentes 

tecnológicas e comodidade’. 

‘Considerando esta tendência mercadoló-

gica, o grupo vem realizando fortes investi-

mentos em fibra ótica, para comercialização 

de altas velocidades de conexão e garantia 

na estabilidade de sinal, além da oferta de 

plataformas de Everywhere/Crackle e o de-

senvolvimento de novas ferramentas, das 

quais podemos citar a Catch-up TV que 

permite aos assinantes visualizarem 

a programação de seus canais, várias 

horas ou dias após a sua transmissão 

ao vivo, dando-lhes a flexibilidade 

para assistir TV quando quiser’. 

Dentre os principais projetos desen-

volvidos pela companhia podemos 

citar: ‘Expansão de rede: aumento 

da área de cobertura geográfica de 

atendimento utilizando a tecno-

logia FTTH; expansão geográfica; 

sobre-construção com a tecnologia 

mais moderna do mercado (FTTH) nas 

áreas cobertas com a tecnologia da 

rede legada (HFC). Nestas áreas 

estamos oferecendo aos nossos 

clientes a troca do serviço de inter-

net, com o objetivo de encantá-los 

com o serviço mais rápido, estável e 

seguro do mercado’.

Por último comentou a possibilidade de 

somar novas aquisições, mediante o estudo 

e identificação de empresas com potencial 

para inclusão no negócio. 

Gilbert Minionis: ‘Estamos 
recolhendo os frutos dos 
investimentos e expansões’

Gilbert Minionis
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Pinnacle inaugurou um novo prédio 

corporativo e apresentará muitas no-

vidades no SET EXPO. ‘Participamos de 

grandes projetos de parcerias em nossa 

última viagem a NAB Show em Las Vegas. 

A última realizada foi com a Hollyland, 

fabricante de Microlinks de Video (Tx-Rx). 

Seguiremos apresentando as demais 

marcas que trabalhamos como Marshall 

Pro AV, Telikou, E-Image, SKB Cases e 

a poderosa Blackmagic Design’, destacou 

Ricardo Lopez, CEO da Pinnacle Broadcast. 

‘Sempre pensando em melhor aten-

der nossas revendas e clientes, 

acabamos de nos mudar para 

uma nova localização, em um 

novo escritório corporativo, 

melhor localizado e com mais 

recursos’.

‘Atualmente nossas Revendas 

estão divididas entre os mercados 

Pro-AV, Broadcast e Cinema. Como temos 

produtos diversificados que atendem estas 

áreas, dividimos entre nossas revendas e 

assim conseguimos atender todas as áreas 

do mercado audiovisual’, agregou Ricardo.

‘O vídeo por IP vem crescendo cada vez 

mais, porém o mercado Broadcast ainda 

têm muitas dúvidas sobre qual será o for-

mato padrão a ser adotado’, refletiu Lopez.

Segundo Ricardo a empresa ‘acredita 

que todos estão cada vez mais atuando no 

mercado Web Streaming sejam Produtoras 

Pro-Av e, ou até mesmo, emissoras de 

TV. Com a popularização e o aumento da 

velocidade da Internet, cada vez mais 

usuários estão migrando para as 

produções da Internet’.

Blackmagic Design no 
Brasil

Uma novidade muito im-

portante será a nova assistência 

técnica para atender a todos os 

clientes da marca Blackmagic Design, 

diretamente no Brasil. ‘Pela primeira vez, 

conseguimos estabelecer um acordo com 

a fábrica que irá nos fornecer peças para 

reposição e apoio técnico para qualquer 

tipo de reparo necessário para produtos 

em garantia ou fora de garantia’, assi-

nalou Lopez. 

Agora todos os usuários de Blackmagic 

Design poderão encaminhar seus produ-

tos em garantia ou fora de garantia para 

análise técnica em oficina auotirzada no 

Brasil - São Paulo. 

 

Pinnacle inaugurou um novo prédio

Ricardo Lopez da Pinnacle 
com Alejo Smirnoff
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Sistemas de ML (Machine Learning) são 

em geral excelentes aprendizes. Eles podem 

chegar a um desempenho super-humano 

numa grande variedade de atividades, 

incluindo detectar fraude e diagnosticar 

doenças. 

O reconhecimento de imagem melhorou 

sensivelmente. Você pode ter percebido 

que o Facebook e outros aplicativos já 

reconhecem muitos dos rostos de nossos 

amigos em fotos postadas que o habilitam 

a marcá-los com seus nomes. Um aplica-

tivo instalado em seu smartphone poderá 

reconhecer praticamente qualquer pássaro 

na mata. O reconhecimento de imagem está 

até substituindo os cartões de identificação 

nas empresas.

A taxa de erro no reconhecimento 

de imagens a partir de uma grande 

base de dados chamada ImageNet, 

com vários milhões de fotografias 

comuns, confusas ou comple-

tamente esquisitas, diminuiu de 

mais de 30% em 2010 para 4% em 

2016, nos melhores sistemas a velocidade 

de aprimoramento aumentou rapidamente 

nos últimos anos à medida que uma nova 

abordagem, baseada em redes neurais muito 

amplas ou “profundas” foi adotada. 

Embora os sistemas estejam longe de ser 

perfeitos, sua taxa de erro –cerca de 5%– na 

base de dados da ImageNet está no mesmo 

nível ou até melhor que o desempenho dos 

seres humanos. O reconhecimento de voz, 

mesmo em ambientes ruidosos, também 

está praticamente igual ao do desempenho 

humano. Chegar a esse limiar abre uma vasta 

gama de possibilidades para transformar as 

empresas e a economia. 

E isso nos leva garante questão desse arti-

go, muito se fala sobre IA e as profissões que 

vão desaparecer no futuro. Diz-se que todas 

as profissões que não exigem criatividade 

e que podem ser “mecanizadas”, “padro-

nizadas” ou “industrializadas” podem ser 

substituídas por IA. O diagnóstico pode até 

se confirmar correto, mas, há um outro fe-

nômeno com muito menos glamour que já 

faz isso há tempos.

Onde, exceto em 

prédios públicos, 

em 2018 você ain-

da encontra um 

ascensorista traba-

lhando? Este pro-

fissional é cada vez 

mais raro e a lógica 

por traz disso é 

uma só: eficiência 

operacional.

A maioria dos 

empregos que exis-

tem hoje pode de-

saparecer dentro de 

décadas. Mas sim a 

medida que a inteligência artificial supera 

os seres humanos em cada vez mais 

tarefas, ele irá substituir humanos 

em mais e mais empregos. 

Então, o que a IA e o ML não terão 

condições de fazer? Em especial, os 

sistemas ML, muitas vezes, têm baixo 

poder de interpretação, o que significa que 

os humanos têm dificuldade de descobrir 

como os sistemas chegaram às suas deci-

sões. Redes neurais profundas podem ter 

centenas de milhões de conexões, cada uma 

delas com uma pequena participação na 

decisão final. Como resultado, as previsões 

dos sistemas tendem a resistir a explicações 

simples e claras. Ao contrário dos humanos, 

as máquinas (ainda) não são boas contadoras 

de histórias. Elas nem sempre podem ex-

plicar racionalmente por que determinado 

candidato foi aceito ou rejeitado para um 

emprego, ou um medicamento em particular 

foi recomendado. 

Isso cria três riscos: primeiro, as máquinas 

podem ter vieses escondidos, que surgem 

não de qualquer intenção do projetista, mas 

dos dados fornecidos para treinar o sistema. 

O segundo, o risco é que, ao contrário dos 

sistemas tradicionais construídos com base 

em regras lógicas explícitas, os sistemas de 

redes neurais lidam com realidades estatís-

ticas e não com realidades literais. Isso pode 

dificultar, ou impossibilitar, provar com total 

certeza que o sistema vai acertar em todos 

os casos; principalmente em situações que 

não foram representadas nos dados de trei-

namento. A impossibilidade de verificação 

pode ser um problema em aplicações críticas 

da missão, como controlar uma usina de 

energia nuclear, ou quando estão envolvidas 

decisões de vida ou morte.

Terceiro, quando os sistemas ML cometem 

erros, o que é inevitável, pode ser difícil 

diagnosticar e corrigir com precisão o que 

está saindo errado. A estrutura subjacente 

que leva à solução pode ser incrivelmente 

complexa, e a solução estar longe de ser a 

ótima caso mudem as condições sob as quais 

o sistema foi treinado.

Dessa forma o que estou querendo dizer é 

que ,  na maioria dos casos, o machine learning 

sera capaz de realizar algumas tarefas, mas 

não toda dentro de uma determinada ocupa-

ção. Isso significa que a maioria dos trabalhos 

será parcialmente afetada pelo aprendizado de 

máquina, sim,  mas também haverá coisas que 

os humanos continuarão a fazer, coisas como: 

criatividade, solidariedade essas características 

humanas mas importantes, trabalharão em 

conjunto para transformar a sociedade  e no 

final, ser humano, criativo e empático, serão as 

principais características do emprego do futuro.

Tecsys: Inteligencia atificial e 
o futuro das profissões

Fonte Business Insider
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A empresa Média Portal tem vários pro-

jetos desenvolvidos neste ano, entre os que 

se destacam a TV Câmara de São Paulo em 

parceria com a TV Cultura, e o upgrade da TV 

Câmara de São José dos Campos (Interior de 

SP). Neste projetos foram fundamentais 

as novas tecnologias desenvolvidas 

pela empresa para a aplicação de 

Inteligência Artificial + Gestão de 

Fluxos + Integração com Cloud 

Computing.

‘Em particular em SET vamos a 

apresentar os produtos: Voice Analyser: 

Sistema que automatiza processos de 

transcrição de voz para texto criando le-

gendas e closed caption. Oferece capacidade 

de re-locução de textos para vídeos onde 

exista dificuldade de extrair um áudio de 

qualidade; o OpenIT, portal público integrado 

com o Media Portal, onde todo o conteúdo 

gerenciado pode ser disponibilizado através 

da internet em alguns cliques. O sistema 

permite integração com outras soluções de 

mercado, como: Youtube, Vimeo, Facebook 

e Sambatech’ destacou Murilo Santos, da 

Media Portal Soluções Ltda.

Os dados gerenciais fornecidos podem ser 

utilizados para ajudar a criar grades de pro-

gramação, produção e novos negócios.

‘Neste momento estamos com 

novos projetos contratados e 

esperamos que possam ser apre-

sentados até o final do ano. 

Também iniciamos nossa atuação 

na América Latina, por isso estamos 

trabalhando em alguns projetos. Iremos par-

ticipar da CAPER, com em anos anteriores’. 

‘Por nossa expertise usamos virtualização 

desde 2012, e nosso primeiro projeto foi 

com a EPTV Campinas (interior de SP). A 

partir desse projeto adotamos a virtualização 

como padrão e esse nosso cliente abraçou os 

conceitos, e tem aplicado o uso de virtuali-

zação em muitas outras soluções. Também 

estamos iniciando projetos com estrutura 

hiperconvergentes,o que oferece ainda mais 

flexibilidade’, disse.

Para Santos, a adoção de tecnologia IP no 

ambiente Broadcast é inevitável, existem 

muitos ganhos em infraestrutura, e prin-

cipalmente, operacionais. ‘Nossas soluções 

são baseadas em infraestrutura de TI, e 

estão preparadas para trabalhar 100% em 

IP’, afirmou Murilo.

