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TOP C-Level Talks:

O leilão do 5G e o case 

da Record News

No último dia 23 de setembro, O TOP 

C-Level realizou um evento virtual reunin-

do executivos das principais operadoras 

de satélite do Brasil, para um debate so-

bre o Leilão do 5G e os impactos na in-

dústria de satélites no Brasil.

Com a moderação de JR Cristovam (CEO 

da Unisat), estiveram no debate: Guilher-

me Saraiva (Embratel), Marcelo Amoedo 

(Intelsat), Rodrigo Campos (Eutelsat), Ser-

gio Chaves (Hispamar) e Jurandir Pitsch 

(Ses).

Além de reunir novamente as operado-

ras em um mesmo painel, o que já não 

ocorria há quase dois anos, o TOP C-Le-

vel Talks levou a sua audiência conteúdo 

de alta qualidade sobre o desdobramen-

to do 5G, tecnologia que vai impactar a 

todos em breve.

Outro importante evento realizado foi 

o de Inovação na prática – Case Record 

News, com a presença de Reinaldo Gilli – 

presidente da Record News. 

Nesse painel foram debatidos os desafios 

Paulo Galante - CEO Newcon

e os resultados alcançados pela Record 

News com a implantação de processos 

inovadores, para disponibilizar seu con-

teúdo à sua audiência através de todos 

os meios possíveis. Em apenas um ano 

de implantação deste projeto, a Record 

News alcançou resultados surpreenden-

tes. Tudo isso realizado em meio a uma 

pandemia e com cenário repleto de in-

certezas. 

Dando continuidade a missão do TOP 

C-Level de produzir conhecimento rela-

cionado a tecnologia e negócios, reali-

zaremos no mês de outubro, um evento 

especial TOP C-Level Talks com três dias 

de debates sobre Produção, Distribuição 

e Monetização de conteúdo.

Nesta edição, estamos detalhando um 

pouco mais o Case da Record News para 

inspirar nossos leitores a inovarem seus 

negócios.

Boa leitura!!

Editorial
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O case Roku no Streaming

Impactado definitivamente pela pande-

mia, o entretenimento dentro de casa ga-

nhou status de protagonista. Em pouco 

menos de um ano, o que era visto ain-

da como uma tendência, sobretudo no 

Brasil, acelerou e se tornou referência. De 

acordo com uma pesquisa realizada nos 

Estados Unidos pela Roku, o mercado 

local ainda tem muito a se desenvolver, 

Entre outros dados e o que comprova 

que o modelo veio para ficar, a marca de 

que quatro em cada cinco pessoas são 

consumidoras de streaming. Segundo a 

pesquisa, quatro, a cada cinco pessoas 

entrevistadas confirmaram ser consu-

midoras de streaming. 

Mas, o que faz o alguém querer pular de 

cabeça neste tipo de entretenimento? 

Oferta de conteúdo, conforto e preço. Ou 

seja, uma plataforma que apresente (mui-

tas, milhares de) opções para todas as au-

diências, que seja fácil de instalar e usar e 

que tenha um custo-benefício acessível. 

A Roku foi a primeira a atingir esse triân-

gulo mágico. Em 2008, a empresa criou 

o primeiro player para streaming e, des-

de então, vem desenvolvendo a melhor 

experiência em TV. Em seu último balan-

ço, estavam registrados 55,1 milhões de 

usuários ativos no mundo e, atenção, fo-

ram contabilizadas 17,4 bilhões de horas 

de streaming. O que torna a empresa lí-

der em horas consumidas.

E, a partir do player, a linha de produtos 

não parou de crescer. No Brasil, onde che-

gou somente em janeiro 2020, são comer-

Por Adriana Naves



cializados o Roku Express (equipamento 

próprio que transforma qualquer TV em 

smart TV) e as Roku TVs, fabricadas pela 

AOC e pela Philco, que trazem este siste-

ma operacional já embarcado. 

Com esses equipamentos, o consumidor 

tem acesso a uma plataforma de interfa-

ce fácil e intuitiva, e a mais de 5 mil canais 

com 100 mil filmes e séries.

Os parceiros da Roku operam em três 

modelos: AVOD (vídeo sob demanda gra-

tuito e com inserção publicitária), Vix, Plu-

to TV e Redbull TV; SVOD (vídeo sob de-

manda via assinatura), como os grandes 

e conhecidos Netflix, Prime Video, HBO 

Max, entre outros; e TVOD (transferên-

cia única por um conteúdo), com canais 

como Apple TV e Look. Ao se tornar essa 

intermediária que conecta produtores e 

distribuidores ao espectador, a Roku se 

monetiza pelo conteúdo e pela publici-

dade (ainda não vigente no Brasil). Isso 

explica como seus produtos têm preços 

tão competitivos, já que não são sua prin-

cipal fonte de receita. 

Novos parceiros de conteúdo estão che-

gando – no ano passado demos as boas-

-vindas a 20 parceiros – e o mindset tam-

bém está mudando. Até mesmo aqueles 

considerados concorrentes, como TVs por 

assinatura e gigantes da TV tradicional es-

tão se rendendo ao streaming. Importan-

tes canais como DirecTV Go e Globoplay 

chancelam o que a gente aqui na Roku 

já sabe: a era do streaming está apenas 

começando.

Adriana Naves

O autor: 

Head de Distribuição de 

Conteúdo para América Latina 

na Roku, a profissional Adriana 
Naves possui mais de 25 anos 

de experiência no segmento 

de entretenimento de grandes 

empresas como Editora Abril, 

IG, Trip, Fox e Disney, onde 

liderou importantes estratégias 

comerciais de implantação 

e distribuição de canais e 

produtos de streaming.

anaves@roku.com
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Pirataria, o problema é seu também

As operações policiais cada vez mais 
eficientes e a importante mudança de 
postura dos órgãos de Estado no en-
frentamento da pirataria, elevou signifi-
cativamente o tratamento diante da gra-
vidade do tema nos últimos anos.
A colaboração contínua da indústria de 
mídia, junto ao maior alinhamento dos ór-
gãos reguladores, polícias e outros agen-
tes de governo, têm gerado resultados 

significativos no combate a esta prática. 
A  própria expressão “pirataria” não aju-
da. Afinal, apesar de ladrões dos mares, 
os piratas carregam um certo charme e 
estilo à La Jack Sparrow, como nas obras 
de ficção, com um quê romântico e fan-
tasioso de indivíduos à margem da so-
ciedade que encontram nessa prática o 
seu sustento. Contudo, o inimigo agora é 
outro. E o sistema é complicado, parceiro.

