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Consultor

Os conceitos de Realidade Aumentada 
(RA) remontam mais de 120 anos no uni-
verso ficcional, quando o escritor Lyman 
Frank Baum, autor da série de livros ro-
mânticos infantis, “O Maravilhoso Mágico 
de Oz”, escritos e publicados a partir de 
1900, menciona em sua primeira obra, a 
ideia de um “display” ou óculos eletrôni-
cos que sobrepõe os dados (pessoas) à 
vida real, denominado como um “Marca-
dor de Personagem”. O mais curioso nes-
ta história toda, literalmente, é que na cria-
tiva e visionária “imaginação” de Baum, 
ele projetou o que hoje é uma realidade, 
por exemplo, em qualquer transmissão 
de vídeo com uso de QRCodes para inte-
rações com a audiência. 

Além de amplas utilizações com con-
teúdos diversos de RA disponíveis hoje, 
mais de 100 kits de desenvolvimento de 
aplicações RA, e dezenas de óculos com 
tecnologia RA embarcada, inclusive mis-
turadas com VR (Virtual Reality) resultan-
do na tecnologia MR (Mixed Reality), que 
detalhamos no link QRCode abaixo, em 
outras referências complementares, vale 
destacar que o primeiro   dispositivo  ves-
tível   de   RA (óculos RA), foi construído 
pelo canadense Steve Mann, em 2001, e 
publicada em seu livro “Intelligent Image 
Processing” com todos os detalhes des-
ta invenção, denomina EyeTap, conforme 
referência bibliográfica abaixo, o qual tive 
a oportunidade de adquirir na minha via-
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Realidade 
Aumentada, 

passado, presente 
e futuro para os 

C-Levels
Por Rodrigo Arnaut
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gem a Toronto, e me reunir com a equi-
pe do Steve, para conhecer esta tecnolo-
gia em primeira mão, em Julho de 2002, 
nos primórdios das tecnologias imersi-
vas que começavam a trajetória de po-
pularização com a academia, mercado e 
indústrias de forma paralela e em inte-
gração. Segundo Statista2021, o merca-
do de RA e VR representam hoje mais 
de R$ 150 bilhões, e alcançara a marca 
de R$ 1,5 trilhões em 2024. Já no entrete-
nimento o histórico da RA tem 60 anos, 
desde os primórdios dos cenários virtuais 
das emissoras de televisão pelo mundo, 
hologramas em shows de personalida-
des que até já faleceram, como Michael 
Jackson, até o ápice desta área ocorrendo 
agora, durante a pandemia do coronaví-

rus, onde milhões de influenciadores rea-
lizam suas transmissões de casa ou em 
estúdios pequenos, tais como youtubers, 
instagramers, tiktokers, usuários de salas 
de videoconferências em geral iniciaram 
o uso da RA para enriquecer a experiên-
cia das transmissões ao vivo na internet, 
além de toda cadeia de artistas e celebri-
dades, bem como o mercado corporati-
vo com seus eventos online. Já na acade-
mia ou indústria     vemos      publicações     
e notícias há apenas 30 anos desde as 
pesquisas de simulações de cirurgia na 
área de saúde, livros em RA da medicina 
até aplicações militares. Mas foi na última 
década com a popularização de smart-
phones com câmeras de melhor quali-
dade que esta tecnologia se popularizou, 

Quadro: Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) market size worldwide from 

2016 to 2020 (in billion U.S. dollars)



principalmente através de games e apli-
cações na educação e indústria. Confira 
abaixo um resumo desta linha do tem-
po, e no QRCode você pode encontrar os 
links destas referências, e outras informa-
ções complementares, além das biblio-
-grafias.

1901

Marcador de Personagem / Primeira 

Menção a ideia de RA 

1957

Sensorama / Primeira Patente de um 

aparato VR

 

1968

HMD / Primeiro óculos VR

 

1975

Videoplace / Primeira Interatividade em RA

 

1980

Primeiro Artigo sobre VR e Primeiro óculos 

RA

1981

Primeiro virtual para TV

1986

Primeira descrição do uso de RA como co-

nhecemos hoje

1987

Primeiro uso de RA na astronomia

1990

Primeira tentativa (mal sucedida) de uso de 

RA na indústria (aviação)

1992

Primeira RA funcional, foi utilizada pela for-

ça aérea americana e primeiro Paper de AR 

(Graphic Interface Conference em Vancou-

ver)

1993

Invenção do sensor de pixel ativo de CMOS 

para rastreamento ótico da RA, RA foi apli-

cada na detecção de poluição espacial, pu-

blicado em periódico e uso de veículos com 

RA para treinamento ao vivo em simulado-

res tripulados 

1994

Uso de RA e objetos virtuais em shows de 

forma híbrida /phigital

1995

Sistema de visão e rastreamento de objetos 

por visualizações de RAs

1998

Apresentado a RA para conceito de escritó-

rios virtuais (home office?)

1999

RA com sobreposição de gráficos de estra-

das e pistas para aviação e NASA, protótipo 

Linha do Tempo da RA



de RA vestíveis para reconhecimento e trei-

namento de soldados e Lançado o primeiro 

kit de desenvolvimento RA, o ARToolKit por  

Hirokazu Kato

2000

RA vestível com áudio 3D, para visualização 

de terrenos sob nuvens e neblina

2004

RA vestível para visualização de objetos em 

imagens de cameras no capacete

2006

Sobreposição de RA com objetos virtuais 

sincronizados com música

2007

Rodrigo Arnaut apresenta a primeira aplica-

ção de RA na educação, estereoscopia

2008

Primeiro guia de turismo com utilização de 

RA

2009

Primeira implementação de RA para brow-

sers, com Flash e ARToolkit e Bradesco lan-

ça no Brasil primeiro App de RA para locali-

zação de agências

2010

RA utilizada em robôs para detecção de mi-

nas

2011

Primeiro App de RA popular é lançado no 

Carnaval do Rio para blocos de rua

Consultor

2012

Primeiro game de RA utilizando óculus in-

teligente, Lauch of Lyteshot e primeiro Kit 
para desenvolvedores criarem apps para 