‘A indústria de broadcast sempre esteve 

adiante do mercado, mas faz poucos anos o 

mercado começou a ficar tecnologicamente 

adiante da indústria. Veja o caso da tecnologia 

HD’, resumiu Santos.

Media Portal apresenta o Voice Analyser

Renato Tavares y Murilo Santos 
da Media Portal
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deployed into telecom or cable operators’ 

networks, and the most popular content from 

a specific content provider is stored. Since the 

content is streamed from a location clo-

ser to end users, latency and network 

congestion are reduced, resulting in 

higher video bit rates, faster start 

times, and uninterrupted viewing 

sessions. As the most popular content 

can represent more than 80 percent of the 

video traffic, caching at the ISP level signifi-

cantly lowers CDN service costs. Additionally, 

BroadCache Boxes do not generate any transit 

costs. The solution can be used for both live 

ECuADOR

A

‘No SET EXPO vamos a apresentar o 

nosso line-up tradicional de produtos 

(câmeras de estúdio HD e 4K, cam-

corders HD e 4K, switchers de 1ME 

e 2ME, câmeras PTZ e projetores), 

com destaque para nova câmera 

Panasonic apresenta line-up de produtos 4K em SET

At SET EXPO 2018, Broadpeak will demons-

trate its local video caching, CDN selector, 

analytics, multicast ABR, and Cloud PVR 

solutions, which resolve real-world 

challenges for content providers by 

providing superior QoE and efficient 

content delivery.

 Broadpeak will demonstrate 

BroadCache Box, a local video caching 

solution for broadcasters and content ag-

gregators, at SET EXPO 2018. Using BroadCache 

Box, content providers can dramatically reduce 

CDN costs while boosting subscribers’ (QoE).

With BroadCache Box, local caches are 

Broadpeak: BroadCache Box at SET Expo

Tecnologia |

and on-demand content and supports secured 

HTTPS connections. 

Broadpeak will also showcase its solutions 

for virtual CDN, CDN selection, ad insertion, 

and video delivery analytics.  

Arnault Lannuzel, VP Sales Latin America at 
Broadpeak

de estúdio AK-UC4000 e também para a 

compatibilidade das nossas câmeras 

PTZ com o formato NDI’, assinalou 

Sergio Constantino, Gerente Geral 

da Panasonic do Brasil. 

‘Temos vários projetos em anda-

mento, mas por questão de confidencialidade, 

não podemos informar no momento. Entende-

mos que uma boa parte dos clientes estão focados 

na finalização da digitalização da infraestrutura 

de rede para transmissão e distribuição do sinal 

digital. Os demais estão com foco em produção’.

APRESENTANDO AP PLAYBOOK

Colaboração e planejamento editorial simplificado

Use AP Playbook para planejar cobertura  

em toda sua organização. 

Aprenda mais ap.org/playbook

Desenvolvido  

por AP ENPS, o 

líder mundial em 

produção de 

notícias.

USM_set-brazil-playbook-ad_8-14-18.indd   1 8/15/18   3:29 PM

Os mais importantes projetos da Phase 

nos últimos meses foram às novas faci-

lidades da Sky em Jaguariuna (interior de 

SP) e do Youtube no Rio de Janeiro. Com as 

parceiras Evertz e TV Logic, a Phase forneceu 

a maior parte da infraestrutura de áudio, 

vídeo e comunicação dos dois projetos.

‘Praticamente todas as nossas repre-

sentadas participarão do SET EXPO 

2018 no nosso estande. Temos 

várias frentes de trabalho impor-

tantes: A migração da infraestru-

tura de vídeo para o domínio IP em 

múltiplas instalações, utilizando as 

soluções de estado da arte da nossa par-

ceira Evertz e os instrumentos da Phabrix 

e VideoClarity. Com o aplicativo Baton da 

Interra Syetems estamos desbravando com 

sucesso o campo do QC automático de áudio 

e vídeo, que ainda é incipiente no Brasil, 

mas que cresce rapidamente pelo mundo a 

fora. Também com a Interra estamos tra-

balhando em vários projetos para controle 

de qualidade de serviços OTT, utilizando a 

potente ferramenta Orion-OTT. Na atividade 

da produção de conteúdo de primeira linha 

o 4K e o HDR abriram oportunidades muito 

interessantes para nossas representadas 

Ikegami, IMT-Vislink, Vitec e TV Logic. 

Na área de telejornalismo nossos principais 

projetos têm sido com a avançada robó-

tica da Telemetrics, e os sistemas de 

transmissão por micro-ondas da 

IMT-Vislink’, assinalou Carlos 

Capellão da Phase. 

‘Afortunadamente temos tido 

sucesso em todos os setores de 

atividades, produção, distribuição, 

infraestrutura ou transmissão'. 

A transição da infraestrutura de vídeo para 

a plataforma IP/SDVN está em andamento, 

trazendo ganhos significantes de flexibilidade 

e escala de operação. Nossa primeira instala-

ção IP/SDVN na ESPN de São Paulo, feita há 

pouco mais de um ano, já está sendo amplia-

da. Agora a transição deve ocorrer de forma 

generalizada e com velocidade crescente.

A virtualização também chegou para 

ficar. Parceiras como a Evertz estão concen-

trando seus esforços de R&D em soluções 

em hardwares genéricos que assumem 

virtualmente funcionalidades diversas, 

dependendo do software que estiverem 

executando’, agregou Capellão.

Na área de transmissão Capellão assegu-

rou: ‘A través das parcerias com a Sencore 

e Anywave a Phase tem agora os melhores 

produtos de transmissão digital para atacar 

as boas oportunidades de digitalização das 

praças menores’. 

Phase: Já se vê uma retomada de investimentos

Carlos Capellao, da Phase
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www.clearcom.comwww.clearcom50.com

   - Projetada para produtos compatíveis com AES67
   - Até 64 portas na placa E-IPA
   - Baixa latência, grande largura de banda para áudio
   - Até 64 novos transceptores FSII IP em cada zona

A nova fase das soluções 
Clear-Com está aqui.

Junte-se a nós.

A placa E-IPA e o transceptor FSII IP 
podem levar você até lá -

Sua produção já está 
preparada para IP?

Celebrando 50 anos de
Inovação em Intercomunicações

Newtec announced its Newtec Dialog 

multiservice platform is being used by 

global telecommunications provider Milano 

Teleport to enrich its services for the 

maritime market.

Targeting namely yachts which both require 

very high-bandwidth connectivity, especially 

now during the height of the maritime season 

for yachts in the Middle East. Milano Teleport 

is mainly using two types of Newtec modems 

depending on the throughput required – 

Newtec’s MDM33xx and the MDM5000 

Satellite Modem series. A number of vessels 

are already in service, with Milano Teleport 

seeing significantly reduced Operational 

Expenditure (OpEx) as a result of the 

Newtec Dialog hub located at its 

teleport in Italy.

Newtec Dialog features the award-

winning return link technology Mx-

DMA, which delivers the efficiency of 

SCPC with the dynamic bandwidth allocation 

of MF-TDMA. This enables the operator to 

expand customers’ capacity as and when 

required, ensuring best-cost performance, 

bandwidth efficiency and reliability of 

services. The platform combines this 

with sophisticated mobility functionality 

including unique flexibility to manage beam 

switching in a global network.

Milano Teleport is also taking advantage 

of the multiservice capability Newtec Dialog 

brings. In addition to offering maritime 

services over the infrastructure, it is using the 

same Newtec Dialog hub to deliver broadband 

connectivity services in Africa. 

Newtec’s certified business partner 

Diem Technologies was also 

involved in the project, especially 

in the project planning phase and 

to support the distribution.

‘Operating mobility and fixed services 

on a single Newtec Dialog platform reduces 

both OpEx and Capital Expenditure (CapEx) 

without compromises for Milano Teleport. 

As users’ needs evolve, Newtec’s modems 

provide Milano Teleport with the efficiency, 

throughput and flexibility to optimally serve 

end-users with a touch of a button, positioning 

the provider to meet the demand for reliable, 

high-speed connectivity quickly and cost-

effectively in maritime and fixed markets’, said 

Jo De Loor, VP Market Development at Newtec.

Newtec powers Milano Teleport’s 
maritime offerings

Bart Van Utterbeeck, responsable para 
Latinoamérica de Newtec
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As all regular exhibitors at Set Expo know, 

the summer months are usually occupied 

answering the same question from the 

industry, year after year, namely: What are 

you bringing to this year’s show that’s new? 

Some manufacturers only bring a mock-up, 

hoping to test the market reaction, whilst 

others happily exhibit the real thing. Our focus 

for this article is a small but crucial element 

in VOD programming, specifically programme 

segmentation, which will be demonstrated this 

year in Hall 2 at the Provys booth.

Traditional linear TV programme 

segmentation comprises the content 

available for cutting, advertising, self-

promotion, sponsorship messages, jingles, 

overlay advertisements, etc. The programme 

scheduling of these events is already a 

standard component of all modern broadcast 

management systems, sometimes referred to 

as broadcast traffic systems. 

As the picture shows, many contemporary 

broadcasters are now developing their 

operations into non-linear delivery, they have 

established parallel departments responsible 

for programming, and therefore, also 

segmentation, of their VOD playout. This has 

lead to inefficiencies arising from duplication 

of many of the operations. Broadcasters 

therefore turned to the software industry and 

requested a revision of the existing workflow 

management tools, flexible enough to deal 

with the new challenges arising from “free-

to-air” VOD distribution.

OM Systems uniu-se ao broadcaster ar-

gentino Artear para realizar um seminário 

técnico sobre meios em tempo real sobre IP 

dentro das instalações da televisão, para co-

nhecer em profundidade as soluções de Ross.

O 22 de agosto, convocaram a profissio-

nais técnicos dos meios de comunicação no 

Although many broadcasters still 

regard non-linear operations as a 

loss-making “must have”, there 

are some examples that prove the 

financial success of these activities. 

A good one of these examples 

is TV 2 Norway’s SUMO non-linear 

platform where they milk their content to 

maximum effect. The non-linear programme 

segmentation is easier when the “pay-per-

view” method is applied (no advertisement 

is then inserted) or even when the content 

is handed over to a third party for further 

distribution and monetisation. 

However, broadcasters using their own 

non-linear platforms can improve efficiencies 

whilst maximising revenues and keeping the 

content under their strict control. The same 

principle applies to break-pattern selection, 

management and control. 

This newly revised planning system allows 

Hotel Scala da Cidade de Buenos Aires, a um 

evento que contou com a apresentação de 

Michel Proulx. Proulx conta com 35 anos 

de experiência trabalhando na indústria 

Broadcast de televisão.

Desde seu afastamento como CTO de Mi-

randa, tem sido consultado por empresas de 

schedulers to quickly 

view a lo-res version 

of the content within 

their scheduling app 

in order to identify 

the most appropriate 

p o i n t s  f o r  a d 

insertions. Another 

important feature 

facilitates the “Auto 

Promo Booking” for 

self promotion or 

other insertions, as 

required, even in the absence of 

professional personnel. Imagine for 

a moment that such activities were 

initially undertaken by internet 

professionals operating with front-

end software solutions. The benefits 

to the broadcasters are therefore clearly 

apparent including the harmonious integration 

of two previously disparate departments who 

now work together as one big happy family.