Por Marcelo Bechara
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 A sociedade sabe

Sejamos sinceros: a sociedade é extre-
mante flexível com essa prática delituosa. 
O ato é consciente e intencional. O mes-
mo cidadão capaz de se ultrajar com con-
dutas como a corrupção, por exemplo, 
não se incomoda em assistir ao canal de 
notícias através de caixinhas ilegais. 
Acontece que, até pouco tempo, a pira-
taria do audiovisual era um problema da 
indústria. Eu, cidadão de bem, adoro fute-
bol e não acho que assistir jogos de canais 
pay-per-view de graça tornará o mundo 
pior, tampouco vai prejudicar meu time 
do coração. Ledo engano. 
O atual estado da arte da pirataria pelas 
famosas caixinhas conectadas em redes 
domésticas é um problemão instalado 
nas salas de milhões de brasileiros.
Em recente decisão, a Anatel entendeu 
que a colocação de terminais não homo-
logados fere as regras de comercializa-
ção de equipamentos de telecomunica-
ções no país. Inclusive, alguns dos maiores 
marketplaces já estão atuantes e vigilan-
tes para barrar a venda dessas caixinhas. 
Precisamos agora de um novo passo. 
Anatel e Ancine, agências reguladoras do 
setor de telecomunicações e do mercado 
audiovisual brasileiro, respectivamente 
devem, juntas, estabelecer regulamento 
próprio para que detentores de direitos 
autorais possam reclamar e promover a 
suspensão de Ips, DNS e URLs que afron-
tem às leis.

Como está lá fora?

Portugal é um exemplo de como tal me-
dida foi benéfica e transformadora. Mais 
recentemente, a Indonésia seguiu cami-
nho semelhante, e já inverteu a curva de 
consumo de conteúdos lícitos e ilícitos 
por meio da pirataria. 
Em janeiro de 2013, as empresas prove-
doras de conexão fecharam a chama-
da porta 25 – a entrada padrão da troca 
de e-mails para a abertura da porta 587, 
considerada a mais segura. Tudo isso, por 
causa dos spams, as famosas mensagens 
indesejadas que, via de regra, têm con-
teúdo de caráter comercial, mas podem 
trazer consigo arquivos maliciosos e a prá-
tica do phishing scam.
A importância dessa medida - extrema-
mente correta na minha opinião - mere-
ceu uma previsão regulamentar de exce-
ção na quebra da neutralidade da rede. 
A gestão na porta 25, nada mais é do 
que um bloqueio que atua diretamente 
na rede. Assim, o Brasil deixou de ser um 
dos maiores “spammers” do mundo, e se 
tornou um lugar seguro - com máquinas 
zumbis - para a atuação de agentes mal-
-intencionados.
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Precisamos fazer gestões permanentes 
nas redes de telecom de modo a bloquear 
o IP de caixas e sites que se dediquem a 
disponibilizar conteúdos ilegais. 
Aos que advogam contra, pois entendem 
que, para derrubada de conteúdos piratas 
na rede é preciso ordem judicial, saibam 
que as mensagens indesejadas também 
são conteúdo. Ambas têm questões in-
trínsecas de segurança cibernética. É fato 
que, assistir o jogo do meu time é mais 
proveitoso que receber spams na caixa 
de entrada. Mas, nossa tradicional flexibi-
lidade diante da pirataria precisa mudar.

Pirataria caseira

O DVD pirata queimado industrialmente 
em local desconhecido era apenas um 
conteúdo em mídia física isolada. Agora, 
a indústria ilegal digital passa a ser nos la-
res. Cada caixa conectada é um elemento 
da rede descentralizada ilegal que opera 
de forma permanente.
O problema não é apenas mais meu, 
como indústria. O problema está dentro 
da sua casa, com terminal conectado à 
rede como máquina zumbi de nova ge-
ração, se prestando ao armazenamento 
de fotos de pornografia infantil, minera-
ção de criptomoedas e exposição dos da-
dos pessoais de sua família. O problema 
é seu também!

Marcelo Bechara

O autor: 

Advogado e Professor, ex-
Consultor Jurídico do Ministério 

das Comunicações, ex-
Procurador-Geral da Anatel, 

ex-Conselheiro-Diretor da 
Anatel. Ex-Membro do Comitê 

Gestor da Internet no  Brasil, ex- 
Membro do Conselho Nacional 

de Cinema. É Membro do 
Conselho Superior da ABERT, 

Vice-Presidente da ABTA e do 
IAB. É o Diretor de Relações 

Institucionais e Regulação do 
Grupo Globo.

marcelobechara@g.globo 
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Por José Roberto Elias 

O término da última fase da digitalização 
de TV no país está previsto para 2023. 
Percebe-se, desde já, um movimento das 
emissoras para efetivarem as implanta-
ções remanescentes visando o atingi-
mento do prazo e garantindo a presença 
da TV aberta em municípios não cobertos 
pelas etapas iniciais. O Ministério das Co-
municações vem promovendo ações de 
incentivo à expansão dos serviços a mu-
nicípios menores e desprovidos de con-
dições próprias para receberem acesso à 
recepção de TV digital, garantindo a in-
clusão dentro das possibilidades existen-
tes.
Da mesma maneira, segue a migração 
AM-FM, com radiodifusores contempla-
dos com canais outorgados, alguns em 
faixa estendida, objetivando equacionar 
o equilíbrio dos negócios desse setor, 
igualmente prejudicado pela pandemia 
que afetou a todos. Ao mesmo tempo, 
é necessário investir em novos sistemas 
transmissores e antenas, além de realizar 
“upgrades” em estúdios e garantir a qua-
lidade de áudio exigida pela modulação 
FM.
Fornecedores e empresários do setor, 
além da constante reinvenção das em-
presas com eficiência em processos e in-
vestimentos em tecnologia e marketing 
estratégico, buscam oportunidades sem 
descanso. 

Digitalização e a 
Próxima Geração 

de TV Digital 
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As empresas experimentam sempre o 

equilíbrio dinâmico, similar a andar de bi-

cicleta - se você parar, o chão te espera. 

Além de estar em movimento, há que se 

fazer malabarismo mantendo o olho na 

concorrência para não sermos ultrapas-

sados.

A TV Digital iniciou com sistemas de alta 

potência e antenas complexas, passan-

do a médias potências e complexidades 

moderadas de sistemas irradiantes. Hoje, 

a realidade é a de baixo custo, simplici-

dade de projeto, antenas banda larga e 

sistemas compartilhados. Os custos su-

per otimizados, entregas rápidas e con-

dições comerciais inimagináveis, porém, 

sem perder de vista a futura geração de 

TV Digital, a TV 3.0, cujos testes devem 

acontecer entre o final deste ano e o iní-

cio de 2022, cuja avaliação subsidiará as 

especificações da nova geração.

Parece utopia pensarmos já nessa nova 

geração de TV, com integração maior 

entre diferentes mídias, alta capacidade 

de dados, granularidade de estações re-

transmissoras de baixa potência e ante-

nas de transmissão complexas e adapta-

tivas. Ou, ainda, em receptores com alta 

complexidade de processamento, adap-

tativos, integrados a outros dispositivos e 

com inteligência artificial.

Mesmo assim, relembremos dezembro 

de 2007, quando inaugurávamos as pri-

meiras transmissões de TV Digital em São 

Paulo. Quatorze anos terão se passado em 

dezembro deste ano e estaremos a um 

Sobre o autor:

 

José Roberto Elias é 

Sócio Diretor da IFTX.