óculos RA

2013

Globo entra na era imersiva e lança aplicati-

vo de RA para blocos do Carnaval

2014

Beenoculus lança primeiro óculos VR, para 

democratização de VR/AR no Brasil e Sam-

sung lança o GearVR, um dos mais popula-

res óculus VR/AR com smartphones] 

2015

Microsoft anunica Hololens, primeiro óculos 

RA e MR sem fio, all-in-one, com hologra-

mas e Loox VR lança óculos de VR/AR, leve 

e com design inovador para smartphones

2016

Niantic lança o game Pokémon Go, que po-

pularizou o uso de RA pelo mundo, Mun-

do360 lança primeira revista impressa e 

cardboard VR/AR com conteúdos VR e RA 

e HTC lançado óculos VR, AR e MR, com 

maior qualidade e menor preço do merca-

do

2017

MagicLeap anuncia o uso da tecnologia de 

campo de luz 3D em óculos RA e MR, Es-

conderijoHub cria a primeira solução de Va-

cina em VR com conteúdo RA virtual

2018

Mauro Castro lança o primeiro Health AR 

Book na feira do livro em Frankfurt e Ocu-
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O combate à pirataria é uma das principais 
bandeiras das empresas de tecnologia. E 
isso não é apenas uma batalha importan-
te a ser travada por estas empresas, mas 
também por autores, produtores e dis-
tribuidores de conteúdo, que compõem  
a   indústria   de Mídia   e Entretenimento 
e a produção cultural do País. A pirataria 
é um problema social com implicações 
sociais. E não é difícil chegar a essa con-
clusão quando se tem dimensionado o 
tamanho do mercado ilegal que infringe 
direitos autorais.
Segundo a ABTA - Associação Brasileira 
de Televisão por Assinatura, a atividade 
ilícita movimenta em nosso País R$ 15,5 
bilhões todos os anos. Em perdas anuais 
em impostos, o prejuízo estimado chega 

Top C-Level10

Pirataria: 

Às armas! 

a R$ 2 bilhões, dinheiro   que   deixa  de 
fazer  parte do orçamento público e ser 
revertido em prol da sociedade. E como o 
crime de pirataria precisa criar uma rede 
ordenada para “limpar” o dinheiro da ati-
vidade ilegal, outras práticas ilícitas, como 
evasão de divisas, lavagem de dinheiro 
e corrupção, são desdobramentos desse 
processo nocivo. O impacto recai ainda 
nas condições de emprego, dada a con-
corrência desleal que promove, eliminan-
do postos de trabalho formais.
A sofisticação dos piratas os eleva a ver-
dadeiras organizações criminosas, só pas-
síveis de serem combatidas por meio de 
um enfoque coletivo, em um esforço con-
junto, do qual empresas, poder público e 
sociedade civil – tendo,   aqui,   o    consu-

C-Level Talks
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midor    como aliado precisam participar. 
A este último, cabe não adquirir serviços 
ilegais.
Quanto ao enfrentamento, este deman-
da uma aliada essencial: a tecnologia. 
Pelo lado técnico, é preciso tornar efetivo 
o monitoramento, rastrear e reconhecer 
conteúdos distribuídos ilegalmente, e de-
tectar as ações ilícitas na fonte. Nesse sen-
tido, contribuem para romper a cadeia do 
crime, tecnologias como as que identifi-
cam unicamente o acesso utilizado pelo 
servidor pirata, como as marcas d’água 
forenses, que funcionam como uma as-
sinatura digital invisível ao diferenciar a 
entrega de conteúdo para cada consu-
midor, medidas de bloqueio de IPs, cor-
tes técnicos, interrupção da transmissão 
do sinal para dispositivos de satélites ile-
gais, a análise de dados e a abordagem 
multidisciplinar de informações por par-
te das empresas privadas e instituições 
públicas, bem como ações de execução 
para que os criminosos não ajam impu-
nemente e sejam alcançados pela lei.
Tão importante quanto essa detecção é 
a investigação, por parte das autoridades, 
e a comunicação entre todos os agen-
tes envolvidos, incluindo órgãos de regu-
lação e fiscalização. Essas estruturas, ao 
trocarem conhecimento e informações, 
estabelecem um ponto de partida para 
localizar piratas e determinar a abrangên-
cia de atuação do crime organizado, para 
então desmantelá-lo.
É preciso agir proativamente, ainda mais  
em  um  momento  de incertezas, como 
o atual, para enfrentar a pirataria, um pro-
blema que se tornou complexo e sem 
fronteiras,  por  envolver redes que ultra-

passam as barreiras físicas dos países.
O combate à pirataria é uma batalha 
que exige coragem e muito comprome-
timento por parte dos fornecedores de 
tecnologia como a  NAGRA, que tem à 
disposição do mercado uma diversidade 
de soluções e está preparada para esse 
confronto.

Sobre o autor:

 

Sou diretor de engenharia de 

software e novos negócios da 

NAGRA Media Brasil, graduado 

em Sistemas de Informação pela 

FIAP, com especialização em 

gestão de operações pela POLI-

USP e Inovações/Transformação 

Digital pela FIAP. Atuo há mais de 

20 anos no mercado de tecnologia 

e há 10 anos no mercado de 

TV Digital. Ministro palestras 

sobre tecnologia, segurança da 

informação e combate à pirataria 

no mercado audiovisual. Guitarrista 

e churrasqueiro ocasional. 

contato: danilo.almeida@nagra.com

Danilo Almeida
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Rádio no streaming:  
Era dos dados caminha
para o censo digital
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O Rádio é um dos veículos de comunica-

ção mais presentes e influentes no dia-a-

-dia dos brasileiros e é aquele que mais 

tem se beneficiado das novas tecnolo-

gias, da Internet e das plataformas digi-

tais, passando a estar presente na vida 

das pessoas para além da localidade de 

sua antena, que é limitada às faixas de 

frequência regionais, regidas sob a legis-

lação de concessão pública. 