Renata Chytkova, Senior Consultant at 

Provys, says: ‘To summarise, less staff can 

manage many more channels with fewer 

errors and more time available for creative 

tasks. We believe that every broadcaster has to 

cope with the pressure from the youth market 

who simply do not wish to watch TV from their 

parents’ couches and we are expecting a lot 

of interest from colleagues at the upcoming 

IBC where we will be demonstrating our new 

developments in this field’.

TV e revendedores da indústria Broadcast. 

Seu foco atual é colaborar com as emissoras 

para entender e navegar no palco cambiante 

do OTT e a transição às infraestruturas 

baseadas em IT e IP.

OM Systems e Artear realizaram 
um seminário de Ross

Provys: Programme segmentation, 
a cut above the rest

VOD/OTT Management
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A divisão profissional da Sony Brasil vem 

retomando seu crescimento, ano após ano, 

depois de uma retração muito forte nos últimos 

três anos devido a diversos fatores econômicos. 

Essa retomada, ainda que em níveis mais con-

servadores, mostra o esforço em desenvolver 

e atender novos requisitos dentro do 

mercado, com produtos que mantém 

a tecnologia de ponta agregada a um 

custo de investimento mais baixo.

O ano de 2017 foi marcado por 

investimentos principalmente na 

área de governo, igrejas/templos e 

nossos canais de distribuição visando princi-

palmente universidades, videomakers e pro-

dutoras. Tivemos também grandes projetos 

de unidades móveis e reality show conforme 

mencionado durante a NAB desse ano. Para 

2018, estamos fortemente focados na conti-

nuidade desses segmentos, principalmente, 

no atendimento das demandas alinhadas com 

novos produtos a serem divulgados.

Durante o SET Expo teremos a divulgação de 

novos produtos no segmento de camcorders e 

novos CCU´s para operação em estúdio, além 

de toda a linha já consolidada no mercado. 

O enfoque das soluções da Sony é na cadeia 

de produção de conteúdo. Nessa área temos 

desenvolvido novas tecnologias para ofertar 

melhor qualidade e novas experiências aos 

The highly publicized Mexico 

Presidential Elections reached global 

audiences and broke records for 

voter turnout and media coverage. 

To keep a country informed and 

provide up-to-the-minute updates 

and results, the media relied on LiveU 

and its Mexican partner, Magnum Soluciones 

Digitales, to deliver a reliable live solution 

for the high-profile news event. The result 

was an unprecedented 500 simultaneous 

live streams using the LU600 HEVC and other 

LiveU solutions for 48 hours, the first test of 

usuários e consumidores de conteúdo, como 

por exemplo, a produção de conteúdo 4K e HDR. 

As transmissões por IP ao vivo oferecem 

hoje uma capacidade de alcance de entrega 

sem limites e com um custo de investimen-

to muito mais baixo. Enquanto no modelo 

tradicional de emissoras de TV há uma 

necessidade de investimento massivo 

em infraestrutura de transmissores e 

retransmissores para se atingir uma 

grande área de cobertura, por IP essa 

cobertura se torna possível devido ao 

fácil acesso por redes e internet e sem 

restrições de fronteiras geográficas, ganhando 

escala e proporções antes não possíveis. 

LiveU’s flagship HEVC technology on 

a large scale in Mexico.

The electoral process involved 

major logistical challenges for the 

media – bandwidth and reliability 

being key. Technical and operational 

preparation was organized weeks in 

advance between LiveU and Magnum with 

the needs of each client reviewed and 

service parameters established. The LU600 

HEVC unit was selected to power the live 

transmissions as it provided the highest video 

quality at bandwidths as low as 1Mbps and the 

Ainda existem muitas oportunidades em 

função da transição tecnológica do analógico 

para digital. Sabemos que a instabilidade 

econômica trouxe diversas revisões orça-

mentárias e em alguns casos, projetos foram 

revisados para novas adequações.

lowest delay. The unit has also proved its value 

in cell congested and rural environments.

LiveU breaks its global transmission record 
with 500 simultaneous live streams

Sony Brasil vem retomando seu crescimento

Luis Fabichack, gerente geral da Sony Brasil

Coordination between LiveU and Magnum 
powered historical coverage of Mexico 

Presidential Election 2018
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Sony a SET Expo
Nesta edição da SET Expo serão apresentadas inovações para todo o mercado Audiovisual, 

entre elas soluções de produção de estúdio, jornalismo e cinema, equipamentos de áudio pro-

fissional e câmeras compactas. Além de soluções wireless, soluções para produções ao vivo em 

HD, 4K, HDR e monitoração de referência, bem como opções para arquivamento de conteúdo.

No estande da Sony será apresentada uma Unidade Móvel Compacta, em parceira com 

o distribuidor Merlin Vídeo. O intuito é mostrar os produtos profissionais em suas mais 

diversas aplicações, com foco nas mais variadas produções ao-vivo.

A Venice, câmera de cinema topo da linha, será apresentada como a novidade mais 

recente para as produções cinematográficas. Equipada com um sensor de imagem Full

Frame desenvolvido especificamente para aplicações de cinema, ela oferece liberdade 

de criação nas mais variadas relações de aspectos (1.85:1, 2.39:1, 16:9, 17:9, 4:3, 6:5) e 

resoluções (3.8K, 4K, 5.7K, 6K) , permitindo o suporte a produções com lentes anamórficas. 
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Mais uma vez a Merlin chega ao SET 

EXPO com o intuito de mostrar o seu amplo 

leque de possibilidades na indústria audio-

visual. A empresa, com 33 anos de mercado 

Brasileiro tem expandido suas operações, 

para o exterior. Há dois anos a empresa foi 

convidada por alguns fabricantes a replicar 

o seu modelo de negócio de distribuição do 

Brasil em Miami, na Florida com objetivo 

de atender Brasil e América Latina, assim 

nasceu a Merlin Distributor.

A Merlin Distributor é uma distribuidora 

de produtos profissionais para produção 

audiovisual, produção de vídeo, broadcast 

e cinema. Seu portfólio reúne equipa-

mentos para captação de imagens, 

switchers de vídeo, conversores 

de vídeo, tripés, transmissores 

de vídeo, iluminação e aces-

sórios, transformando-a ‘em 

uma das maiores distribuidoras 

de produtos do segmento de vídeo 

profissional com exclusividade para Brasil 

e América Latina’.

Distribui oficialmente marcas como Sony, 

Panasonic, Canon, Newtek, Datavideo, Fu-

jinon, Arri, AJA e LiveU com toda segurança 

e procedência. ‘Também somos distribui-

dores autorizados na venda de peças de 

reposição das marcas Sony Profissional, 

Panasonic Profissional, Lentes Fujinon, 

Dalet announced Dalet OnePlay, a new-

generation studio automation solution 

designed to modernize live productions, 

increase audience engagement and open up 

new revenue opportunities while optimizing 

operational costs and reliability. Dalet 

OnePlay leverages the Dalet Galaxy five MAM, 

NRCS and workflow orchestration capabilities 

to enable more efficient and collaborative 

productions, as well as a more effective 

synchronized multi-platform distribution.

‘News and sports content producers are 

Newtek, Datavideo’, afirmou Edson Ma-

rion, presidente da Merlin Distribuitor.

Para Marion um dos principais diferen-

ciais da distribuidora é oferecer ‘garantia 

em todo o Brasil, suporte técnico, 

pronta entrega e negociações 

exclusivas são os grandes dife-

renciais que a Merlin Distributor 

oferece aos lojistas brasileiros’, já 

que a empresa ‘dispõe de consul-

tores especializados para atender com 

qualidade e agilidade logística em todos os 

processos. Além disso, uma equipe técnica 

e de engenharia acessível para dar todo o 

suporte necessário, principalmente em 

grandes projetos Broadcast’.

No SET EXPO a empresa ‘estará atuando 

dentro dos principais estandes da feira. 

Na Sony, Panasonic, NewTek, Datavideo 

e Fujifilm. Nosso foco na Sony será com 

constantly challenged to deliver 

more content to more platforms 

in a shorter time, with the 

same resources, while ensuring 

consistency across delivery 

devices’, comments Raul Alba, 

Dalet product line manager. 

‘To succeed, they need reliable, highly 

efficient and flexible show production 

workflows. Dalet OnePlay helps meet those 

complex requirements while building 

a multi-platform experience around 

os lançamentos em captação, a nova câ-

mera de estúdio HXC-FB80, nova câmera 

de cinema a PXW-FS5M2 e as câmeras 

profissionais de vídeo PXW-Z280 e PXW

-Z190’, disse Marion.

‘Na Panasonic nosso foco será com as 

câmeras EVA-1, câmeras robóticas NDI 

conectadas ao Tricaster Mini, câmeras de 

estúdio HC-3800 e 3000 e as outras câ-

meras profissionais de vídeo. No estande 

da Datavideo estaremos apresentando o 

switcher HS-1300, novas câmeras robóti-

cas e NVS-401, o que segundo o executivo 

é importante para a marca.

Com respeito à visitação, aposta ao 

mercado brasileiro e reforço na presen-

ça na região, já que para Marion, ‘com 

certeza teremos um grande evento e nos 

consolidaremos mais ainda no mercado da 

América Latina’.

the show that will increase the 

engagement with your audience. 

A component of the Dalet Galaxy 

five platform, Dalet OnePlay 

leverages advanced data models 

and Dalet Workflow Engine-driven 

operations to sync distribution of 

specific content across many outlets’. 

Dalet OnePlay benefits any show 

production, from newscasts to sports 

magazines, as well as live and live-to-tape 

studio shows.

Dalet presents OnePlay for studio automation

Merlin Distributor pretende se consolidar 
no mercado latino-americano

O equipo da Merlin

| Tecnologia
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Entre as principais tendências 

encontradas na NAB, Michaela 

Misske, Marketing Manager 

da SNews, destacou varias, no 

Enterprise Level: todo o referido 

a AI; Automação de produção; 

Convergência de industrias madura 

“ITzation”; Centralização das plataformas 

Rádio, TV e WEB; SaaS, IaaS, PaaS., no 

lado de Machine Level o referido a Har-

dware genérico; e Virtualização de 

infraestrutura e quanto o Mercado 

eles encontraram Novos players.

‘A grande novidade para a SET 

EXPO 2018 é sem dúvida a viabi-

lização prática das ferramentas de 

inteligência artificial. A Snews apre-

senta ferramentas para implementação 

imediata nas estruturas das empresas de 

comunicação. É um momento de revolu- ção e de se repensar os fluxos de trabalho. 

Contudo, a Snews apresenta para o público, 

ferramentas simples que irão mudar a ma-

neira que se produz conteúdo’.

‘O conteúdo é rei e sempre será, e quem 

for contra essa premissa estará fadado ao 

fracasso. Pensando nisso, a Snews apresenta 

o mais completo e inteligente MAM (Media 

Asset Management) do mercado. Integrado 

com praticamente todos os grandes pro-

vedores de solução de cloud, storage, AI, 

transcoding, distribuição e monetização 

do mercado. A ferramenta apresentada 

vem com um leque de novas maneiras de 

monetização de conteúdo, redução de custos 

com armazenamento de mídia, velocidade 

nas redações e um revolucionário PAM (Pro-

duction Asset Management), que integra 

todos os veículos de comunicação dentro 

de um grande grupo.’ assinalou Michaela.