José Roberto Elias
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passo de completar a digitalização. Cer-

tamente, a nova geração de TV conquis-

tará seu lugar muito mais rapidamente, 

tanto pela evolução tecnológica quanto 

pela própria necessidade de acesso à in-

formação que todos já incorporamos em 

nosso dia a dia. E as emissoras de rádio, 

sempre presentes e cumprindo seu no-

bre papel, seguirão cobrindo o país de for-

ma eficiente na distribuição das informa-

ções, com a agilidade que lhe é peculiar.

elias@iftx.com.br

mailto:elias@iftx.com.br
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TV Conectada:
o futuro da televisão já chegou

CASE: Record News - Parte 1
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Sempre que uma nova tecnologia de 
transmissão de rádio difusão chega, os 
arautos do futuro já condenam a morte 
o meio anterior. Isso ocorreu com o rádio, 
em um exemplo muito famoso, e agora 
ocorre com a televisão já fazem alguns 
anos. Mas a experiência mostra que os no-
vos meios não destroem o anterior, ape-
nas traz novos formatos.
E estamos passando por uma mudança 
dessas atualmente, com o aumento da 
utilização das SmarTVs, além de apare-
lhos periféricos, que estão transformando 
a forma como os brasileiros consomem 
televisão atualmente.
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Da redação

O streaming, que chegou primeiro e já 
caiu no gosto das pessoas no mundo in-
teiro, já habituou o telespectador a ter o 
controle da grade de programação. Isso 
trouxe outros players ao mercado, e hoje 
as principais empresas tem seu próprio 
serviço pagos. 
Um exemplo é a fabricante coreana Sam-
sung, que utiliza o aplicativo TV Plus em 
seus aparelhos de televisão, que é um 
agregador de canais, que conta com mais 
de 20 milhões de TVs conectadas em sua 
base de dados. Investindo no Brasil des-
de o ano passado, o sistema já tem vá-
rios canais em português, aumentando 
as opções a cada trimestre.



Aline Jabbour, Diretora de Desenvolvi-
mento de Negócios da Samsung na Amé-
rica Latina, foi perguntada sobre o que a 
marca espera para os próximos anos: “O 
Samsung TV Plus foi lançado na Coreia do 
Sul em 2015 e já está presente em 23 paí-
ses, possibilitando aos usuários um aces-
so 100% gratuito e instantâneo a diver-
sos tipos de conteúdo. No Brasil, ele vem 
pré-instalado em todas as nossas Smart 
TVs desde 2017, contando com mais de 
35 canais, como Record News, Runtime, 
Bloomberg TV e Wild Earth, entre mui-
tos outros. Nos próximos anos, vamos 
nos concentrar em adicionar mais canais 
Premium, programas de entretenimento, 
além de seguir incluindo filmes à nossa 
biblioteca de vídeos sob demanda, já em 
expansão. Esses conteúdos de parceiros, 
presentes na plataforma, já fizeram nos-
sos números de engajamento e visuali-
zação crescerem significativamente. Em 
contrapartida, isso vem fornecendo aos 
anunciantes um acesso direto a milhões 
de espectadores. Esse ciclo virtuoso é o 
que impulsiona o nosso crescimento. Por 
isso, não temos dúvida de que o Sam-
sung TV Plus seguirá como protagonista 
em nossas ações voltadas a oferecer ain-
da mais facilidades aos consumidores.” 
Além da Samsung, existem muitos ou-
tros players no mercado, investindo em 
formatos diferentes para alcançar o te-
lespectador, como a PlutoTV, do grupo 
ViacomCBS, que funciona por aplicativo 
em smartphones, TV ou acessórios. Em 
setembro eles devem lançar um pacote 

novo de canais no Brasil. Também temos 
a WatchTV, uma plataforma brasileira ba-
seada apenas em provedores de internet 
e muitas outras. Isso sem contar os servi-
ços de streaming que agora estão focan-
do também na transmissão de canais li-
neares, com os pacotes da Disney+ e HBO 
Go. 
Mas nesse cenário, como ficam as emis-
soras tradicionais? Elas estão preparadas 
para essa mudança, não só na transmis-
são mas também na maneira de se mo-
netizar essa operação? 
Nossa equipe foi conversar com uma das 
primeiras a investir nesse formato, a Re-
cord News, braço jornalístico do grupo 
RecordTV, que inclusive é o único canal 
linear que está em alguns desses servi-
ços de streaming desde o início do ano. 
O canal de notícias, que segundo dados 
da imprensa especializada está em se-

Reinaldo Gilli - Presidente Record News
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gundo lugar de audiência no segmen-
to, além de transmissão em sinal aberto, 
também tem seu sinal distribuído na TV 
Plus da Samsung, na WatchTV e em ne-
gociação avançada com outras empresas 
de streaming. Mas o que isso representa 
em investimento tecnológico e em retor-
no comercial?
Reinaldo Gilli, presidente da Record News, 
um executivo de televisão reconhecido 
também pelos seus conhecimentos em 
tecnologia de transmissão, é um dos prin-
cipais responsáveis pela implantação des-
se formato de transmissão. Participando 
pessoalmente da estruturação tecnoló-
gica necessária, também conversou com 
nossa equipe e respondeu algumas per-
guntas sobre esse case.
Segundo Gilli: “Acreditamos que o strea-
ming seja mais uma tecnologia para 
distribuir o conteúdo de nosso sinal. Na 
Record News entendemos que a nossa 
programação precisa estar em todas as 
plataformas de distribuição, quer sejam 

nas atuais ou naquelas que surgirão. En-
tendemos que hoje as pessoas precisam 
receber nossa programação em todas as 
plataformas, pois o que faz a diferença 
não é o meio de transmissão, mas o con-
teúdo distribuído.”
Pois como a mudança de formato de 
transmissão, surgem também novas for-
mas de entrega comercial. E como mo-
netizar essa operação para fechar a con-
ta? Essa foi a pergunta feita ao gerente 
comercial da emissora, Alecs Rocha: “A 
única constante em nosso mercado nos 
últimos 20 anos, é a mudança. Com isso, 
temos que nos adaptar e continuar entre-
gando a melhor solução aos nossos anun-
ciantes. A principal diferença aqui, é a pos-
siblidade de geolocalização do anúncio 
em uma grade linear de TV de notícias 
ao vivo. Essa possibilidade gera inúmeras 
estratégias de marketing, como entrega 
por região, horários e afinidade da grade 
e programas, promoções especificas do 
varejo para municípios, enfim, possibili-
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dades que com o sinal nacional não era 
possível. Além de ter o dado de domi-
cílios que assistiram o anúncio em sua 
integralidade.
Ricardo Rodrigues Junior, Diretor de Ino-
vação e Novos Negócios na aunica Inte-
ractive Marketing, empresa especializa-
da em análise de dados digitais acredita 
que as vantagens desse sistema para 
toda a cadeia serão muito importantes: 
“A negociação, venda e compra de mí-
dia programática nas TVs Conectadas 
têm inúmeras vantagens, como a abor-
dagem centralizada, escalabilidade, vi-
são unificada dos dados usados para 
segmentação e mensuração, e otimiza-
ção em tempo real. A transição da TV 
tradicional para as TVs conectadas, que 
já vinha ocorrendo com grande veloci-
dade no Brasil, acelerou ainda mais por 

conta dos cenários de pandemia e isola-
mento social. Ou seja, as TVs Conectadas 
com publicidade é o futuro da TV e, por 
isso, os publishers e nesse cenário inova-
dor”.  anunciantes devem considerar ado-
tar novas estratégias para obter sucesso 
O futuro da transmissão do sinal de tele-
visão parece a cada dia mais ser conecta-
do, e as empresas que não começarem a 
investir nisso agora correm o risco de se 
perderem nesse cada vez mais compe-
titivo mercado de mídia.  E nós estamos 
acompanhando esse processo de trans-
formação de perto aqui na TOP C-Le-
vel, tanto em nossas páginas como em 
nossos encontros virtuais, trazendo em 
primeira mão as tendências para ajudar 
nossos leitores a seguirem o caminho do 
sucesso nesses tempos tão complicados. 