Com a Internet é possível ouvir sua rádio 

preferida em qualquer lugar do planeta 

e, com isso, os anunciantes ganharam, 

também, um novo canal para se comu-

nicar com o público.

O desafio para as emissoras, no entan-

to, é saber como atuar nas ondas do di-

gital, mostrar para o mercado dados so-

bre sua real audiência nas plataformas 

digitais e monetizar da mesma maneira 

como acontece no tradicional dial, onde o 

anunciante consegue saber, com facilida-

de, dados de audiência e perfil por meio 
das pesquisas de recall, realizadas a par-

tir de questionários com uma parcela de 

pessoas de uma determinada região. 

Quando o assunto é o digital, as rádios 

ficam desassistidas, as pesquisas   tradi-
cionais   não   ajudam nesse universo e 

cada fornecedor de serviço de streaming 

entrega números diferentes, não padro-

nizados, o que deixa o anunciante com 

um pé atrás com os números de ouvin-

tes que uma emissora possui na Internet, 

“pressionando o comercial” para bonifi-

car o streaming.

E por que estes dados são necessários 

para a rádio e os anunciantes? Simples, 

Por Thiago Fernandes
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porque para a avaliação da evolução da 
jornada do consumidor e da performan-
ce da estratégia de conversão do anun-
ciante é importante saber quantos ouvin-
tes (alcance) a emissora possui e quantas 
vezes eles podem ser impactados den-
tro de um período de tempo. Com cam-
panhas em andamento, os anunciantes 
querem saber qual o volume de clientes 
que recebeu a mensagem de seu anún-
cio.
O rádio é um veículo de massa, mas no 
digital o desafio é saber corretamente 
quem é o ouvinte, o seu perfil, onde mora, 
quantas vezes ele foi impactado. Para dar 
esta informação, é necessário investir em 
tecnologia e metodologias capazes de 
realizar esta aferição de audiência.

Nova metodologia padroniza o digital 
e o aproxima do offline.

Existem diferentes tipos de coleta, apu-
ração e métricas associadas ao consumo 
de rádio via streaming, mas o mercado 
demanda um padrão. Como o consumo 
de áudio via streaming não é feito exclu-
sivamente por pessoas, outros softwares 
também podem fazer isso para os mais 
diversos fins, por exemplo, auditoria pu-
blicitária, por isso, o bom  padrão  deve  
começar  na auditagem dos dados para 
identificação e contabilização  apenas da-
queles feitos por ouvintes de verdade. De-
pois, o conjunto de regras que presidem 
a medida, ou seja, a métrica deve ser co-
mum entre fornecedores diferentes.
Por fim, a comparação de metodolo-
gias, por exemplo as pesquisas de recall 
com o censo digital, deve ter como base 
o universo mais próximo possível. Quan-
do uma pesquisa tradicional entrevista 

C-Level Talks

N
e

x
td

ia
l /

 D
iv

u
lg

a
ç

ã
o



1.000 pessoas e, desse universo e dentro 

de alguns critérios, 5% são identificados 
como ouvintes via Internet e, após audita-

gem, identificamos que 10 pessoas estão 
ouvindo a emissora na Internet, é muito 

provável que estes 10 ouvintes possam fa-

zer parte daquele universo dos 5%. A par-

tir daí, faz sentido estimar os outros 95% 

que estão no dial. Com esta nova apura-

ção dos números de ouvintes, a emissora 

pode entregar dados ainda mais qualifi-

cados sobre sua audiência total e poten-

cializar a defesa da sua proposta comer-

cial.

Felizmente há grandes avanços no setor 

de radiodifusão e algumas emissoras já 

começam a combinar a análise dos dados 

das pesquisas de audiência presenciais 

com o censo digital para oferecer uma 

programação de acordo com os interes-

ses dos ouvintes em todas as plataformas 

(sites e aplicativos, smart TV, smart spea-

kers etc.). 

Com isso, as rádios podem impulsionar 

a comercialização de mídia programá-

tica também no dial, um grande passo 

para colocar o meio  rádio em paridade 

de modelos comerciais e oportunidades 

de negócio que outros veículos digitais.

Thiago Fernandes

O autor: 

Sou fundador da Nextdial, startup de 

tecnologia especializada em censo 

digital de emissoras de rádio. Foi 

Evangelista Técnico da Microsoft e 

tenho graduação em Ciências da 

Computação, MBA em Engenharia 

de Software pelo ITA, e especialização 

em Marketing pela ESPM.

contato: tfernandes@nextdial.com.br

mailto:tfernandes@nextdial.com.br
mailto:tfernandes@nextdial.com.br
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Como gostamos de profecias, queremos 
entender se as tendências vieram para fi-
car, são passageiras ou ainda fazem parte 
de uma transição maior que muitas ve-
zes demoramos para entender/perceber. 
Mudanças de cultura levam tempo e não 
têm caminhos retos e precisos, além de 
funcionarem de forma diferente depen-
dendo do local e classe social.
E aqui é que entra a TV aberta (ou canais 
lineares como também é conhecida) for-
temente presente ainda nos dias de hoje. 
Não consigo imaginar seu  enfraqueci-
mento, mesmo que já percebido, a ponto 
de se tornar irrelevante ou sumir a curto 
ou médio prazo, a boa e velha TV como 
conhecemos ainda tem muita lenha para 
queimar. O que não tem mais volta é a 

forma como consumimos conteúdo, in-
clusive o brasileiro que é um grande fã 
da TV tradicional. E é nesse ponto que o 
streaming, o vídeo sob demanda (VOD), 
veio dar uma forcinha, injetando tecnolo-
gia de ponta e estimulando a audiência 
que mesmo nos dias de hoje tem cresci-
do entre os canais lineares.
A maior ajuda do streaming será na distri-
buição do sinal das TVs abertas, que por 
ter se tornado 100% digital também ficou 
mais caro e de menor alcance. A verdade 
é que hoje, a TV aberta não tem como ter 
abrangência no Brasil sem contar com 
os provedores regionais, os ISPs.  Interes-
sante que quando o streaming surgiu,  o   
primeiro   pensamento  das pessoas foi 
que o streaming mataria os canais digi-