‘A edição também foi contemplada no 

pacote de novidades. Orquestrando todas 

as equipes e conteúdo, a Snews apresenta 

também a evolução de seu consagrado 

newsroom que agora conta com uma versão 

capaz de atender às mais exigentes pre-

missas de confiabilidade e disponibilidade, 

o Anews Enterprise’.

‘O nosso MAM e Anews operando com 

o auxílio de luxo das ferramentas de AI, 

causará uma revolução dentro das redações 

e produtoras de conteúdo. As plataformas 

darão o conforto e suporte para as equipes 

trabalharem de maneira colaborativa e o 

conteúdo serão produzido apenas uma vez 

para Rádio, TV, WEB e impresso. Do lado da 

exibição e distribuição, os grupos poderão 

vender seu conteúdo em agências de notícias, 

redes sociais, plataformas de OTT, além da 

venda tradicional de anúncios para rádio, 

TV e WEB’ agregou Misske.

SNews: TV estão convergindo para a TI 

| Tecnologia

Michaela Misske e Dino Maia da SNews

Grass Valley demonstrará uma 

gama de soluções líderes para pro-

dução ao vivo, notícias, playout 

e networking no Set Expo 2018, 

com base na inovação e experi-

ência para oferecer aos clientes 

soluções sob medida. Durante o 

show serão exibidas as seguintes soluções: 

GV Korona K-Frame V-series (Estande #92 

da SEAL BC): um switcher de produção 

compacto, projetado para aplicações de 

broadcast e mídia, ideal quando compro-

meter o desempenho não é uma opção.

GV STRATUS 6.0: é o ambiente de aplicação 

mais completo e versátil para produção 

não-linear. Oferece recursos otimizados 

para notícias, incluindo publicação, mo-

nitoramento e rastreamento integrados 

para as mídias sociais.

iTX Flex: a primeira plataforma automa-

tizada de playout true-cloud da indústria 

que aproveita os recursos avançados da 

computação em nuvem para fornecer uma 

solução altamente flexível e escalável, 

combinada com confiabilidade e um motor 

de vídeo de software eficiente de CPU. 

Kaleido-MX: um multiviewer pré-confi-

gurado disponível em uma ampla variedade 

de configurações para produção profissional 

de TV no estúdio, caminhões de broadcast 

e operações de playout de controle mestre.

Servidor K2 Solo 3G HD/SD: um servidor 

de produção portátil, poderoso e flexível, 

ideal para pequenos estúdios de produção 

e caminhões de produção móvel.

Série LDX C86N com XCU UXF: uma série 

de câmeras compactas com três sensores 

de imagens UHD de 2/3” nativos com tec-

nologia de pixel exclusiva, DPMUltra, para 

gerenciar o formato de aquisição.

‘No Set Expo destacaremos como as so-

luções da Grass Valley ajudam os clientes 

a melhorar a agilidade comercial e apri-

morar sua capacidade de contar histórias 

poderosas com imagens impressionantes’, 

destacaram desde a empresa.

‘Contaremos com a presença de Nahuel 

Villegas, Vice-presidente de Vendas do 

Caribe e América Latina, Grass Valley 

e Robert Erickson, Diretor de Tec-

nologia Avançada da Grass Valley. 

Robert também apresentará um 

case study sobre instalações bem-

sucedidas baseadas em SMPTE ST 

2110 na segunda-feira, 27 de agosto, 

às 14h na sala 13’, assinalaram desde GV.

Grass Valley: Tecnologia de mídia e 
conteúdo no Set Expo 2018

Nahuel Villegas, VP Vendas Latino America 
da Grass Valley

Tecnologia |
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New Life Rádio é uma estação de rádio 

cristã que emite música e programação 

sindicada de diferentes partes do país, e 

conta com duas estações FM não comercial 

em Atlanta. Como parte de seu modelo sem 

fins de lucro, também ajuda a construir 

estações de rádio em outros países. 

‘Temos construído nove estações 

em Papua Nova Guiné, e ajudamos 

a construir uma estação na ilha de 

Bonaire com Trans World Rádio 

que cobre grande parte de Centro e 

América do Sul’, explicou Jim Stewart, 

diretor de operações.

‘Devido a nosso trabalho internacional, 

estávamos muito interessados em adqui-

rir Opal para telefonemas internacionais. 

Inicialmente, o testamos em nosso estudo 

durante duas semanas através do programa 

demo da Comrex. Provamos localmente, e 

funcionou tão bem que decidimos comprar 

um próprio’.

‘Instalamos o sistema antes de viajar para 

Israel, que era a oportunidade perfeita para 

testá-lo internacionalmente. Eu tentei do 

iPhone em um barco no Mar da Galileia. A 

rede à qual a gente tinha acesso na água 

era irregular, mas ainda conseguimos 

alcançar áudio de boa qualidade. 

Então, do quarto do hotel perto de 

Tibério, usando o Wi-Fi do hotel, 

a conexão e o áudio eram pontuais. 

A qualidade do estudo, sem qualquer 

atraso perceptível, também foi’, acres-

centou Stewart.

‘Desde as habitações dos hotéis e lugares 

com 4G, o áudio soava excelente. Fazemos 

muitas entrevistas com autores e artistas, 

e esperamos usar Opal para elas. Tudo que 

você precisa fazer é clicar em um link para 

se conectar. Mesmo se você usá-lo em seu 

smartphone vai ser uma conexão muito me-

lhor do que uma conexão telefônica padrão.

‘Estamos usando a Comrex há muito 

tempo. Começamos anos atrás com um dos 

primeiros dispositivos lançados e adquirimos 

um Access. Temos um avanço de transmis-

são, que é efetivamente um RV luxuoso que 

nos permite conectar novamente ao estúdio. 

Levamos para feiras e shows e vários even-

tos, montamos e usamos nosso Access para 

transmitir ao vivo’.

Comrex: New Life Rádio adquire Opal para 
transmissões desde a exterior

Jim Stewart, diretor de operações de New 
Life Rádio, com Opal 
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Após grande consagração nos Estados 

Unidos e Europa, GINX eSports TV, o maior 

canal de eSports do mundo, expande seu 

alcance também para o Brasil. Atualmente 

distribuído para mais de 65 milhões de 

assinantes em mais de 50 territórios 

e oferecido em 10 línguas, GINX 

Esports TV utilizará sua credi-

bilidade para oferecer conteúdo 

selecionado de eSports, para 

atrair a tão desejada audiência 

dos Millenials na TV.

Em sua grade de programação 

24/7, Ginx Esports TV possui uma ampla 

cobertura dos principais torneios mun-

diais, assim como também apoia torneios 

nos principais países de distribuição do 

canal. Conteúdo live, entrevistas com os 

principais nomes do universo dos gamers, 

análises dos lançamentos fazem parte 

de programação.

O Brasil possui uma enorme 

audiência de eSports, e é o 

terceiro no ranking mundial 

de entusiastas por esta nova 

categoria do esporte, com 7,6 

milhões de brasileiros assis-

tindo à conteúdo profissional mais 

de uma vez por mês. Apresentando um 

formato dinâmico e na linguagem de seu 

telespectador, GINX Esports TV faz a co-

nexäo entre esta audiência tão importante 

e as telas. 

Lançado em 2007, GINX Esports TV 

vem crescendo não somente em termos 

de distribuição mundial como também 

em co-produções e parcerias locais. Agora 

será a vez do Brasil de conhecer esta marca 

reconhecida mundialmente.

A distribuição brasileira é de exclusivi-

dade da joint venture formada por experts 

no mercado de televisão no Brasil e América 

Latina: Adriana Demjen (All TV Media) e 

Yassue M Inoki (Wired7 Media).

GINX eSports TV chega ao Brasil

Networks |
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A Toolbox, líder no desenvolvimento 

de plataformas OTT, está atravessando 

um grande ano de 2018 graças à forte 

aposta de sua direção em fortalecer a 

presença na América Latina, no Brasil e 

nos mercados internacionais, mas também 

com o lançamento de seu novo produto 

OTT Solution, evolução de sua família 

de soluções composta pelo “Cloud Pass”, 

“Cloud Experience”, “Live Channels” 

e “Unity”.

Trata-se da nova tecnologia 

avançada para a oferta de con-

teúdo OTT. ‘É o último modelo 

de distribuição de conteúdo mul-

timídia direto ao usuário através 

da Internet. Uma tecnologia de alta 

gama que reúne as melhores características 

de nossa família de soluções’, explicou 

Lassalle.

‘As OTT’s estão se expandindo em um 

ritmo acelerado. Nossa solução permite 

administrar o conteúdo de diferentes 

produtoras, estúdios e distribuidores ou 

conteúdos próprios para oferecê-los on 

demand, PPV, por assinatura ou de forma 

linear. Com o OTT Solution da Toolbox, 

os clientes podem melhorar a experiência 

de consumo de seus usuários, ressaltou o 

executivo.

Por outro lado, a Copa do Mundo de fu-

tebol da Rússia 2018 foi um sucesso para a 

A Cobalt Digital desenha e fabrica uma 

vasta gama de produtos para o meio de 

broadcast de TV. Todos os produtos são fa-

bricados nos EUA e oferecem garantia 

de fábrica de cinco anos. Com o 

conhecimento técnico profundo, 

agilidade e linha extensa de pro-

dutos a Cobalt oferece soluções 

para os requerimentos mais variados 

dos clientes de broadcast.  

A Cobalt mais do que dobrou suas vendas 

na região no ultimo ano fiscal que terminou 

em Maio devido a parceria com mais de 15 

empresas de integração responsáveis pela 

companhia, que está ‘orgulhosa’ do de-

sempenho de suas soluções durante este 

grande evento esportivo do ano. Lassalle 

descreveu: ‘Superamos exitosamente altos 

picos de participação de usuários: foram 

registrados mais de 7 milhões de logins no 

Cloud Pass, sua solução de autenticação 

e autorização, gerando uma excelente 

experiência aos usuários de seus clientes 

latino-americanos’.

A Toolbox informou que ‘50% 

das transmissões online da 

Copa, ocorreu entre a Argentina 

e a Colômbia, com a Venezuela 

em terceiro lugar de consumo 

de plataformas e apps durante 

a competição’. Argentina, Equador 

e Panamá duplicaram a quantidade de 

usuários em relação ao mês anterior. Os 

registros alcançaram quase 6 milhões de 

dispositivos autenticados entre Desktop, 

iOS e Android, ficando notebooks e PC’s 

com 70% do consumo dos equipamentos 

preferidos. Os equipamentos móveis, por 

sua vez, alcançaram quase 30% de uso, 

prevalecendo o sistema Android sobre o 

iOS como sistema operacional, superando 

1 milhão de equipamentos conectados.

‘Desde o início do ano, mantivemos o 

foco em ter um contato mais frequente 

com nossos clientes para atender e en-

tender suas necessidades, visitando-os e 

expansão da marca na América Latina. 

Estes parceiros são treinados para oferecer 

suporte de pre e pós vendas auxiliando o 

cliente durante o ciclo completo de 

cada projeto. A estratégia de vendas 

da Cobalt na região é de trabalhar 

exclusivamente através do canal de 

parcerias. A Cobalt oferece sessões 

de treinamentos, literatura técnica e 

ferramentas para auxílio de vendas aos 

parceiros para que possam dar assistência 

direta aos clientes em cada país.