https://lawo.com/home-solution/
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Sony traz ao Brasil 
linha de câmeras, 

lentes e acessórios 
em parceria 

com a Merlin 
Distribuidora 

A parceria entre as empresas será 
responsável por seguir abastecendo 

o país com equipamentos da linha 
através da recém criada empresa do 

grupo da divisão profissional, a SPSB 
(Sony Professional Solutions Brasil), e 
vai incluir agora em seu portfólio câ-
meras, lentes e acessórios fotográfi-

cos para uso profissional.

A Sony está de volta ao mercado com 
suas linhas de câmeras e lentes profis-
sionais. A empresa acaba de firmar uma 
parceria com a Merlin Distribuidora - dis-
tribuidora oficial das maiores marcas de 
produtos profissionais para produção au-
diovisual, vídeo, broadcast e cinema. Em 
breve, a primeira remessa de produtos vai 
desembarcar em solo brasileiro. 
Com a parceria entre Sony e Merlin Distri-
buidora, o abastecimento nos pontos de 
venda será garantido, assim como todo 
o suporte aos consumidores, garantias e 
excelência no atendimento que já havia 

conquistado a todos durante todos esses 
anos de atuação.  
De acordo com Ana Malerbi, gerente de 
marketing da categoria na Sony trata-se 
de uma retomada do setor e da confian-
ça dos consumidores, que conhecem e 
não renunciam à qualidade dos produ-
tos Sony. “É com muita alegria que anun-
ciamos esse novo momento aos nossos 
consumidores, agora em parceria com a 
Merlin Distribuidora, que atua há 36 anos 
no mercado brasileiro. 
Nossos consumidores, que são fiéis há 
tantos anos, podem ficar tranquilos pois 
terão novamente os produtos profissio-
nais nas lojas, originais, com garantia e a 
excelência no suporte Sony que todos já 
conhecem”, afirma.
A primeira distribuição contará com 25 
produtos, entre câmeras, lentes e
acessórios. Entre as câmeras, estão os 
modelos ILCE-6400L, ILCE-6600, ILCE-
-7M3, ILCE-7C, ILCE-7RM4 e ILCE-7SM3. 
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Monitoração ponta a ponta 
beneficia gestão das redes de TV 

Combinadas ou operando em separado, soluções para monitoramento 
e auditoria broadcast antecipam as ações das equipes de engenharia e 
mantêm a conformidade da cadeia de distribuição.

Conforto sonoro

O mais novo componente das soluções 
para monitoração da SHOWCASE é o Sho-
wLoudness, tecnologia de alto desempe-
nho para manter a intensidade subjetiva 
do áudio nas transmissões de televisão 
aberta. 
Conhecida por LOUDNESS, esta intensi-
dade deve seguir os parâmetros especifi-
cados pelo padrão ISDB-Tb e pela ABNT 
para manter o conforto da audiência. A 
preocupação com a medida do LOUD-

NESS no Brasil ganhou força com um de-
creto presidencial para acabar com o sú-
bito aumento de volume nos intervalos 
comerciais, algo que sempre irrita os te-
lespectadores. 
A questão evoluiu com a implantação 
da Televisão Digital Aberta e, desde 2013, 
são realizadas fiscalizações para aferir as 
diferenças de intensidade sonora entre a 
programação regular e a publicidade. As 
emissoras de TV que não seguem os pa-
drões podem ser punidas.

Por Marco Antonio Melo
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LOUDNESS monitorado

No Brasil, o nível de referência do LOUD-

NESS é de -23 LKFS (Full Scale), com to-

lerância, para mais ou para menos, de 2 

LKFS, entre programas e intervalos co-

merciais. Este intervalo é considerado 

aceitável para não incomodar a audiên-

cia. 

O SHOWLOUDNESS faz a leitura de múl-

tiplas amostras, de curta e longa duração 

(average short, average long ou infinite), 

sintetizando o sinal de áudio e atuan-

do em tempo real nos parâmetros que 

mantém a conformidade. Para monito-

rar e garantir a aderência aos parâmetros 

fiscalizados, a solução é instalada após o 

Controle Mestre ou Playout.

Transmissão ISDB-Tb

Com alcance mais amplo, o SHOWCA-

SE XDA13 sintoniza, extrai e analisa os si-

nais BTS em qualquer ponto da rede de 

transmissão. A solução emite alertas de 

conformidade e relatórios sobre qualida-

de, perda de potência, interrupções, au-

sência de EPG, Closed Caption e Audio-

descrição, entre outras ocorrências. 

Sempre atento, o XDA13 também grava o 

transport stream e o proxy de vídeo em 

um dispositivo de armazenamento inter-

no e escalonável. Ele registra semanas de 

programação e permite pesquisar os con-

teúdos arquivados através de qualquer 

dispositivo conectado. Estas pesquisas 

geram clipes para exportação e compar-

tilhamento em diferentes plataformas.



https://arri.com/multicam
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Além dos enormes benefícios para as ge-
rências técnicas de todas emissoras de 
TV, o XDA13 vai além. Graças às capaci-
dades de armazenamento e acesso re-
moto, ele tem grande valor para depar-
tamentos comerciais e de programação, 
que podem documentar tudo o que vai 
ao ar e comprovar a veiculação. 
Até o registro das transmissões – obriga-
tório por lei – pode ser realizado pela so-
lução da SHOWCASE XDA13.

Olhos na concorrência
Para completar, também é possível moni-
torar a concorrência com o XDA13. Basta 
configurar a sintonia em ISDB-Tb na fre-
quência desejada e as mesmas funções 
estarão disponíveis, não importa o canal 
ou a região do Brasil. É tanta a versatilida-
de, que produtoras, agências de publici-
dade e órgãos de fiscalização estão entre 
os usuários desta solução exclusiva. 
Para emissoras e empresas de comuni-
cação com grandes demandas, o XDA13 
tem uma versão ampliada: O XDA PRO, 
que monitora quatro canais ao mesmo 
tempo.  Intuitivo, escalonável e com enor-
me capacidade de extrair informações, 
ele apóia as decisões dos gestores, forne-
cendo insights para as equipes de enge-
nharia, jornalismo, auditoria e comercial. 