Por Maurício Almeida

O streaming 
vai salvar a 
TV aberta 
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tais. E hoje, o que estamos vendo é o in-
verso.
Porém, como em todos os lugares, a in-
dústria não anda na velocidade da ten-
dência dos mercados. É preciso correr 
atrás! Observamos que o movimento das 
programadoras, das redes de TVs e dos 
detentores de conteúdo tem sido captu-
rar esta tendência e se aproveitar dela. 
Nem sempre na velocidade que quere-
mos, mas temos visto grande mudança 
nesse sentido.
No ano passado a desregulamentação 
teve um grande passo dado pela Anatel, 
seria o começo do fim do SeAC como co-
nhecemos? É provável, mas, como tudo 
o que depende de Brasília, isso anda a 
passos lentos, e o mercado não quer es-
perar.
Nós já temos tido muito sucesso nos pri-
meiros projetos que agregamos canais li-
neares à nossa plataforma de streaming. 
É surpreendente o interesse por parte do 
público por canais à moda antiga, as ven-
das têm surpreendido e isso despertou 
os estúdios e programadoras, que vêm 
demonstrando interesse em flexibilizar 
seus modelos de negócio atuais.
Para que a TV aberta caiba no modelo 
de streaming é necessário permitir um 
desempacotamento e a criação de line-
-ups personalizados, que interessam aos 
consumidores.
Acredito que a era de canais sem audiên-
cia, suportados somente por leis e empa-
cotamentos rígidos, está com seus dias 
contados. Todos que querem ser relevan-
tes e ter audiência têm que disponibilizar 

ao consumidor conteúdo   atraente   e   
não   somente cumprir uma determina-
da obrigação.
O casamento do VOD com o Linear su-
portado pela tecnologia do streaming 
tem tudo para ser um sucesso, na verda-
de já é.

Maurício Almeida

O autor: 

Sou co-fundador e hoje CEO da 

startup Watch Brasil. Graduado em 

engenharia elétrica no Mackenzie 

em São Paulo, Marketing na São 

Paulo Business School e Teologia na 

FTBP-PR. Liderei o desenvolvimento 

de um dos primeiros e-commerce 

do Brasil, IG Shopping, IG Flores e IG 

Pizza, no início dos anos 2.000 em 

sociedade com o Banco Opportunity. 

Nos últimos 10 anos tenho-me focado 

na indústria de convergência tecno-

lógica, desenvolvendo novas soluções 

que envolvem hardware e software 

para TVIP e TV Digital, ISDBT. Até 

o outubro de 2.016 presidi a Nova 

Telecom, grupo de ISPs, saindo para 

desenvolver novos projetos dentre eles 

a Watch Brasil TV & Entretenimento.

contato: mauricio@watch.tv.br

mailto:mauricio@watch.tv.br
mailto:mauricio@watch.tv.br
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5G e participação
remota marcam retorno
do evento a Barcelona

A Top C-Level fez uma cobertura exclusiva em Barcelona no Mobile World Con-
gress 21 e o nosso consultor, Fernando Lopez, conta em primeira pessoa as suas 
impressões sobre o acontecido no maior congresso de tecnologias móveis do 
planeta. Esta foi a primeira feira/Congresso com público após o surto de Co-
vid-19, talvez por isso as principais empresas digitais optaram por participar re-
motamente, mas as novidades e inovações mostram um claro amadurecimento 
do 5G no mundo

O evento voltou depois do impasse provo-
cado pela crise sanitária da Covid-19, mas, 
de uma maneira especial, com menos es-
tandes e muitas empresas participando de 
forma remota, tanto que gigantes como 
Google, Samsung, Sony, Qualcomm, Face-
book, Nokia e Ericsson não estiveram de 
forma presencial em Barcelona.

De fato, o movimento da feria foi dife-
rente, muitos testes, resguardos e me-
didas sanitárias com um espaço reser-
vado no pavilhão. O espaço ao vivo foi 
ocupado por startups do programa 
4YFN (“Daqui a quatro anos”, sigla em 
inglês) e a maioria das novidades visa-
va a telemedicina.

Por Fernando Lopez (Barcelona) 

 e Fernando Moura (São Paulo)

Cobertura Especial
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Em termos de números, o 5G avança 
ano a ano. A última edição do relató-
rio “The State of 5G”, da VIAVI Solu-
tions, demonstra o ritmo acelerado 
de crescimento do 5G, com a cober-
tura chegando agora a mais quatro 
países – Chipre, Peru, Rússia e Uzbe-
quistão – e 301 cidades em todo o 
mundo desde o início deste ano e 
totalizando 1.662 cidades em 65 paí-
ses, o que representa um aumen-
to de mais em 20% com respeito a 
igual período em 2020. Assim, mais 
de um terço dos países do mundo 
têm pelo menos uma rede 5G ati-
va. No entanto, a qualidade e a ve-
locidade da conectividade podem 
variar significativamente de região 
para região, dependendo do espec-
tro disponível.
Os três países com mais cidades 
com cobertura 5G são China, com 
376; Estados Unidos, com 284; e Fi-
lipinas, com 95, ultrapassando a Co-
reia do Sul, que agora ocupa a quar-
ta posição com 85 cidades. A região 
APAC (Ásia-Pacífico) permanece na 
liderança com 641 cidades, seguida 
de perto pela EMEA (Europa, Orien-
te Médio e África) com 623. A região 
das Américas está atrás com 398 ci-
dades. 
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Um dos destaques do evento foram os óculos Nxtwear G