A Cobalt participou do evento Telemundo no 

México em Julho junto aos parceiros Sistemas 

participando dos eventos regionais mais 

importantes. Estaremos presentes na SET 

Expo 2018 Brasil, Andina Link Costa Rica, 

Jornadas Internacionais e na CAPER na 

Argentina, Asia Video Summit Hong Kong, 

entre outros. Participamos em junho da 

ConnecTech Asia em Cingapura, onde bus-

camos expandir os negócios no sudeste 

asiático’, acrescentou.

‘Tanto Brasil como Ásia são mercados 

estratégicos, e estamos consolidando ope-

rações e buscamos crescer com novos clien-

tes, para ampliar a “Comunidade Toolbox”. 

Nos dois territórios estamos trabalhando 

regularmente com nossos clientes, mas 

este novo show onde estivemos nos abriu 

novas perspectivas’, comentou o executivo, 

que compareceu ao evento junto com Pablo 

Mancuso, Regional Sales Executive.

Digitales e Teletec e tambem terá presença nos 

eventos da SET no Brasil, em Agosto, junto aos 

parceiros Video Systems e Opic Telecom, e na 

Caper na Argentina em Outubro.

Toolbox: Mais soluções, novos desafios

Cobalt Digital monta sua estrutura regional

Matías Lassalle, Regional Sales Manager 
da Toolbox

Cris García com Luis Fernando Martínez e Martín 
Barrera, da Sistemas Digitales, em México
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A Ross Video anunciou o próximo lança-

mento do UX 4.0, a última geração de interface 

de controle que melhora o conjunto de ferra-

mentas para o controle dinâmico e intuitivo 

das produções virtuais.

O UX Xperience é um aplicativo de cen-

tro de controle altamente flexível e 

personalizável, com uma interface 

gráfica de usuário intuitiva e fácil de 

usar. O aplicativo fornece integra-

ção perfeita com tracking systems, 

keying products e mecanismos de 

renderização em 3D em tempo real, como 

XPression e Frontier da Ross Video.

‘O UX 4.0 está se baseando no sucesso das 

versões anteriores do UX’, disse Gideon Fer-

ber, diretor de gerenciamento de produtos de 

marketing da Ross Virtual Solutions. ‘Adiciona-

mos ferramentas para tornar a produção mais 

inteligente e dinâmica, mantendo a operação 

simples e fácil de usar como sempre’.

O UX 4.0 baseia-se em versões anteriores, 

aprimorando e melhorando a funcionalidade 

e a conectividade de todos os seus diferentes 

A ChyronHego lançou o Camio 4.4, o mais 

novo lançamento do servidor MOS de geren-

ciamento de ativos e gráficos da empresa. 

Como núcleo do sistema baseado em software 

de ChyronHego (Universo Camio para produção 

de notícias), o Camio 4.4  inclui características 

especiais projetadas para tornar os fluxos de 

trabalho de notícias orientados pelo 

produtor ainda mais versáteis, 

flexíveis e econômicos. Os apri-

moramentos do Camio 4.4 incluem 

uma nova e poderosa arquitetura 

de mecanismo de renderização, a 

capacidade de publicar conteúdo direto 

da redação para a mídia social e o LUCI5, um 

novo complemento HTML5 para a interface de 

cumprimento de gráficos LUCI.

O Camio Universe para produção de notícias 

é o ecossistema completo, de ponta a ponta, 

da ChyronHego, que permite que produtores 

e jornalistas criem notícias interessantes e 

as entreguem rapidamente ao ar. Com ferra-

componentes - UX Track, UX Server, recursos 

de fluxo de trabalho, monitoramento e mon-

tagens. O UX 4.0 também apresenta dois novos 

recursos principais: Visual Logic e Unreal4 Plugin.

A lógica visual da UX é um novo quadrante 

que permite aos usuários criar compor-

tamentos sofisticados e complexos 

arrastando e soltando parâmetros 

em uma tela e conectando-os em 

um método visual baseado em nó. 

Esse novo recurso é extremamente 

poderoso, pois não exige nenhuma 

experiência anterior na criação de código, 

ao mesmo tempo em que oferece um conjunto 

extensivo de ferramentas para acomodar até 

mesmo o comportamento mais complexo.

 

Ross Video é uma produção inteligente
Ross fornece produções de vídeo para bilhões 

de espectadores globais diariamente com 

uma ampla gama de soluções de produção 

inteligentes. Ross facilita a criação de notícias, 

esportes e transmissões esportivas atraentes, 

envolvendo material para telas de estádios, 

mentas como a solução de criação e emissão 

de gráficos LyricX e a plataforma tudo em um 

PRIME Graphics, CAMIO Universe impulsiona 

fluxos de trabalho meteorológicos e de notícias 

baseados em estilos e baseados no produtor 

utilizando as tecnologias mais avançadas 

baseadas em TI.

‘Com o CAMIO Universe, estamos 

fornecendo um centro de controle 

gráfico intuitivo e de alta velocidade 

que aborda todos os aspectos da 

produção de notícias e fornece aos 

produtores tudo o que eles precisam 

para contar histórias poderosas e convin-

centes’, disse Boromy Ung, diretor de produtos 

da ChyronHego. ‘E agora, com o Camio 4.4, o 

Camio Universe oferece ainda mais versatili-

dade para tudo, desde configurar e controlar 

câmeras robóticas e fornecer comutação de 

vídeo baseada em software para aprimorar uma 

história com gráficos climáticos sofisticados 

ou gerar gráficos substituíveis em um estúdio 

shows de entretenimento e shows de rock, ins-

tituições educacionais, assembleias legislativas, 

aplicativos corporativos e conteúdo inspirador 

para os locais de culto.

As soluções da Ross impressionaram o pú-

blico e os parceiros de marketing da NBC Sunday 

Night Football, da Eurosport, da BBC World, da 

Google, da YouTube, da Space London e da 

potente empresa de eSports da China, a VSPN. 

A Ross oferece uma vasta variedade de produtos 

e serviços, incluindo estúdios virtuais, gráfi-

cos em movimento em tempo real, câmeras, 

sistemas de câmeras robóticas, switchers de 

produção, servidores de vídeo, infra-estrutura 

e roteadores, gerenciamento de mídia social, 

sistemas de salas de redação e eventos ao vivo.

virtual ou real.

O Camio Render Engine combina os produtos 

External Renderer e MediaMaker da ChyronHego 

em uma única solução para renderizar e visuali-

zar todos os elementos gráficos diretamente de 

um sistema de computador da redação (NCRS) 

ou de uma solução de edição não linear (NLE). 

O CAMIO Render Engine fornece um renderizador 

externo com o qual os usuários do NCRS podem 

visualizar os gráficos criados usando os modelos 

LyricX e PRIME Graphics.

A interface fácil de usar da ChyronHego 

para integrar gráficos Lyric ao NLE e outros 

fluxos de trabalho baseados em arquivos está 

agora disponível como a opção de software 

Media Renderer no CAMIO Render Engine. Os 

usuários podem acessar a interface de criação 

de conteúdo de modelo LUCI para renderizar 

animações para Lyric e PRIME Graphics a partir 

de uma ampla gama de aplicativos NLE de ter-

ceiros, incluindo o Adobe Premiere, o Avid Media 

Composer e o EDIUS da Grass Valley.

ChyronHego lança Camio 4.4

Ross aprimora o controle de soluções virtuais

| Tecnologia
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and take the lead sales role for identified 

international markets’, said David Atman, 

President of Lindsay Broadband.

Lindsay builds engineering team

Also, the company welcomed 

Nathan Penney to the position of 

Optical Technologist. Nathan is 

a graduate of Fleming College in 

Electrical Engineering and has worked 

in the Cable TV industry as an Engineering 

Technologist for Trispec Communications. 

In his years at Trispec, Nathan was an 

Engineering Technologist and built and 

maintained the lab.

Nathan also provided training and field 

testing of Fiber, Wireless and RF products.

Lindsay continues to increase professio-

nal resources to satisfy growing demand 

for our products and we welcome Nathan 

to our team of talented employees. Nathan 

Lindsay Broadband announced the 

appointment of Gabriel Ramon Larios as 

VP of Sales for Latin America, Portugal and 

Spain. Gabriel is a 28-year veteran 

of the Broadband Industry with 

extensive knowledge of the tele-

communications industry in the 

identified international markets, 

a successful sales professional with 

strong relationship building skills to 

develop new clients and markets for our 

continued growth.

Gabriel most recently comes to Lindsay 

Broadband from Arcom /Arcom Digital 

where he has worked for the past 20 ye-

ars going from Director of Sales for Latin 

America to Regional VP of Sales for Latin 

America, Caribbean, Portugal and Spain to 

VP of International Sales for both companies.

‘We are very pleased that Gabriel accepted 

our offer to join the Lindsay Broadband team 

Lindsay Broadband: New appointments 
in Latin America

will assist our Engineers in the design of 

customer driven new cutting-edge RF, Power 

and Optical solutions.

Gabriel Larios
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Technetix, um fornecedor global de tec-

nologia de cabo e telecomunicações de banda 

larga, nomeou a Sandy Howe como EVP e 

presidente na América, reportando ao 

CEO e fundador, Paul Broadhurst.

Nessa função, a Howe é res-

ponsável por todas as funções dos 

Estados Unidos, Canadá, América 

Central e América Latina, incluin-

do Vendas, Atendimento ao Cliente, 

Produto, Finanças, Recursos Humanos e 

Operações.

Além disso, conta com o apoio do Dire-

tor de Tecnologia e do Diretor de Produtos 

para desenvolver produtos voltados para o 

mercado das Américas. Por sua vez, Sandy 

é membro do Conselho de Administração 

para ajudar a impulsionar a estratégia global 

da Technetix.

Com 25 anos de experiência global nas 

telecomunicações, tecnologia e vídeo, Howe 

começou sua carreira como um pré-vendas 

engenheiro e rapidamente passou a assumir 

Continuando com sua constante presença 

nos eventos da região, Promptlink volta a 

Andina Link Cartagena, representada por 

Foad Towfiq, fundador e presidente da 

companhia, e David Mosquera, diretor 

de vendas para Latinoamérica.

A marca apresenta a nova banca-

da de testes de equipamentos CPE 

e também lança sua nova solução 

de monitoramento proativo para 

redes HFC.

A tradicional plataforma CMTP da 

Promptlink para o diagnóstico completo de 

equipamentos de dados e telefonia evoluiu 

para a nova versão CMTP-v2, que realiza 

testes paralelos de todos os equipamentos. 

Isso alcança até três vezes a capacidade 

de produção diária em relação ao modelo 

CMTP anterior.

Por outra parte, o banco Set-Top-Box Teste 

papéis de liderança em vendas, mercados 

estratégicos e desenvolvimento de marke-

ting global em empresas como a Arris e 

Cisco. Em sua última posição antes 

de vir para a Technetix, Sandy foi 

vice-presidente sênior e gerente 

geral da divisão de produtos de 

consumo da Arris.