Controle e gestão
Os usuários podem navegar pela bibliote-
ca de vídeos armazenados pelas soluções 
de monitoramento e auditoria broadcast 
da SHOWCASE, usando uma interface 

News

gráfica responsiva, que exibe timecode 
e faixas de horários, entre outras possibi-
lidades. Trechos ou programas inteiros fi-
cam disponíveis para exportação, seguin-
do opções personalizáveis. 
O XDA13 e o XDA PRO ainda são capazes 
de extrair informações diretamente das 
legendas ocultas (Closed Caption) trans-
mitidas pelos canais de televisão aberta, 
para gerar fluxos de dados com a transcri-
ção de tudo o que é falado. A partir destes 
dados é possível indexar e pesquisar pa-
lavras-chave em qualquer contexto, além 
de criar relatórios.

Sobre o autor:
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Por Gabriel Thomazini, Ariel Henrique e Ricardo Zollner

Em agosto de 2019, o sistema de áudio 
mais avançado para serviços de broad-
cast e streaming, o MPEG-H, foi selecio-
nado como uma opção extra de áudio 
nas especificações do sistema ISDB-Tb, 
na chamada “TV 2.5”, uma grande atuali-
zação tecnológica da TV Digital no Brasil. 
Em 2020, o Fórum SBTVD iniciou o desen-
volvimento da próxima geração do siste-
ma de Televisão Digital Terrestre, com o 
projeto da TV 3.0, emitindo a chamada 
para propostas de tecnologias candidatas. 
O Fraunhofer IIS é um dos proponentes 
com o Áudio MPEG-H e está preparado 
para demonstrar as inovadoras capacida-
des de seu sistema NGA.

A equipe do Instituto no Brasil cresceu 
nos últimos anos para dar suporte às 
emissoras e produtores de conteúdo lo-
cais, conquistando recentemente mais 
um marco com a conclusão do Centro de 
Treinamento MPEG-H, um espaço ade-
quado para compartilhar as experiências 
e lições aprendidas em grandes produ-
ções e eventos ao vivo. Combinando com 
orientações conceituais de princípios de 
captação e gravação, equipamentos de 
produção necessários, fluxos de sinais, 
bem como diferentes abordagens de mi-
xagem de áudio imersivo, a proposta do 
Centro de Treinamento é explorar todo o 
potencial do Áudio MPEG-H.
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Centro de Treinamento MPEG-H 
em São Paulo
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O MPEG-H é o mais avançado sistema 
de áudio de próxima geração (NGA) ba-
seado em um padrão aberto internacio-
nal: O MPEG-H 3D Audio (ISO/IEC 23008-
3). Similar ao HEVC e VVC para vídeo, o 
áudio MPEG-H 3D é o mais recente pa-
drão de compressão desenvolvido pelo 
Moving Pictures Experts Group (MPEG).
O Sistema de Áudio MPEG-H foi desen-
volvido desde o início visando possibi-
litar a transmissão altamente eficiente 
de áudio imersivo, adicionando ainda 
novas capacidades como a interativida-
de e acessibilidade, facilitando assim a 
personalização e adaptação do conteú-

do de áudio para diferentes cenários de 
reprodução. 
Para alcançar esse objetivo, o Áudio MPE-
G-H inclui tecnologias extremamente 
eficientes na codificação, utilizando dife-
rentes esquemas para representar o con-
teúdo de áudio e avançados sistemas para 
o controle da dinâmica dos sinais (DRC) 
e loudness. A habilidade de representar 
o áudio em três diferentes formatos – ba-
seado em canais, objetos ou “cenas” (áu-
dio ambisônico de alta ordem- HOA) – 
permite total flexibilidade para todos os 
tipos de programas e aplicações, incluin-
do as realidades estendidas (XR). 

Sala com 
monitoramento 
imersivo 5.1+4H



Sala de Áudio para Mixagem 
Imersiva e Personalizada

O estúdio em São Paulo está equipado 
com um sistema de áudio imersivo Gene-
lec 5.1 + 4H. Cinco caixas acústicas Genelec 
8040 são dispostas na camada horizontal 
de acordo com uma configuração surrou-
nd padrão baseada na Recomendação 
ITU-R. BS. 775-3. Quatro caixas acústicas 
Genelec 8030 adicionais são montadas 
com um ângulo de elevação de 35° aci-
ma das respectivas caixas da camada in-
ferior, configurando assim um sistema 
de reprodução imersivo. Além disso, um 
subwoofer Genelec 7370 completa o se-
tup. As caixas acústicas estão dispostas 
em um layout ortogonal, ou seja, de for-
ma cúbica. Assim, todos os alto-falantes 
estão alinhados em termos de nível, atra-
so e resposta de frequência em relação 
ao sweet-spot da sala.
A sala principal tem uma área de 15m2 e 
um volume de 45m3 e sua acústica foi 
otimizada usando bass traps, difusores, 
absorvedores e um teto acústico. O espa-
ço está equipado com modernos equipa-
mentos de produção de áudio, disponi-
bilizando todas as principais estações de 
trabalho de áudio digital (DAWs) do mer-
cado, com grande variedade de plugins 
de produção. Para garantir um ambiente 
de audição de alta qualidade, o centro de 
treinamento MPEG-H foi cuidadosamen-
te projetado de acordo com as “Reco-
mendações de Estúdio para Produções 
de Áudio 3D com o Sistema MPEG-H”, um 
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documento – de livre acesso a qualquer 
interessado – que foi cuidadosamente ela-
borado por especialistas da Fraunhofer, 
em conjunto com Nuno Duarte (Olympic 
Broadcasting Services) e Markus Kahelin 
(Genelec). As recomendações oferecem 
orientações detalhadas para os proprie-
tários de estúdios melhorarem seus am-
bientes e condições de audição e moni-
toração. 
A sala está localizada no bairro da Bela Vis-
ta, dentro das instalações da Cinecolor do 
Brasil. A Cinecolor é uma parceira estra-
tégica nesse projeto, pois é uma empresa 
com grande experiência em pós-produ-
ção para Cinema, Televisão e Streaming, 
contando com diversos outros estúdios 
de pós-produção para áudio e imagem, 
além de uma relevante atuação na distri-
buição de conteúdo em toda a América 
Latina.
O Centro de Treinamento MPEG-H está 
preparado para oferecer suporte técnico 
às emissoras interessadas em avaliar e 
produzir com essa inovadora tecnologia 
de próxima geração e habilitar o MPEG-
-H em fluxos ao vivo e em pós-produção, 
na TV e em plataformas de streaming.
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Interface do usuário com os 
controles para seleção de 
Presets e interação

Áudio Imersivo, Personaliza-
ção e Entrega Universal
 
A introdução do som imersivo nos leva a 
um novo nível no entretenimento e traz a 
experiência para mais perto da realidade. 
O som reproduzido de forma tridimensio-
nal precisa envolver o ouvinte para trans-
portá-lo para dentro da ação. 
Com o Áudio MPEG-H o som imersivo 
pode ser entregue de três formas: com ca-
nais, onde o conteúdo de cada canal está 
associado a uma caixa acústica; através 
de objetos, que podem ser posicionados 
em três dimensões, de forma indepen-
dente das caixas acústicas; e finalmente 
baseado em uma “cena”, onde o som é 
reproduzido através de coeficientes de 
sinais que representam harmônicos es-
féricos.