Os óculos Nxtwear G, da marca chinesa 

TCL que permitem conectar via USB os 

óculos a celulares, tablets ou laptops das 

principais marcas para assistir vídeos em 

privado. As lentes dos óculos possuem 

duas telas OLED que, segundo explica-

ram os seus fabricantes, permitem ao 

“usuário ter uma experiência imersiva em 

alta definição”.
As telas FHD Micro OLED da Sony de alta 
definição 1080p “estão posicionados para 
oferecer proporções de home theater, já 

que emula uma tela de 140 polegadas 

com proporção de aspecto de 16:9 e uma 

experiência visual compatível com con-

teúdo 3D 4K integrado com alto-falantes 

estéreo”, afirmou Aaron Zhang, CEO da 
TCL Communication, que disse também 

que “no espaço premium, os óculos in-

teligentes NXTWEAR G tornam-se uma 

extensão do seu dispositivo inteligente e 

transportam o usuário para uma festa pri-

vada onde quer que você esteja. Olhando 

para seu portfólio mais amplo, os disposi-

tivos high-end de preço acessível da TCL, 

incluindo o TCL 20 Pro 5G, irão agregar 

ainda mais valor nos próximos meses”.

Top C-Level26
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OTT e experiência do usuário

Arnault Lannuzel, diretor de vendas 

para América Latina e sul da Europa da 

Broadpeak, disse à reportagem que o 

mercado latino-americano tem evo-

luído bastante em termos de infraes-

trutura de IPTV ou TV por assinatura 

para oferecer aos clientes vídeo em 

múltiplas telas o que “significa uma 
mudança tecnológica para uma dis-

tribuição da televisão não apenas para 

VOD (Video-on-Demand), mas tam-

bém para TV ao vivo requer infraes-

trutura de entrega que possa permitir  

a  otimização do  consumo de banda, que 

é o principal desafio do mundo OTT (Over-
-the-Top) e assim ter capacidade de geren-

ciamento. Por outro lado, o segundo desafio 
passa por garantir a qualidade da experiên-

cia e, nesse sentido, hoje temos tecnologias 

que permitem melhorar a experiência seja 

em uma tela móvel ou fixa, seja para VOD 
ou ao vivo, sobretudo nisso, com soluções 

na entrega desse conteúdo permitindo que 

o distribuidor de conteúdo possa gerenciar 

a qualidade, infraestrutura e experiência do 

consumidor”.

(Da esq à dir). Yann Begassat, Juliette Bicho, Xavier Leclercq e Arnault Lannuzel, equipe da Broakpeak no MWC 2021
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Lannuzel disse que o foco passa pela oti-

mização da banda e, com isso, do tráfe-

go com Multicast ABR que permite “en-

capsular os sinais OTT em um multicast 

até a chegada do conteúdo ao usuário 

final e, assim, desencapsular o sinal em 
cada um dos dispositivos poupando os 

picos de tráfego e a sobrecarga na hora 

da transmissão ao vivo”. Por outro lado, 

a empresa desenvolveu um sistema de 

métricas para determinar o nível de expe-

riência, a latência com a que se entrega o 

vídeo, já que “este é o principal ponto no 

ao vivo. O usuário não quer ter diferen-

ça na recepção do OTT com o broadcast 

tradicional, por isso desenvolvemos tec-

nologia que permite igualar a latência na 

recepção, seja OTT ou IPTV”.

Na Cloud City, no estande da TelcoDR, 

solução de telemedicina na pandemia, 

a reportagem estabeleceu contato com 

uma unidade móvel que se conectava 

com o pessoal que estava fora do estande 

e dava informações de onde deveríamos 

ir se quiséssemos ver algo novo em 5G, 

ou outro lugar onde estava tendo uma 

palestra. O dispositivo tem como princi-

pal modelo de negócio o da recepção de 

hospitais ou hotéis onde o contato pes-

soal não é desejado, mas o doente ou o 

hóspede tem que receber informações. 

Telemedicina
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Arnault Lannuzel, diretor de vendas para América 

Latina e sul da Europa da Broakpeak
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Miguel Arranz, diretor de soluções de Wi-

relles de ZTE na Espanha explicou à re-

portagem que o segundo piloto 5G, que 

operará no Hospital Militar Central de Bo-

gotá, na Colômbia apoiado o atendimen-

to ao paciente por meio de um carrinho 

médico (carrinho de telemedicina) na 

UTI-COVID-19, bem como uma solução 

tele-triagem. O que é possível porque o 

carrinho Médico – está conectado à rede 

5G da Movistar Empresas – o que per-

mite comunicação em tempo real entre 

os profissionais de saúde e os pacientes, 
por meio de câmeras de videoconferên-

cia de alta definição instaladas nas UTIs 
COVID-19. O sistema permite, comentou 

Arranz, que “especialistas, residentes, es-

tagiários e alunos posam consultar e ob-

servar procedimentos sem apresentar in-

termitência ou atrasos na transmissão, já 

que a latência pelo 5G é de menos de 10 

milissegundos e funciona com uma velo-

cidade de 1,62 Gbps em downlink (DL) e 

uplink de 176 Mbps (UL)”. O primeiro tele-

-triagem, comentou  o  executivo  no es-

tande da da empresa na MWC 2021, po-

derá ser realizado desde o Hospital Militar 

Central em pacientes que estão em hos-

pitais militares localizados no norte (San-

ta Ana), sul (Usme) e sudoeste (Kennedy) 
de Bogotá “agilizando processos internos 

para diagnósticos imediatos e otimizan-

do recursos em ambulância, classifican-

do o nível de urgência prévia através do 

diagnóstico remoto”.