‘Entro na Technetix devido à li-

derança, experiência e desafios tecnoló-

gicos para os próximos anos, representados 

por uma organização sólida. Os operadores 

de redes de cabo enfrentam dois desafios 

importantes: velocidade e capacidade. Neste 

ponto, a Technetix tem as soluções técnicas 

e experiência para ajudar nossos clientes a 

superar esses desafios. Estou convencido de 

que a partir de nossa base em EUA, Technetix 

pode se tornar um conselheiro chave e par-

ceiro de confiança na região das Américas, da 

mesma forma como trabalhamos na Europa 

com as principais operadoras como a Liberty 

Global’, disse Howe.

Platform (STBTP) para diagnóstico de decodi-

ficadores digitais de TV, é agora oferecido em 

diversas configurações, permitindo efetuar 

um investimento escalado, começando com 

uma configuração mínima que pode ser 

expandido conforme ao crescimento 

da demanda de revisão e recupe-

ração de equipes.

Os bancos de prova CMTP-v2 e 

STBTP de Promptlink estão sendo 

crescentemente adotados pelos prin-

cipais operadores em todo o continente, e 

também a cada vez mais por laboratórios 

externos de provas e reparos, para otimizar 

seus processos de logística reversa e reno-

vação de equipes recuperados do campo.

Promptlink continua melhorando tam-

bém suas ferramentas de software para o 

monitoramento integral, o abastecimento 

e o gerenciamento de firmware em redes 

Enquanto isso, Paul Broadhurst, CEO da 

Technetix, disse: ‘Como uma empresa de 

tecnologia, vamos trabalhar com nossos 

clientes para o seu sucesso e experiência 

de Sandy construir relacionamentos fortes, 

além de sua experiência e visão de técnicas 

de negócios, el é o líder que irá conduzir 

nossa equipe para obter resultados. Ser ca-

paz de atrair grandes talentos como Sandy 

demonstra o compromisso da Technetix 

em atender nossos clientes na região das 

Américas e garantir a liderança de sermos 

os melhores’.

de vídeo, voz e dados sobre cabo.

Seu sistema de monitoramento CPM -Cabo 

Plant Monitoring incorpora agora, como mó-

dulo opcional, a nova funcionalidade para 

a manutenção proativa da rede: Proactive 

Network Maintenance (PNM). Assim, o CPM se 

volta uma ferramenta ainda mais poderosa 

e completa, que permite um eficiente mo-

nitoramento proativo e reativo de todos os 

elementos da planta de cabo, desde o CMTS 

até a equipe CPE do usuário.

Promptlink: Novo banco de testes para CPEs

Technetix nomeia Sandy Howe como EVP 
e presidente nas Américas

Sandy Howe

Tomás Delgado, DAvid Mosquera y 
Foad de Promptlink
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Televes compartilhou um caso de sucesso 

sem precedentes na área de Santiago de 

Compostela, Espanha, onde pôs em marcha 

um canal UHD /4K que emitirá durante seis 

meses na Televisão Digital Terrestre 

(TDT). Trata-se de um projeto 

pioneiro que situa a Galiza na 

vanguarda do desenvolvimento 

da tecnologia da televisão, e 

que permitirá realizar provas 

técnicas face à futura exploração 

comercial da UHD e outras funções 

avançadas da TDT, como a recepção em 

mobilidade.

Para executar esta iniciativa, pôs-se em 

funcionamento um transmissor em media 

Televes leva UHD à TDT em Espanha

Juan Molezún e Pablo Enríquez

Tedial announced that its cutting-edge, 

live sport solution and major revolution 

in sports production, Smartlive and 

its future-proof, cost-effective 

content management solution,  

Evolution aSTORM have both 

been shortlisted to win a CSI 

Award in the Best use of AI or 

Machine Learning in Video and 

Best Storage Solution categories.

Smartlive’s unique development marries 

Artificial Intelligence (AI) to an innovative 

metadata engine to bring the back office 

Tedial Smartlive and Evolution aSTORM 
shortlisted to win CSI Awards

and archives closer to live than ever before. 

This tight integration supports an increased 

number of highlights, during or after an 

event, and allows a specific story to 

be delivered to a targeted audience 

via multiple platforms including 

Social Media, increasing the 

potential for significant growth 

in fan engagement.

High-resolution media files are 

increasing all the time and efficient mana-

gement of storage space is critical. Tedial’s 

Evolution aSTORM transparently manages 

potência (1,2 KW) da faixa Fourth Séries de 

TRedess, empresa pertencente a Televés 

Corporação. Trata-se de uma equipe de 

última geração, compatível com o sistema 

DVB-T2 e equipado com tecnologia 

Ultra Wide Brand Doherty, que oti-

miza sua eficiência energética.

O projeto se prolongará 

durante ao menos seis meses 

e tem como objetivo principal 

realizar provas de caráter técnico 

com a modulação DVB-T2 (TDT de 

segunda geração), entre elas a recepção em 

mobilidade. Não obstante, a emissão pode 

ser captada por qualquer televisor domés-

tico da área de Santiago de Compostela 

preparado para DVB-T2. 

Trata-se da quarta experiência de emissão 

em UHD que se realiza em Espanha. Com 

ela, Santiago se soma aos centros emissores 

de Madrid, Barcelona e Sevilla, onde já se 

efetuaram experiências similares.

various storage tiers across departments 

and locations. Highly scalable and reliable 

it allows users to quickly adapt their invest-

ments when technology changes or when 

related storage costs decrease. A multi-tier 

agnostic solution, it transparently and se-

amlessly manages online storage, cloud, and 

deep archive with complex algorithms based 

on customer-tailored business rules. It can 

virtualize file locations to enable multi-site 

operation, cloud workflows and hybrid sce-

narios offering an “augmented perception” 

of their physical location.

| Tecnologia
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Dielectric anunciou a disponibilidade 

imediata de seus novos sistemas VHF de 

banda baixa, específicos para os canais 4 e 5. 

A solução completa empacota a antena de 

anel DCR-Q circularmente polarizada 

de Dielectric com os novos filtros 

sintonizáveis e sua linha de trans-

missão rígida altamente duradoura.

Esta nova solução responde à 

demanda dos broadcasters que optam 

por sair da banda de UHF e se realocam volun-

tariamente nestes dois canais, particularmente 

no lado de filtrado onde há uma falta de opções 

de VHF de banda baixa. Enquanto, o DCR-Q 

oferece uma opção bem mais econômica que as 

antenas de painel que normalmente servem às 

emissoras dos canais 4 e 5, enquanto se reduz 

significativamente o tempo de instalação.

Cory Edwards, responsável por vendas OEM 

em Dielectric, comentou: ‘As antenas de painel 

Os equipamentos da EiTV atendem 

todas as fases da digitalização, 

desde a renovação das emissoras 

que converteram o sinal há mais 

tempo, até a preparação das emis-

soras que vão sair do sinal analógico 

em breve. Sempre com soluções mais 

atuais e com preços mais competitivos.

Implementador de funções EiTV Playout 

Professional: Cada dia mais completo e ino-

vador com as novas features: Audio Link de 

Jornalismo (via SDI ou Microfone); Geração 

do fluxo de libras (VIDEO ou Glosas) a partir 

do Closed Caption (ABNT-NBR15610-3); 

Geração do App Portal Update (EAD) via 

OAD; Automação completa do EPG e In-

teratividade; Geração completa de todos 

os dados de SI/PSI, Guia de Programação 

(EPG), Closed Caption (via IP, SDI, Serial), 

Interatividade (Ginga Perfis A, B e C), Over 

the Air Download (OAD) e EWBS; Solução 

que tipicamente servem frequências VHF de 

banda baixa são muito grandes. O DCR-Q ofe-

rece às emissoras dos canais 4 e 5 uma opção 

bem mais leve que reduz enormemente 

o ônus e o espaço físico. A polarização 

circular do DCR-Q contribui um valor 

adicional às emissoras dos canais 4 e 

5 ao melhorar a recepção no interior. 

Este tem sido um desafio significativo 

da entrega de VHF de banda baixa em 

era-a da televisão digital’.

Os novos filtros especializados em canais 

4 e 5 da Dielectric adotam as mesmas carac-

terísticas de desenho eficiente que os filtros 

sintonizáveis que a empresa lançou em 2017. 

O desenho da Dielectric reduz o tamanho do 

filtro e a produção de calor dentro do edifício 

transmissor, mantendo margens de segu-

rança de alta voltagem. Uma vez instalado, 

adapta-se às mudanças ambientais, como 

completa para emissoras e labora-

tórios de transmissão ISDB-Tb.

Encoder H264 - EiTV Dual 

Channel Encoder: Encoder duplo 

que gera os serviços HD e 1Seg 

a partir da mesma fonte de vídeo 

SD/HD-SDI, HDMI ou Componente 

com implementador de funções integrado.

Sistemas de censura EiTV Inspector: 

Gravador e analisador de conteúdo com 

entrada em: RF (ISDB-Tb), ASI, IP e SDI; 

Realiza a gravação e permite a exportação 

por períodos configuráveis, tanto do BTS 

completo (comprimido) quanto de serviços 

especificados, neste caso em baixa reso-

lução (permitindo períodos de gravação 

mais longos).

Desligamento Analógico EiTV CCBOX: É 

um receptor desenvolvido para gerar o sinal 

analógico (composto) a partir de fontes 

RF e IP (TS/BTS over UDP/RTP); Permite 

a temperatura e a umidade, mantendo a 

sintonia do canal à medida que os sinais se 

movem através do processo de filtrado de RF.

Dielectric espera que a acessibilidade e a 

durabilidade da solução também atraiam às 

emissoras de baixa potência que se movam 

a VHF de banda baixa após o período de 

reempacotamento. A solução apresenta-se 

de maneira completa, incluindo alimentação 

de linha rígida para reduzir a manutenção 

ou uma linha flexível que se instala facil-

mente em torres.

a Inserção do logotipo “Analógico”, tar-

jas em “Crawl” e cartelas obrigatórias do 

switch off, nos dias e horários previamente 

programados ou pela ação de um operador; 

Gera o Closed Caption na linha 21 a partir 

do PID ARIB.

EiTV Closed Caption solution: Soluções de 

reconhecimento de voz completas baseadas 

em re-speaking ou automático (offline); 

CCStudio: Software gerador de legendas 

integrado com os principais Encoders e 

Sistemas de News do mercado.

EiTV: Soluções compactas, integradas 
e simples de operar

Dielectric desenvolve sistemas VHF 
de banda baixa

 Antena DCRQ

Rodrigo Araujo

| Tecnologia
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No marco de Set Expo, Verizon Digital Média 

Services estará oferecendo uma conferência 

para descobrir como sua plataforma end-to

-end pode melhorar o desempenho, segurança 

e qualidade dos vídeos, websites e aplicativos 

para entregar uma melhor experiência.

Assim, se consegue um desempenho melhor, já que o CDN foi 

construído para os meios, permitindo entregar vídeo mais rápido, 

confiável e altamente responsivo.

Ao mesmo tempo, oferece aos espectadores uma qualidade de 

vídeo superior para cada dispositivo móvel em toda América do Sul 

e mais. Com esta solução, a empresa crescerá em suas relações em 

longo prazo com os espectadores, obtendo inteligência em tempo 

real na visualização on-line, como ocorre quando pode ser entregado 

anúncios customizados que geram maiores rendimentos. 

Por sua vez, o CDN permite conseguir uma qualidade de visualização 

impecável. O conteúdo é suportado de princípio a fim.