Um elemento-chave do Áudio MPEG-H 
é a capacidade de habilitar opções avan-
çadas de personalização, interatividade e 
acessibilidade. Isso só é possível com a 
transmissão de objetos de áudio de forma 
independente, juntamente com um ela-
borado conjunto de metadados. Os me-
tadados são dados sobre o conteúdo áu-
dio que trazem informações posicionais, 
de controle e as interações oferecidas aos 
usuários, além de trazer instruções sobre 
formatos e textos em múltiplos idiomas.
Para ilustrar todas essas capacidades, po-
demos usar a transmissão de um jogo 
de futebol como exemplo: um um fluxo 
de áudio MPEG-H pode ser utilizado para 
transportar elementos baseados em ca-
nais (ex.: estéreo, 5.1 ou 5.1 + 4H) com a 
ambiência do estádio e objetos de áudio 
adicionais para o narrador principal, nar-
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radores alternativos, comentaristas etc. 
Os metadados do MPEG-H, que acom-
panham esse fluxo, irão descrever os ob-
jetos de áudio e permitir que o especta-
dor personalize o conteúdo, selecionando 
o comentarista de sua escolha, alterando 
seu volume e posição tridimensional. Os 
metadados também incluem informa-
ções sobre os limites permitidos para as 
interações do usuário, além das configu-
rações predefinidas, os chamados pre-
sets.
Os usuários, especialmente durante a 
fase de introdução das opções de áudio 
interativas, podem ser beneficiados com 
a funcionalidade simplificada oferecida 
por esses presets, que permitem que um 
grupo de ajustes seja realizado com ape-
nas um clique em seu controle remoto.
Todos os recursos de interatividade dis-
ponibilizados para o usuário são defini-
dos pelo produtor de conteúdo durante 
o processo de autoração, onde são gera-
dos os metadados necessários para con-
trolar como o áudio será reproduzido, de 
acordo com o tipo do dispositivo, e res-
peitando as características do ambiente. 
 
Metadados

O completo conjunto de metadados do 
Áudio MPEG-H é único e poderoso. De 
forma geral, os metadados são extrema-
mente importantes na criação da expe-
riência do áudio de próxima geração. Eles 
permitem que os criadores de conteúdo 

e engenheiros de som estejam seguros 
de que a qualidade e a funcionalidade, 
juntamente com a intenção artística ori-
ginal, serão entregues ao espectador da 
melhor forma possível. Todos esses recur-
sos estão sempre sob completo controle!
Para a adição do estágio de criação dos 
metadados nos fluxos de produção são 
necessárias mudanças mínimas. Para 
fluxos lineares ao vivo são indispensáveis 
dois componentes principais: a Unidade 
de Autoração e Monitoramento (AMAU - 
Audio Authoring and Monitoring Unit) e 
um encoder com suporte para o áudio 
MPEG-H. Esses dispositivos podem ser 
adotados em fluxos existentes, baseados 
em SDI ou IP.
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Aplicações e Equipamentos de Produção
 
O papel da unidade AMAU é criar (ou adicionar) os meta-
dados necessários para o áudio MPEG-H em transmissões 
ao vivo, onde diferentes narradores e idiomas alternativos 
podem ser incluídos, juntamente com as predefinições 
de ajustes (presets) e controles de volume e interatividade. 
Todas as configurações podem ser armazenadas ou car-
regadas a qualquer momento. Atualmente essas unida-
des são oferecidas por dois fabricantes: A Linear Acoustic 
com o “Authoring and Monitoring System” (AMS) e Jün-
ger Audio com o sistema “Multichannel Monitoring and 
Authoring” (MMA), ambos capazes de habilitar as funcio-
nalidades completas do Sistema de áudio MPEG- H.

Dispositivo AMAU- AMS- Telos Alliance



Encoders de diferentes fabricantes já ofe-
recem suporte para o áudio MPEG-H, dis-
pensando a utilização de equipamentos 
externos adicionais. Encoders da ATEME, 
KaiMedia, DS Broadcast e Sumavision, 
com suporte para áudio MPEG-H, têm 
sido usados para transmissões ao vivo há 
vários anos.
Uma única produção MPEG-H pode ser 

usada em diferentes cenários de distri-
buição. Os streams AAC necessários para 
dispositivos de legado podem ser gera-
dos automaticamente a partir do Forma-
to de Produção MPEG-H (MPF), enquanto 
o bitstream MPEG-H é entregue simul-
taneamente através do ISDB-Tb para TV 
2.5 e pelo novo sistema proposto para a 
TV 3.0.

TITAN Live Encoder da ATEME

Transição da TV 2.0 para a TV 3.0 usando áudio MPEG-H
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Já para ambientes de pós-produção, o 
Fraunhofer IIS oferece uma suíte gratui-
ta de aplicações com as funcionalidades 
completas do áudio MPEG-H (leia mais 
em: https://mpegh.com/pt-br/produce/ ). 
O MPEG-H Authoring Suite (MAS) é um 
conjunto de ferramentas que possibili-
tam a produção e o controle de qualida-
de em conteúdos com áudio MPEG-H de 
maneira fácil e rápida, mas com podero-
sas capacidades. Elas suportam os forma-
tos MPF e o MPEG-H BWF/ADMs (O Au-
dio Definition Model define um padrão 
aberto para os metadados para a produ-
ção, troca e arquivamento de conteúdo 
de próxima geração de áudio (NGA) nos 
fluxos baseados em arquivos), bem como 
monitoramento binaural para reprodu-
ção de áudio imersivo em fones de ou-
vido comuns. Dentre essas ferramentas, 

está o plug-in MHAPi (MPEG-H Produc-
tion Plug-in- AAX/VST3) que pode ser fa-
cilmente integrado nos fluxos de produ-
ção existentes e habilitar todas as funções 
necessárias para criar um master de áu-
dio no formato de produção MPEG-H.

Conclusão

O Áudio MPEG-H é um sistema de pró-
xima geração que oferece incríveis ca-
pacidades, entregando áudio imersivo 
e personalizável de maneira eficiente, 
em diferentes plataformas e dispositivos. 
Uma tecnologia capaz de incluir todos os 
espectadores, trazendo soluções para o 
aumento na inteligibilidade dos diálogos 
(Dialog+) e audiodescrição, além do po-
sicionamento tridimensional de elemen-

Ferramenta standalone MHAT- MPEG-H 
Authoring Tool – Win/ Mac- Fraunhofer IIS



https://voice-interaction.com/br
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tos sonoros e controle de dinâmica. Você 
tem total liberdade para usar essas fun-
ções de maneira única e criativa!
Hoje, diversos equipamentos de consu-
mo já são capazes de decodificar conteú-
dos MPEG-H. Televisores, soundbars, ta-
blets, smartphones e STBs modernos já 
permitem que uma verdadeira revolução 
no áudio seja apresentada a espectado-
res em todas as plataformas.
Com o Centro de Treinamento MPEG-H, o 
Instituto Fraunhofer está preparado para 
auxiliar os broadcasters e produtores de 

conteúdo na criação de produções com 
opções que antes eram apenas sonhos 
conceituais. Uma de suas missões é fa-
cilitar a criação de áudio imersivo e per-
sonalizado através dos programas edu-
cacionais oferecidos e criar espaço para 
colaboração e aprendizado contínuo. 
O Sistema de Áudio MPEG-H é muito mais 
que um codec de áudio, é um verdadeiro 
ecossistema, desde a criação, transporte 
até a entrega em diversos dispositivos. 