Outro destaque foi a YouCare, uma ca-

miseta que pode salvar vidas usando 5G 

que conta com um novo serviço de mo-

nitoramento remoto de saúde, baseado 

em uma tecnologia vestível, totalmente 

têxtil, lavável e fácil de usar.

Esta inovação da ZTE, fabricada na Itália, 
é capaz de detectar um grande núme-

ro de parâmetros bio-vitais do indivíduo 

e transmiti-los, de forma inteligente, gra-

ças ao 5G. O projeto foca no uso de dis-

positivos têxteis revolucionários como a 

camiseta sem componentes de metal e 

com sensores naturalmente “inseridos” 

no tecido.

Miguel Arranz, diretor de soluções de Wirelles de ZTE
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5G integrado ao Satélite

No estande da Fraunhofer IIS o destaque 
para o 5G é o impulso à convergência de 
redes terrestres e baseadas em satélite, 
segundo Thomas Heyn, Group Manager 
Mobile Communications da Fraunhofer 
IIS. Ele afirmou que pela primeira vez o 
conceito de redes não terrestres (NTN) 
está levando em conta a integração do sa-
télite na padronização de um novo padrão 
de comunicações móveis. Isso porque 
com a nova tecnologia as redes celula-
res terrestres podem contar com suporte 
por satélite para superar qualquer limita-
ção de alcance, o que é para a indústria 
de satélites “a oportunidade de expandir 
sua gama de serviços muito além do for-
necimento de TV via satélite e Internet”.
Heyn explicou que as empresas podem 
usar o método tradicional, backhaul, que 
conecta as estações base em áreas re-
motas à rede celular, se necessário, sem 
nenhuma infraestrutura adicional, ser-
vindo como pontos de conexão entre es-
tações base de celular. Assim é possível 
“conectar com acesso direto 5G via saté-
lite combinando sistemas de comunica-
ção terrestres e via satélite. Esses novos 
conceitos para integração de satélites na 
infraestrutura terrestre 5G são baseados 
na conectividade direta entre satélites e 
os equipamentos habilitados   para   5G,   
permitindo   a conexão contínua ao saté-
lite, mesmo quando não exista estação 

base por perto”. Desta forma, finalizou 
o executivo, os smartphones ou devices 
conectados poderão no futuro estabele-
cer uma conexão através de uma estação 
base de celular ou diretamente via satéli-
te, dependendo da situação de recepção. 
Também serão possíveis arquiteturas de 
rede nas quais o próprio satélite, total ou 
parcialmente, sirva como estação base 
(gNB).
Na tecnologia, a Huawei apresentou os 
relógios inteligentes Watch 3 e 3 Pro com 
HarmonyOS, com uma opção em titânio 
que, segundo os expositores, tem auto-
nomia de até 5 dias  com um painel AMO-
LED de 1,43 polegadas, resolução de 466 
x 466 pixels e 326 PPI com conexão via 
Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4 GHz e NFC.
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Redes privadas 5G

Um dos temas principais do evento foi o 
5G e, dentro dele, as redes privadas, com 
Acesso Fixo Sem Fio 5G (FWA) que ofe-
rece alta largura de banda e conexão de 
baixa latência que pode permitir que as 
empresas operem remotamente “a um 
custo menor para os provedores de servi-
ços de Internet. No MWC, a D-Link apre-
sentou suas tecnologias mais recentes 
para redes privadas 5G empresariais, in-
cluindo um novo gateway 5G que ofere-

ce segurança robusta e alta confiabilidade  
para  atender  aos   requisitos críticos de 
comunicação sem fio para aplicações in-
dustriais”, explicou à reportagem um exe-
cutivo da D-Link.
Outro ponto em destaque passa pelo ge-
renciamento de rede local privada, que 
pode ser realizado com a tecnologia Nu-
clias Connect e sua gama de dispositivos 
compatíveis, incluindo pontos de acesso 
Wi-Fi 6, switches inteligentes e um novo 
hub de controlador de rede, SMBs com 
locais remotos podem construir e geren-
ciar a rede que possam ter escalabilidade.

Top C-Level32
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Primeiro laboratório de IA no 5G

NVIDIA Enterprise e Google Cloud anun-
ciaram a criação do primeiro Laboratório 
de Inovação de Inteligência Artificial (IA) 
no 5G para acelerar o desenvolvimento 
da tecnologia que irá oferecer suporte a 
fornecedores na concepção, teste, otimi-
zação, validação de aplicações de 5G e IA, 
executados no local e no Google Cloud.
Segundo os executivos consultados pela 
reportagem, a ideia é promover o desen-
volvimento da economia da Internet das 
Coisas. O laboratório disponibilizará às 
empresas acesso aos serviços da Google 
Anthos e às plataformas de hardware e 
software de computação aceleradas pela 
NVIDIA, que permitem usar dados e IA 
para impulsionar o desempenho dos ne-
gócios   e   aumentar   a   eficiência ope-

racional, além de otimizar a segurança e 
a confiabilidade. A previsão é de que o 
laboratório será inaugurado no segundo 
semestre do ano.
“O setor mundial de telecomunicações 
está passando por uma grande transfor-
mação, pois a velocidade e a baixa latência 
do 5G oferecem oportunidades inéditas 
de disponibilizar IA no 5G para a digita-
lização na borda empresarial. Essa cola-
boração com o Google Cloud para criar o 
primeiro Laboratório de Inovação Aberta 
de IA no 5G do setor ajudará as operado-
ras de rede e as empresas de infraestru-
tura a gerarem mais lucro com base em 
IA e machine learning”, afirmou Ronnie 
Vasishta, vice-presidente sênior de tele-
comunicações da NVIDIA.
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Redes multicast de Televisão 
Digital – Diginets*