O integrador argentino BVS Technology So-

lutions organizou um evento com seu novo 

partner Interra Systems para abordar as novas 

tendências em criação, transformação e con-

sumo de vídeo inteligente junto a seus clientes.

O evento esteve a cargo de Hernán Winnik, 

Diretor Comercial da unidade de Broadcast de BVS, Guillermo Gilles, 

Business Development Manager de BVS, e os experientes de Interra: 

Praney Mahajan, Product Manager, e Juanchy Mejía, Diretor de 

Vendas e Marketing da empresa.

‘O conteúdo é o ator estrela em nosso mercado. Será necessário 

reproduzir conteúdos em formatos a cada vez maiores. Hoje é 4K, 

dentro de muito pouco será 8K, e por aí segue, é o que tem passado 

nos últimos 50 anos, há uma sozinha variante e é a qualidade. Isso 

implica a cada vez mais recursos, para comprimir, para alojar na 

nuvem, e para controlar a qualidade, e que o cliente fique realmente 

contente. Vocês são os responsáveis’, assegurou Mejía.

Em novembro passado, a Cen-

turyLink completou sua aquisição 

da Level 3 Communications. A 

combinação criou uma empresa 

líder em serviços globais de rede, 

capaz de fornecer aos clientes uma 

vasta gama de soluções de tecnologia 

de alta qualidade, sobre uma rede de fibra 

confiável e segura. 

Agora, CenturyLink anunciou hoje que for-

necerá conectividade de rede segura, dedicada 

e privada à IBM Cloud através das soluções 

CenturyLink Cloud Connect. Esta conectividade 

direta é desenhada para fornecer maior flexi-

bilidade, para que os clientes possam inovar 

mais efetivamente ao estabelecerem conexões 

de baixa latência de forma global, através de 

uma rede privada para a IBM Cloud, através 

de IBM Cloud Direct Link.

A colaboração estendida entre a Cen-

turyLink e a IBM baseia-se no atual suporte 

da CenturyLink aos serviços IBM Business 

Resiliency Services e IBM Cloud Managed 

Services. IBM Cloud Direct Link é uma plata-

forma consistente e confiável que permite 

às empresas conduzir um desempenho de 

rede aprimorado ao se conectarem à 

IBM Cloud através de provedores de 

serviço líderes, incluindo a extensa 

rede global da CenturyLink. 

Com CenturyLink Cloud Connect, 

o suporte ao IBM Cloud Direct Link 

agora está disponível em diversas loca-

lidades-chave na América do Norte, Europa 

e América Latina.  Os clientes de IBM Cloud 

agora poderão conectar-se através de Wave-

lengths (Comprimento de Ondas), e conecti-

vidade IP VPN habilitadas pela CenturyLink 

em Ashburn, Va., Atlanta, Amsterdã, Chicago, 

Dallas, Denver, Londres, Los Angeles, Nova 

Iorque, Paris, Reston, Va., San José, Calif., 

São Paulo, Seattle e Toronto.

¡Nossa colaboração expandida com a IBM 

nos permite entregar ainda mais opções de 

conectividade de nuvem aos clientes, inclusive 

aqueles na América Latina e na Europa. Como 

um provedor de rede confiável, a CenturyLink 

foca na entrega de uma experiência de rede 

que possa igualar a experiência de nuvem 

dos usuários, disse Chris McReynolds, VP 

de serviços centrais de rede da CenturyLink.

Através de redes privadas e seguras, as so-

luções CenturyLink Cloud Connect conectam 

os ambientes de nuvem das organizações 

aos principais data centers e provedores 

de nuvem global.  O alcance global da Cen-

turyLink e suas extensas opções de Wave-

length, Serviços Ethernet e conectividade IP 

VPN são desenhadas para atender às atuais 

necessidades de negócios da nuvem híbrida, 

incluindo uma visibilidade aprimorada e 

controles de rede dinâmicos.

‘As empresas estão construindo rapida-

mente soluções inovadoras na nuvem que 

aproveitam a Inteligência Artificial (AI), In-

ternet das Coisas, aprendizado por máquinas 

e mais’, disse Kit Linton, vice-presidente de 

redes na IBM Cloud.

CenturyLink conecta empresas à IBM Cloud

Verizon: Entregando 
o futuro dos meios

BVS: Seminário 
com Interra

Chris McReynolds, VP de serviços centrais 
de rede da CenturyLink
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Víctor Méndez, gerente geral da Skyworth 

no México, falou do presente do fornecedor 

de decodificadores. ‘Temos desenvolvimen-

tos de FTTH na Índia, África do Sul, China 

e no resto da Ásia, mais de 4 milhões de 

ONTs e, ao mesmo tempo, continuamos 

a interagir com as principais marcas 

e operadoras do meio’, disse ele.

Sobre o desempenho da em-

presa na América Latina, disse: 

‘Este ano, continuamos com a 

expansão da presença de STBs no 

México, Argentina, Uruguai, Estados 

Unidos e Brasil.

Além disso, atualmente estamos posi-

cionados como parceiros da Google para 

as soluções de TV Android e já iniciamos 

operações em Los Angeles para a venda das 

The 2018 World Cup was a huge success; 

people streamed like never before. Peer5 had 

prepared for this event for a long time, and 

it didn’t disappoint. The company helped 

deliver over 112 million video sessions into 

241 different countries, enabling customers 

to offload 66% of total bandwidth from 

their servers and increase their au-

dience capacity by a factor of 3x 

on average.

The beauty of its p2p service 

is how easily Peer5 can scale up 

to handle any audience size. As 

the number of viewers increases, our 

performance will improve. In some cases it 

offloaded 90% of a full World Cup broadcast, 

providing a 10x increase in scalability.

This ability to increase delivery capacity 

as the audience grows is what sets us apart 

from traditional server-based content de-

livery networks (CDNs) whose performance 

degrades as more viewers join the stream.

But before we dive into the details of how 

Peer5 helped our customers improve their 

TVs Skyworth nos Estados Unidos.

Em México, a Skyworth tem dois escri-

tórios; um na Cidade do México e outro em 

Guadalajara, e suas linhas de produção estão 

em Guadalajara com seu parceiro local, Flex. 

‘Estamos importando equipamentos 

para Android TV, FTTH e Connected 

Home, que é a nova tendência em 

tecnologia doméstica’, acrescen-

tou Méndez.

Sob seu lugar na região, ele 

disse: ‘Pretendemos expandir nossa 

oferta de produtos e soluções. Além dos 

STBs, queremos ampliar os negócios com 

produtos como modems a cabo, roteadores, 

dispositivos IoT, caixas OTT e televisões 

com os provedores de serviços mais im-

portantes da região’.

streams, let’s try to quantify just how big 

this World Cup was.

51 million concurrent viewers
As the broadcast TV and digital worlds 

continue to merge, a large scale event like the

World Cup provides large amounts of data 

to better understand just how prevalent 

streaming has become. Looking at 

data that Conviva provided and doing 

a little extrapolating, we estimate 

that during the group-stage match 

between Argentina and Iceland, total 

worldwide concurrent viewership reached 

51M across all service providers and broadcas-

ters. This easily sets a new record for streaming 

viewership, far surpassing this year’s Super 

Bowl as well as the largest eSports tournaments.

Peer5 operates a p2p video delivery service 

that can be paired with one or more server-based 

CDNs to give broadcasters a completely elastic 

and infinitely scalable streaming infrastructure. 

We coordinate viewers who are watching the 

same stream and enable them to share the 

A meta para o futuro é ‘consolidar os merca-

dos no México, Argentina e Brasil, bem como 

continuar a trabalhar na expansão na América 

Central, Caribe, Estados Unidos e Canadá’, co-

mentou o gerente geral da Skyworth e concluiu: 

‘Queremos ampliar a nossa oferta de soluções 

para dispositivos para a casa conectada (IoT) 

e Android TV, bem como para posicionar no 

mercado a marca de TV Skyworth, exclusiva-

mente modelos com Android TV’.

underlying video segments with each other, 

instead of always fetching the segments from 

an HTTP server. In so doing, we greatly reduce 

the number of HTTP requests that the servers 

have to handle which improves stream quality 

for all viewers.

During the last World Cup, Peer5 worked with 

companies such as FuboTV and RTP

Portugal to ensure their streams were as 

high quality and reliable as possible in all of 

their service areas. Our service not only ensured 

user experience at the largest scale, but also 

collected valuable client-side video analytics. For 

example, here are the countries that generated 

the most video sessions and the corresponding 

p2p off-load % for each.

Peer5: P2P streaming during the 
FIFA World Cup 2018

Skyworth expande sua oferta de produtos 
na América Latina
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Adiantando-se à quinta edição da con-

ferência Latsat, a realizar-se o 15 e 16 de 

agosto em Cidade de México, Juan Pablo 

Cofino, VP para Latino América de Intel-

sat, comentou como a tecnologia 

satelital avança da mão das 

mudanças nos meios.  

‘Os broadcasters continua-

rão enfrentando pressão para 

distribuir conteúdo em formato 

multi tela de maneira a cada vez 

mais veloz. A transmissão de TV 

tradicional permanece forte, mas enquanto 

os millennials seguem avançando para os 

serviços on-line e VOD,  os criadores de 

conteúdos e as companhias de distribuição 

precisam encontrar a melhor maneira para 

dirigir às demandas dos usuários’, explicou 

Juan Pablo Cofino.

Enensys Technologies exibirão em SET 

EXPO 2018, estande #100, suas últimas 

novidades em tecnologias de monetização 

e otimização de redes DTT, bem como atu-

alizações dos seus switches ASI e IP para 

redundância de rede e produtos digitais.

A sua solução OneBeam garante a entrega 

eficiente via satélite de serviços de 

televisão digital através da rede 

ISDB-T/Tb operada em MFN ou 

SFN. Nos centros de transmissão, 

o TbEdge recebe desde uma entrada 

de satélite um MPEG-2 TS regular 

ou um BTS comprimido, realiza um 

processamento de SE e gera um stream 

BTS para habilitar a transmissão em SFN. O 

TbEdge admite a função de decodificação para 

combinar serviços DTH e serviços de DTT.

Agora, a solução é compatível com as 

funções de ReMUX locais. No centro de trans-

missão, o TbEdge pode remultiplexar uma 

segunda entrada com a transmissão satelital 

nacional para construir um novo multiplex 

local composto por serviços nacionais e 

‘Esta evolução está acelerando. Achamos 

que as fortalezas tradicionais da transmis-

são de satélite combinada com a transfor-

madora tecnologia satelital que Intelsat 

está entregando, jogarão um papel 

crítico em ajudar às correntes 

de distribuição de conteúdo a 

navegar neste crescimento’.

Banda larga
‘O satélite está ajudando a 

satisfazer as enormes demandas de 

largo de banda que tem o mercado e os 

consumidores em Latino América e em todo 

mundo. As recentes inovações de satélite 

têm tendido uma ponte sobre o rendimento 

e a brecha econômica com a conexão sem 

fio terrestre. Isto se deve em grande parte à 

chegada de poderosos satélites de alto ren-

conteúdo local para a transmissão de MFN 

e SFN. O TbEdge realiza o processamento de 

DVB-SE para atualizar os dados de DVB-SE 

relacionados com o conteúdo local.