Venha descobrir essa revolução!

Gabriel Thomazini iniciou sua carreira como engenheiro de gravação e passou 
por vários estúdios, trabalhando com artistas de diversos gêneros. Trabalhou 
como engenheiro de áudio em emissoras de TV e se envolveu cada vez mais com 
aplicações AV. Realizou projetos em unidades móveis baseadas em IP, estúdios 
e salas de controle, bem como o desenvolvimento de fluxos de trabalho remotos 
e mixagem para formatos de áudio 3D. Colaborou em iniciativas de realidade 
estendida, desenvolvendo soluções de áudio para aplicações VR e AR. Após mais 
de 20 anos na área de broadcast, ingressou na Fraunhofer IIS em 2021, onde 
atua como consultor de áudio para o desenvolvimento do ecossistema de áudio 
MPEG-H no Brasil.

Ariel Henrique é engenheiro de som desde 2007, quando começou a trabalhar 
com gravação e mixagem de vários artistas brasileiros nos Estúdios Mega - 
SP. Depois se especializou em mixagem para Cinema e Televisão. Atualmente 
é Supervisor de Som da Cinecolor Digital Brasil, com dezenas de longas, 
documentários e séries em sua filmografia. Também é professor de Mixagem 
de Som na Academia Internacional de Cinema (AIC - SP). Em 2019, se juntou à 
Fraunhofer IIS como Consultor Técnico de Áudio no Brasil, apoiando emissoras 

de TV para habilitar o Sistema de Áudio MPEG-H em suas instalações.

Ricardo Zollner é mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UNICAMP. 
Trabalha profissionalmente com áudio desde 2008. Especializou-se na pós-
produção de som para conteúdos audiovisuais, tendo trabalhado como editor de 
som e mixador em diversos filmes de longas-metragens ficcionais e documentais, 
assim como conteúdo para televisão, como séries e novelas.  Em 2019, ingressou 
na Fraunhofer IIS como Consultor de Áudio no Brasil, apoiando emissoras de TV 
para habilitar o Sistema de Áudio MPEG-H em suas produções.

Contato: gabriel.thomazini@iis-extern.fraunhofer.de
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CASE: Record News - Parte 2

TV conectada: emissora brasileira 
aposta em distribuição multiplataforma 
e conteúdos ao vivo para avançar 15 
posições em ranking de audiência em 
menos de um ano

Record News está no Samsung TV Plus desde janeiro e distribui sinal pelo YouTu-

be e aplicativo de celular, via streaming, com mais de dez horas de programação 

ao vivo diárias; presidente da companhia atribui sucesso do projeto à estratégias de 

gestão ágeis e voltadas ao cliente, às parcerias para inovação tecnológica e ao foco 

na qualidade do conteúdo; “momento é do streaming”, em sua opinião.

Por Gabriel Cortez - Revista TOP C-Levele Fernando Cisnerose Fernando Cisneros
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No webinar “Criando oportunidades de 
crescimento a partir da inovação”, promo-
vido pelo TOP C-Level Talks, o presiden-
te da Record News, Reinaldo Gilli, parti-
cipou de um debate com Gonzalo Isasa 
- agile coach 4 open innovation da Tivit 
e Domingos Sanches - gerente de open 
innovation da Tivit. Gilli contou como se 
desenvolveu o projeto de implantação 
do IPTV na emissora. “Este último ano foi 
bem interessante para a Record News. Eu 
sempre gostei de pesquisar e entender 
sobre tecnologia e o que estava por vir 
em televisão. Há pelo menos dez anos, 
tenho estudado o IPTV e, no ano passa-
do, quando assumi a presidência, vi uma 
grande oportunidade de implantar um 

ambiente multiplataforma”, contou. 
Desde janeiro, a Record News é o único 
canal brasileiro de televisão presente no 
Samsung TV Plus, serviço de streaming 
para smart TVs da fabricante sul-coreana 
Samsung que conta com mais de 20 mi-
lhões de aparelhos conectados. A emis-
sora brasileira fez investimentos e parce-
rias (leia mais a seguir) para oferecer ao 
seu público mais de dez horas de con-
teúdo ao vivo diárias, estando presente 
também na Watch TV, plataforma brasi-
leira baseada em provedores de internet, 
e na PlutoTV, do grupo ViacomCBS, que 
funciona por aplicativo smartphones, TV 
e acessórios. São ainda 2,15 milhões de 
inscritos no YouTube e um aplicativo pró-



prio, lançado em junho, dedicado à en-
trega de vídeos e de sua programação 
linear via smartphones e tablets. 
O canal de notícias está em segundo lu-
gar de audiência no segmento e regis-
trou também a sua melhor colocação no 
ranking PNT, da Kantar Ibope Media, em 
abril, fechando o mês na 12ª colocação, 
ante a 27ª colocação em dezembro de 
2020. “É um avanço de 15 posições em 
pouco mais de um ano. Nós atribuímos 
esse crescimento à maior distribuição e 
também ao aumento na oferta de pro-
gramação ao vivo. Procuramos observar 
esses pontos, sempre com foco no nosso 
público. Isso passa pela inovação na for-
ma de entregar o conteúdo, mas também 
pela qualidade desse conteúdo, quer seja 
pelos meios tradicionais, quer seja pelo 
streaming”, afirmou Gilli.
“Televisão é como qualquer negócio e o 
foco deve estar sempre no cliente.
Onde estiverem presentes pessoas rece-

bendo nosso sinal, nós vamos estar trans-
mitindo. Encontramos no streaming essa 
possibilidade de as pessoas acessarem 
informações de qualidade pela internet. 
São investimentos que valem a pena. Es-
tamos em praticamente todas as plata-
formas disponíveis”, ressaltou.
 
Roteiro para a inovação: comi-
tê gestor, equipe dinâmica e in-
vestimentos em infraestrutura
 
O primeiro passo para a implantação do 
projeto de IPTV na Record News, segun-
do Reinaldo Gilli, foi compartilhar o desejo 
de inovar com os pares. “Eles passaram a 
compreender a importância de implan-
tar um ambiente multiplataforma. A par-
tir daí, dividimos as tarefas entre as áreas, 
para que pudéssemos estar presentes, 
no final do mês de janeiro, no lineup da 
Samsung TV Plus.