(*) Redes especializadas em 

programação de  entretenimento

Uma oportunidade para os telespectadores, programadores de conteúdos e no-

vas receitas podem permitir que a TV Aberta gratuita tenham um novo fôlego 

Nestes quarenta anos que tenho ocupa-
do diferentes cargos nas principais redes 
de Televisão Aberta do Brasil, ouvi repe-
tidamente, o anúncio do fim da televisão 
aberta. Novas formas de acesso aos con-
teúdos vêm ganhando espaço num mer-
cado que não para de se transformar e 
a “velha televisão aberta”, ainda lidera a 
modalidade de acesso ao conteúdo tele-
visivo brasileiro, mas é inegável que algo 
está se transformando. Recentemente, 
me deparei com um artigo do Brad Ad-
gate, consultor de mídia, na Revista For-
bes, trazendo uma tendência dos Esta-
dos Unidos, que tecnicamente poderia 

chegar ao Brasil também, já que temos 
a mesma possibilidade. O artigo trata de 
uma alternativa para as redes de televi-
são aberta, num momento em que tan-
to se fala da “morte” dessa modalidade 
de transmissão e o crescente número de 
“cord cutters” (telespectadores que can-
celaram as assinaturas de Pay-TV), no 
mercado norte-americano surge uma luz 
no fim do túnel para dar mais um fôlego 
para a TV Abertura e gratuita.
Com a substituição do Sistema Analógico 
de televisão pelo Sistema Digital, o SBT-
VD-T adotado em dezembro de 2009 no 
Brasil, onde a tecnologia digital permi-

Por Raimundo Lima
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tiu a possibilidade de se transmitir várias 
programações simultaneamente em um 
mesmo canal de televisão o que não era 
possível no sistema analógico. Em razão 
da Portaria n° 24/2009 do Ministério das 
Comunicações, a multiprogramação em 
TV Digital, prevista no Decreto 5.820/06, 
ficou restrita às consignatárias de Televi-
são Pública exploradas diretamente pela 
União.
Em abril de 2020, um decreto presidencial 
ampliou a permissão para todas as emis-
soras comerciais e educativas do Brasil 
em razão da pandemia. O decreto deter-
minou que as emissoras só poderão vei-
cular conteúdo específico destinado às 
atividades de educação, ciência, tecno-
logia, inovação cidadania e saúde, com 
fins exclusivamente educacionais ou de   
exploração   comercial,   em   razão  da 
pandemia de Covid-19, pelos próximos 
seis meses a partir da data de publicação 

da portaria. Nos EUA, vários grupos que 
controlam estações de televisão aber-
ta, já adotaram a nova tendência, entre 
elas: Sinclair, Scripps, Tegna, Nextars, CBS 
e NBCU. O alcance da cobertura do si-
nal desses novos canais é o mesmo do 
raio de cobertura da emissora principal. 
Quando esses novos canais são também 
transmitidos por operadoras de Pay-TV 
ou DTH, o alcance é exponencial. Alguns 
desses canais, já chegam a 90% dos lares 
norte-americanos.  O modelo comercial 
é semelhante ao da televisão aberta tra-
dicional, venda de espaços para anúncios 
nacionais e locais. A receita publicitária, 
em 2019, ficou um pouco abaixo de US$1 
bilhão, mas a tendência é de alta para os 
canais multicast.
Como podemos observar, os canais de 
Pay-TV, veem numa tendência constante 
de perda de assinantes, enquanto o aces-
so  via vêm aumentando. O fenômeno do 
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“cord cutter”, diz respeito a opção do con-
sumidor de cortar despesas, entre outros 
motivos, acentuado mais ainda nesse pe-
ríodo de pandemia da Covid-19. 
 
E o que acontece com os canais multi-
cast nessa história? 
 
Eles fazem parte do acesso livre e gratui-
to que sempre foi o atrativo da TV Aberta 
terrestre. Para acessar essas transmissões 
digitais, basta adquirir uma antena digi-
tal de fácil instalação, que nos EUA, tem 
um custo médio de US$20 dólares. Essa 
alternativa proporciona um grande im-
pacto, por exemplo, se numa determina-
da localidade, era possível acessar cinco 
(5) emissoras de televisão de sinal aberto 
e gratuito e essas emissoras passassem 
a transmitir dois outros canais multicast, 
cada uma, o telespectador passaria a dis-
por de 15 canais com programações dife-
rentes, de forma gratuita. Por outro lado, 
a disponibilidade de novos espaços para 
serem comercializados com patrocina-
dores e anunciantes locais e nacionais se 
multiplicaram. É claro, que tudo isso de-
pende do conteúdo e atratividade desses 
novos canais.

Público
 
Inicialmente, foi verificado que o princi-
pal público dos canais multicast ou de 
multiprogramação, são compostos pes-
soas acima dos 60 anos, para controlar os 
custos operacionais desses novos canais 
multicast, os grupos que controlam essas 
estações, têm buscado muito do seus res-
pectivos acervos, exibindo filmes, séries e 

shows do passado o que tem agradado 
muito a esse público alvo. Mas, à medida 
que os canais multicast vão ganhando 
popularidade, já começaram os investi-
mentos em conteúdo para uma faixa de 
público mais jovem.
Dave Morgan, CEO da Simulmedia, ob-
serva: “O extraordinário crescimento das 
redes de TV multicast nos últimos cin-
co anos é uma das histórias menos con-
tadas na indústria da mídia. Hoje, mais 
pessoas assistem mais publicidades por 
mais tempo em redes multicast nos Esta-
dos Unidos do que em serviços de strea-
ming com suporte de anúncios, e todas 
essas visualizações são novas. Redes mul-
ticast podem não ser tão atraentes quan-
to AVOD, mas são maiores”.
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Integração de 
aplicações OTT

A integração de uma solução OTT (Over-
-the-Top) implica em várias considerações 
técnicas e operacionais, desde o uso de 
tecnologia de um fornecedor com todas 
as ferramentas integradas até a integra-
ção de aplicações de tecnologias forne-
cidas por empresas diferentes, mas que 
agregam um valor importante se estas 
forem bem planejadas e executadas.