Enensys também apresentará sua solução 

integral Targeted Controle Insertion, que tem 

como principal objetivo gerar rendimentos 

adicionais brindando acesso à televisão 

a marcas locais ou regionais. Ope-

rando na borda da rede, AdsEdge é 

um servidor e splicer que permite 

inserir conteúdo local baseado em 

arquivos, no serviço nacional para 

DTT e redes de cabo (geralmente anún-

cios, notícias, clima). O Campaign Manager é 

o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo 

(CMS) da solução, que interage com o sistema 

de automação (recebendo playlists), com os 

provedores de conteúdo e publicidade através 

do MAM da emissora, e com o AdsEdge para 

oferecer o conteúdo e a lista de reprodução 

corretos, além dos registros AsRun como 

prova de inserção.

Em SET, Enensys apresentará, também, 

dimento (HTS) 

e inovações em 

terra e tecno-

logia de ante-

na’, comentou 

Cofino. 

‘Com nosso 

HTS Intelsat 

Epic, estamos 

entregando dez 

vezes o ren-

dimento e diminuindo o custo total de 

propriedade para operadores de redes 

móveis. Juntos, os operadores de satélite 

e provedores de redes móveis podem ex-

pandir suas redes a regiões onde alguma 

vez foram proibitivas em custos e expandir 

os benefícios dos serviços de banda larga 

para os desligados’.

sua solução de switches ASI ou IP 2:1 e 3:1 

para garantir a disponibilidade dos serviços 

sem nenhum impacto para o consumidor. A 

solução proporciona redundância completa 

de redes e equipes para qualquer produto 

regular de televisão digital e rede de dis-

tribuição.

O ASIIPGuard é o switch ASI de Enensys 

com capacidades IP. Oferece a possibilida-

de de mudar 2 ou 3 fontes. Também pode 

realizar a conversão BTS de ASI a IP e de 

IP a ASI controlando a perda de pacotes e o 

jittering do IP.

Finalmente, o IPGuardV2 que tem como 

objetivo proporcionar redundância entre 

streams IP. Uma unidade pode manejar a 

redundância de até 6 streams TSoIP e até 60 

streams IP. É compatível com SMPTE 2022-7 

para proporcionar uma comutação perfeita 

de streams RTP redundantes.

Enensys demonstrará suas capacidades 
ISDB-T otimizadas em Set Expo

Intelsat: Os aplicativos satelitales evoluem 
na indústria de médios
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IHSE will showcase new dual-screen 

capabilities offered by its new Series 490 

Draco ultra DP 1.2 Dual-Head option kit, a 

new 4K extender solution capable of su-

pporting up to two 4K60 displays in 

a single extender set. Packaged in 

a compact enclosure, the kit’s two 

DisplayPort KVM fiber-optic ex-

tenders and internal power supply 

support 100-240 VAC in a solution 

ideal for business and professional 

users focused on high-resolution imaging 

for command and control, air traffic control, 

visual medicine, and geospatial mapping.

With the Series 490 dual-head extender 

units, users can either create a stretched 

desktop of 8192 x 2160 (2 x 4096 x 2160) 

across two displays or run them in “clone” 

mode to show the same content on both 

displays, depending on the computer’s 

graphic card capabilities. Duplicating 

the desktop display in clone mode 

is useful for presentations in 

which the presenter works from 

one monitor while the audience 

views the presenter’s work on a 

large screen or projection system. 

Operation in full dual-4K stretched-

desktop mode allows for full-4K graphic 

applications on one screen while providing 

a workspace for application tools on the 

second monitor. In addition to extending 

point-to-point, high-resolution images as 

far as 5 kilometers, the dual-head extenders 

can be integrated into IHSE’s XV models 

of KVM matrix switches, allowing users to 

share dual-head 4K sources across multiple 

workstations.  

 

Draco vario Remote IP-CPU extender
IHSE will showcase its new Draco vario 

Remote IP-CPU extender module, an expan-

sion of the company’s successful Draco vario 

series. This first-of-its-kind virtual KVM 

solution enables the integration of virtual 

servers into existing Draco tera KVM phy-

sical switch systems, creating a streamlined 

multitasking virtual environment where 

multiple operating systems and applications 

can be accessed directly from the physical 

consoles of the Draco KVM system.

IHSE USA presents its new Series 490 Draco

TV Globo no Brasil investiu na renovação 

de seus sistemas de automação de playout 

com a compra de várias unidades da Pebble 

Beach Marina que já estão instalados na sede 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife.

Seguindo o modelo da infraestrutura 

do Rio, o sistema Marina, em São Paulo, 

oferece automação de playout desde 

três servidores, com quatro canais 

de entrada e 12 canais de playout 

(quatro por transmissão).

A instalação de São Paulo gera 

as transmissões do estado de São 

Paulo e capital, e atualmente está-

se configurando outra instalação em São 

Paulo para proporcionar DR (recuperação 

de desastres) às operações de Rio, Brasília e 

Recife com sincronização de meios e listas 

de reprodução em tempo real. As opera-

ções de transmissão de Brasília e Recife 

fornecem uns canais para suas respectivas 

regiões locais.

Eduardo Ferreira, diretor de tecnologia 

de playout e distribuição em TV Globo, 

comentou: ‘Após a exitosa instalação de 

Marina em Rio no ano passado, decidimos 

continuar migrando os sistemas de auto-

mação antigos em nossos outros centros 

de transmissão. Nosso objetivo era integrar 

melhor nossos locais com um fluxo de tra-

balho comum para a cada um. Isto nos dá 

uma maior agilidade com o intercâmbio de 

metadatos e conteúdo, e ao mesmo tempo 

otimiza todos os nossos recursos’.

A plataforma de automação 

Marina padronizada proporciona 

uma integração poderosa nos 

centros de playout regionais da 

Globo, com atualizações em linha 

em tempo real dos sistemas corpora-

tivos de Globo. Marina melhora a eficiência 

operativa com o intercâmbio de conteúdo 

automatizado e fortalece a preparação para 

recuperação de desastres. O novo fluxo de 

trabalho baseado em arquivos de Globo 

elimina todos os meios físicos para a en-

trega de conteúdo, confirmação e playout, 

enquanto automatiza completamente as 

transferências de meios e a repetição em 

lugares e dispositivos, de acordo com as 

normas empresariais da Globo.

Marcelo Blum, gerente de sistemas em 

Videodata, integrador responsável por reco-

mendar e instalar Marina, agregou: ‘A equipe 

da Globo considerou vários critérios, incluin-

do a capacidade de Marina de integrar-se 

facilmente com a interface do sistema de 

planejamento de rede propriedade da Globo. 

O controle do conteúdo ao longo do processo, 

uma integração sólida com sistemas e meios 

sem fitas, redundância e flexibilidade com-

pletas, junto com um excelente rendimento 

foram requisitos fundamentais’.

Além de instalar Marina de Pebble Beach 

Systems, Videodata também integrou Van-

tage da Telestream e o VM-600 da Dolby 

como parte da solução completa da Globo.

TV Globo adquire novos sistemas de automação 
da Pebble Beach

Pebble Beach Marina em TV Globo
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Brainstorm, companhia espanhola fa-

bricante de soluções de grafismo 3D em 

tempo real, estudos virtuais e realidade 

aumentada, incorporou quatro novos 

revendedores em América Latina para 

reforçar sua estrutura na região e dar 

melhor cobertura aos clientes existentes.

Assim mesmo, estes novos revende-

dores (Grupo Regional de Bolívia, 

Meditel Peru, Magnum México, 

e IPT da Honduras para Centro 

América) permitirão à compa-

nhia acometer novos reptos em 

países e mercados nos que não 

existia presença prévia.

Borja Chirivella, diretor de vendas 

de Brainstorm para Latino América, 

destacou: ‘O mercado latino americano 

é um objetivo prioritário para a Brains-

torm. Depois da incorporação de Sergio 

Amuchastegui como gerente de vendas 

para a região, baseado em México, nossa 

expansão nestes últimos meses nos levou 

a reforçar significativamente nossa rede 

comercial para dar o serviço e atenção 

que tanto nossos clientes atuais como os 

futuros merecem’.

Em Bolívia, Brainstorm estará presente 

por médio de Grupo Regional, uma 

empresa com diferentes interesses 

no mercado audiovisual e pu-

blicitário. Em Peru, reforça sua 

presença graças a seu acordo 

comercial com Meditel Peru, 

filial de Meditel Corporate, que 

conta com mais de 30 anos de 

experiência no mercado audiovisual e 

de broadcast.

O mercado mexicano é fundamental para 

Brainstorm, e por isso a companhia tem 

reforçado sua presença no mesmo com a 

incorporação da Magnum, empresa com 

mais de 30 anos de experiência na comer-

cialização de áudio e vídeo profissional. 

Finalmente, a presença da marca espa-

nhola em Centro América especifica-se 

com a incorporação da hondurenha IPT, 

Engenharia de Projetos e Telecomunica-

ções, cujo rádio de atuação abarcará dife-

rentes países como Honduras, Guatemala 

e Salvador.

Brainstorm reforça sua estrutura em 
América Latina com novos revendedores

Borja Chirivella
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Intelligent. Agile. Social.

Dalet.com

Introducing Dalet Galaxyfive

For broadcasters and developers, distributing 

video content on mobile apps, dedicating 

sufficient resources to build and manage video 

delivery on multiple platforms is a constant 

balancing act. Is it best to DIY using built-in 

frameworks like AVFoundation and ExoPlayer 

or consider an off-the-shelf product? 

Bitmovin presents a set of solutions for 

multi-platform distribution and offers 

different approaches to abstract away the 

complexity of multi-platform distribution, 

offering flexibility to build a product that 

delights the users and keeps dev team happy.

Bitmovin has assembled and published live 

SDK demo apps available for download and 

testing immediately in the Apple App Store and 

Android Play Store. It allows user to their own 

streams or choose one of our sample streams 

to sample the SDK feature set. Bitmovin SDKs 

support offline playback of unprotected and 

DRM-protected content. 

Also, for companies that must decide 

whether to reuse your HTML5 player for 

the mobile apps or build a completely native 

playback experience, Bitmovin shares the pros 

and the cons of each approach and summarizes 

our guidance for this important decision. 

Bitmovin at SET Expo
Bitmovin video experts will be in Sao Paulo, 

Brazil on August 28-30 for SET Expo, to show 

the latest video streaming tech. Among the 

solutions it will showcase, visitors will finde:

Containerized video encoding: Deploy 

Bitmovin massively distributed video 

encoding anywhere! Based Kubernetes, you 

can run our encoding software on your 

Google Cloud and in a datacenter.

Next generation streaming 

optimizations: Bitmovin continues 

its encoding technology innovations 

in per-title encoding, multi-codec 

streaming, per-scene adaptation and our 

latest, A.I. encoding.

Web player and mobile SDKs: Build and 

manage multi-platform video-enabled apps. 

Bitmovin native player SDKs offer the flexibility 

to deliver a compelling end-user experience 

across web, iOS & Android platforms.

AV1 end-to-end workflow: See the 

next generation video codec AV1 in 

action – from source ingestion and 

cloud encoding to browser-based 

playout.

Bitmovin: Delivering high quality video 
with native mobile SDKs

Thomas McCarthy, Director of Sales at Bitmovin 
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