Reinaldo Gilli - presidente 
da Record News no TOP 

C-Level Talks
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É preciso saber o que você deseja e dis-
tribuir as tarefas para sua equipe. Esse 
resultado que temos hoje é fruto de um 
grande esforço conjunto entre as equi-
pes de engenharia, jornalismo, TI, o de-
partamento comercial e, também, das 
parcerias que foram firmadas. São diver-
sas engrenagens que precisam girar em 
paralelo, de forma correta e eficiente.” 
Ter profissionais que saibam delegar é 
fundamental para que a inovação possa 
se concretizar, na visão de Gilli. “A emis-
sora, hoje, pode chegar em inúmeras ci-
dades, onde talvez nós nunca tenhamos 
um transmissor, atendendo essas popu-
lações de 10 a 15 mil pessoas, por exem-
plo, com TV via internet. Com esse proje-
to de expansão, as pessoas estão tendo 
acesso à TV.”
Há pouco mais de dois meses, a emisso-
ra fez investimentos para melhorar a qua-
lidade da entrega de sinal via YouTube. 
“Trocamos uma placa que fazia o encoda-
mento no computador, streamando esse 
sinal em alta definição. Um investimento 
ínfimo em relação à quantidade de pú-
blico que nós alcançamos. Hoje, você as-
siste a Record News no YouTube com a 
mesma qualidade que no sinal aberto. A 
qualidade é idêntica. E não abrimos mão 
dela. A qualidade é o que o telespectador 
não abre mão, não apenas nos conteú-
dos, mas também na forma de entregar. 
Fazemos o monitoramento das entregas, 
quer seja na TV por assinatura, quer seja 
no sinal aberto, quer seja na internet”, con-
tou o executivo.

“Nós entendemos que a Record News tem 
uma oportunidade grande de ter canais 
segmentados, conteúdos segmentados, 
para atingir públicos específicos para o 
nosso consumidor do streaming. Para os 
nossos clientes e anunciantes, queremos 
entregar o seu merchandising da melhor 
forma possível. Quando qualificamos a 
nossa entrega, proporcionamos aos clien-
tes um retorno maior do que a média de 
outros segmentos. Queremos atender 
melhor tanto os espectadores quanto os 
anunciantes”, complementou.

Parcerias para entregar conteú-
do de qualidade de forma ino-
vadora

Na visão de Gilli, porém, não adianta se 
falar em inovação, em investimento, se 
não houver receita que possa cobrir es-
ses custos. “O objetivo da inovação deve 
sempre considerar esses dois aspectos: se 
você tem tecnologia, mas não tem con-
teúdo, a companhia não se desenvolve. 
Nós temos o conteúdo que as pessoas 
desejam consumir. Elas acreditam no gru-
po Record, no seu compromisso com a 
verdade e o jornalismo sério. Junto com 
a nossa equipe, fomos buscar então par-
ceiros que detêm a tecnologia, mas não 
o conteúdo. Assim, tornamos o negócio 
rentável.”

O aplicativo para dispositivos móveis da 
empresa é um exemplo de parceria cita-
do pelo executivo. “O nosso canal está lá, 
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ao vivo, e temos uma parceira que entrou 
com o desenvolvimento do app. Fizemos 
o share dos resultados dos anúncios que 
são exibidos. Não precisei gastar um cen-
tavo no desenvolvimento em si. Pesquisa-
mos uma empresa americana, que já ha-
via desenvolvido aplicativos para outras 
emissoras. Em pouco mais de três meses, 
conseguimos colocar o app no ar, com to-
dos os nossos programas lineares e tam-
bém os vídeos a custo zero. As grandes 
ideias são simples. As pessoas, às vezes, 
que costumam complicar. A mesma coi-
sa se deu com a Samsung, com a Pluto 
TV. A Record News será também o único 
canal linear na Pluto TV. Quanto isso cus-
tou para nós? Nada. Quanto vai render? 
O share de 50% em todos os comerciais 
que forem exibidos pela Record News na 
Pluto TV. Quando a parceria é boa para 
os dois, ela tende a durar.”

Geolocalização e agilidade na 
tomada de decisões

Uma das oportunidades que surgiu após 
colocar o sinal da Record News na Sam-
sung TV Plus e ampliar a oferta via IPTV, 
segundo o executivo, foi a entrega direcio-
nada de anúncios aos clientes, por geolo-
calização, assim como acontece nos ca-
nais digitais, 
como YouTube e redes sociais, que en-
tregam para público selecionado e re-
gião específica. “O streaming propicia 
isso, entregando um comercial com lo-
calização. Dividimos esse objetivo com a 

nossa equipe e a Record News foi o pri-
meiro canal no Brasil a fazer entrega via 
streaming por geolocalização. O Banco 
C6 tinha uma campanha específica para 
oito estados. E nós conseguimos entregar 
para o cliente da forma que ele desejava. 
Isso é aproveitar uma oportunidade e fa-
zer com que o seu negócio seja moneti-
zado. A gente pensa no todo. Eu preciso 
ter uma programação que chegue nos 
anseios do público, mas também manter 
o equilíbrio financeiro, para que o lucro 
possa ser reinvestido em novas tecnolo-
gias.”

A constante busca por informações e a 
agilidade na tomada de decisões são as-
pectos fundamentais para que as emisso-
ras possam continuar correspondendo às 
expectativas do consumidor e alcançan-
do novos espectadores em um contexto 
de avanço da distribuição multiplatafor-
mas, na opinião do executivo. “Trabalha-
mos com pesquisas, números e procu-
ramos estar antenados às informações. 
Todos os que compõem o nosso comi-
tê gestor repassam informações aos de-
mais e, ali, nós debatemos sobre aque-
la necessidade, aquela mudança, aquele 
investimento. Uma vez aprovada a ideia, 
tomamos a decisão de forma dinâmica 
e rápida. Isso dá agilidade ao processo. O 
que atrapalha, em muitos casos, para que 
a inovação possa estar presente nas em-
presas é a morosidade na tomada de de-
cisão. Muitas vezes perde-se o timing. E, se 
você perde o timing, põe-se em risco todo 
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o projeto de inovação. Não basta você 
ter um bom projeto, buscar aprovação. 
É preciso implementar no timing certo. 
O momento é do streaming. Quem per-
der esse timing, pode estar até fadado 
ao fracasso”, complementou.
“Os canais por assinatura têm perdido 
assinantes a cada ano e, na contramão 
disso, o consumo de streaming têm  au-
mentado a cada mês e a cada dia, de 
uma forma espantosa”, lembrou Gilli. 
“Vimos isso com o fenômeno da Net-
flix, que aproveitou uma oportunidade e 

transformou a forma de consumir con-
teúdo. Percebemos isso. Se tenho um 
segmento que está crescendo, não pos-
so ficar fora disso. Se o crescimento e a 
oferta de internet não param de cres-
cer, em algum momento eu vou con-
seguir chegar até a casa das pessoas 
com o meu sinal via internet. Em bre-
ve, será possível eu vender para o meu 
cliente um público de forma segmenta-
da. É assim que acreditamos que a nos-
sa companhia irá continuar crescendo”, 
concluiu. 

Watch on

TOP C-Level Talks - Criando oportunidades de crescimentoTOP C-Level Talks - Criando oportunidades de crescimento……
Watch laterWatch later ShareShare

https://www.youtube.com/watch?v=Nt32uJg2zDo&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Nt32uJg2zDo
https://www.youtube.com/channel/UCkNkITAzxW2NnxD8KFXv0cQ
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https://www.ses.com/find-service


https://www.ses.com/find-service


https://www.ses.com/find-service


https://business.criadopravoce.com.br/cameras-profissionais.html




https://www.fernext.com/?lang=pt


https://pebble.tv/