A estrutura de uma operação OTT é com-
posta por muitas funções ou aplicações 
que são necessárias para adequar as tecno-
logias existentes, para que o sistema ope-
re corretamente e possa fornecer a melhor 
qualidade de experiência para seu cliente 
final aos assinantes. Vamos detalhar a se-
guir uma estrutura OTT e uma série de fer-
ramentas com funções específicas:

C-Level Talks
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Live Encoding

Uma ferramenta que vem se aprimoran-
do ao longo do tempo.  A qualidade na 
compressão do vídeo é fundamental para 
reduzir os tempos de processamento de 
todas as etapas seguintes, incluindo a re-
dução de latência, redução de armazena-
mento, redução do uso de dados da CDN, 
melhora no QoS (Qualidade de Serviços) e 
QoE (Qualidade da Experiência do Usuá-
rio). As ferramentas modernas de Enco-
der “na nuvem” permitem a codificação 
em até 100 vezes a velocidade real e, além 
disso, já são integradas com solução de 
DRM (Digital Rights Management) para 
proteção de conteúdo e possuem uma 
gama completa de I/O para formatos de 
áudio, vídeo e arquivos.

Gestão de clientes, gestão de parcei-
ros, gestão de negócio, cobrança

O nome já diz tudo: a operação necessita 
destas ferramentas e necessita que elas 
se integrem, muitas vezes, a outras fer-
ramentas de gestão já existentes. Nesta 
função é muito importante avaliar prazo 
de implantação, capacidade de integra-
ção com os mais diversos tipos de siste-
mas de cobrança (billing), regionalização 
da gestão, definição de regras de negócio 
com os parceiros etc. A integração des-
te tipo de plataforma é fácil de ser feita, 
desde que o operador tenha bem claro 
os objetivos e as ferramentas da sua pla-
taforma de OTT. Os grandes fornecedo-

res destas plataformas já têm todas as 
APIs (Application Programming Interfa-
ce) prontas para facilitar a integração.

Player
 
Uma característica muito importante 
para esta ferramenta é, por exemplo, a 
sua capacidade modular, onde o cliente 
pode carregar somente o que precisa no 
Player e, desta forma, fazer um acesso rá-
pido e eficiente. É comum ter operado-
ras de OTT que perdem muita base de 
clientes por demora ou falha na abertu-
ra de um vídeo/programa. No mercado 
já existem players com esta arquitetura 
modular, com início rápido, baixa latên-
cia, confiável e com monitoração de per-
formance em tempo integral, isso gera 
uma base de dados importante para o 
operador entender como está o resulta-
do final da qualidade de experiência de 
sua programação OTT.  
 
Inserção dinâmica de anúncios
 
Graças à característica unicast das plata-
formas OTT, onde cada cliente em poten-
cial tem um endereço IP predefinido, a 
inserção comercial dinâmica e individua-
lizada para a base de assinantes passou 
a ser um dos grandes potenciais de ne-
gócio. A geração de streamings já conta 
com tecnologias     com      capacidade    
de inserção individual de anúncios com 
base nas características de aprendizado 
de cada usuário. As ferramentas de mídia 
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personalizadas (Media Stream Personali-
zation) já estão disponíveis no mercado e 
permitem a criação de canais de TV vir-
tualizados com conteúdo individualizado 
conforme perfil do usuário. 

CDN - Content Delivery Network
 
São aplicações ligadas a caching de con-
teúdo locais e multi-CDN (conforme dia-
grama abaixo) e são de extrema impor-
tância na avaliação de uma integração 
OTT. Ter os conteúdos disponíveis cada 
vez mais perto do usuário   final e com 
múltiplo acesso de CDN irá certamente 
viabilizar uma plataforma com redução 
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de custo de acesso, menor latência, maior 
capacidade para muitos acessos simultâ-
neos e no final de tudo uma melhora na 
qualidade de experiência. Com a busca 
de novos territórios para regionalização 
do negócio de OTT e a inclusão de even-
tos de grande porte, por exemplo, eventos 
esportivos, religiosos. Estes eventos de-
mandam múltiplos acessos, que podem 
“travar” uma operação se não estiverem 
bem dimensionados. As CDNs têm suas 
capacidades regionalizadas e cabe à ope-
radora buscar as melhores opções den-
tro do seu objetivo estratégico de negó-
cios, o futuro está em não ficar limitado 
na CDN.



Reflexões
 
Alguns fornecedores têm capacidade de 
oferecer a solução completa, incluindo 
desde o conteúdo até o aplicativo para 
o usuário final. É muito importante sa-
ber qual é a capacidade deste sistema e 
identificar até quantos acessos podem 
ser comportados e em que região geo-
gráfica se pode atuar com a qualidade 
de serviço necessária e dentro de custos 
que viabilizem o negócio.
A integração de aplicativos/funções adi-
cionais de outros fornecedores a uma 
plataforma já existente pode ser uma so-
lução técnica viável. As tecnologias hoje 
permitem uma série de funções dispo-
níveis “na nuvem” para atender às ne-
cessidades cada vez mais crescente de 
rapidez na implantação, capacidade de 
rápido crescimento na base de clientes, 
atingir novas áreas de cobertura geográ-
fica, reduzir custos, tanto no evento ao 
vivo como nos arquivos sob demanda. 
Em nosso caso específico, vamos explo-
rar um pouco mais os OTTs de conteúdos 
audiovisuais em geral, sejam eles lineares 
(coloquialmente chamados de “ao vivo”) 
como também Sob Demanda, ou VOD 
(Video On Demand). Com uma análise 
detalhada do problema é possível encon-
trar as tecnologias que permitam este de-
senvolvimento, muitos dos quais já com 
casos reais já desenvolvidos que podem 
ser usados para estudo de aplicação que 
irá facilitar a integração e a capacidade 
técnica da equipe
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