
Universidades se
equipam para produzir
É crescente a demanda por equipamentos de produção para os estúdios
e laboratórios de rádio e televisão ligados aos cursos de comunicação.

A
s universidades são hoje
grandes compradores de
equipamentos de
produção audiovisual.
A aquisição de

equipamentos e reforma de
instalações são destinadas,
principalmente, aos laboratórios dos
cursos de comunicação, mas há
também uma demanda, apesar de
menor, para equipar estúdios de TVs
universitárias.

Em sua maioria, as universidades
justificam seus investimentos com o
principal objetivo de colocar seus
formandos mais preparados no
mercado. No entanto, não dá para
ignorar o aumento da fiscalização, por
parte do Ministério da Educação, da
infra-estrutura física e tecnológica que
as faculdades devem colocar à
disposição dos alunos.

Independente das razões, o fato
é que cada universidade acaba
encontrando sua própria fórmula para
equipar seus estúdios, de acordo com
os recursos financeiros disponíveis. Há
aquelas que mantém o mínimo de
equipamentos, locando outros
conforme necessite; e outras que
preferem dispor de tudo o que os
alunos possam vir a precisar. Estas
últimas ainda podem comprar o
que há de mais moderno ou
encontrar soluções criativas, mais
baratas, mas que permitem
resultado final semelhante e
podem atender melhor a
demanda por parte dos alunos.

A TV PUC de São Paulo, por
exemplo, foi uma das que optou
por ter o básico, para "produzir o
arroz e feijão"como diz Gabriel Priolli,

seu diretor geral. Inicialmente bancada
pela PUC, ela recentemente atingiu o break
even e já gera uma pequena receita para a
universidade. A TV PUC se posiciona como
uma produtora de vídeo, especializada em
produtos culturais, principalmente da área
universitária. Ela produz programas para o
canal universitário paulista e para o
mercado. Quando está diante de uma
produção mais sofisticada,a produtora
aluga o equipamento que precisa e
também terceiriza a mão-de-obra
especializada para aquele produto."Nossa
política é de tercerizar tudo que é
possível." Dessa forma, diz Priolli, não é
necessário empatar capital na aquisição
e nem ter custos de manutenção e
atualização do parque tecnológico.

Priolli define a TV PUC como "um
escritório de criação e concepção,
com equipamentos e mão-de-obra

contratados no mercado" Em casa, ela
dispõe de quatro câmeras, sendo
duas Beta analógicas (DXC30) e duas
DV (DSR250), da Sony; uma mesa de
corte portátil; uma ilha Beta de corte
seco; e um equipamento de
finalização digital Avid.

O Mackenzie, que também faz
parte do pool que produz para o
canal universitário de São Paulo, está
em fase de implantação de novas
estruturas. A idéia inicial é separar o
laboratório que atende os alunos da
instituição dos estúdios que
produzem para o canal universitário,
mas na prática dificilmente essa
divisão existirá."É caríssimo montar

estúdio. A TV não
gera lucro algum
para a universidade,
apesar de ajudar a

José Ferraz Canto
mostra uma das câmeras
Sony com TP, no estúdio
menor da São Judas.
Todos os equipamentos
de áudio (à esq.) e
de vídeo (abaixo)
são digitais.
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captar novos alunos"diz Claudinei
Foganholi, supervisor técnico do
Centro de Rádio e Televisão do
Mackenzie.Além disso, há ociosidade
nos laboratórios tanto da TV quanto
da universidade, que pode ser
aproveitada, ora pelos alunos, ora
pelos profissionais da TV Mackenzie,
respectivamente. Ou seja,"haverá
otimização dos custos"diz ele,e os
estúdios serão complementares.

Redação-estúdio
Uma das novidades do Mackenzie

é um estúdio de telejornalismo
integrado à redação, no formato do
canal BandNews,que está em
implantação. Com sistema
digitalizado, fitas somente as que vêm
de externa. Internamente, as ilhas de
edição e o sistema de exibição estão
interligados via servidor."lnstalamos
seis aparelhos de TV no campus, que
exibem o telejornalismo feito pelos
alunos ao vivo. E há um ponto de link
na praça de alimentação, com tráfego
bidirecional"conta Foganholi. Estão
sendo importadas três câmeras
digitais Hitachi, com conexão SDI para
o estúdio e há uma camcorder para
externa no link, com saída composta.
A universidade também terá em
breve um laboratório, em fase de
finalização. Switcher SDI híbrida com
saída digitalizada e sistema de playlist
rodado no servidor completam a
infra-estrutura do jornalismo.

O estúdio mais antigo do
Mackenzie é direcionado para os
alunos de publicidade e propaganda.
Conta com três câmeras DVCam e
switcher Sony, além de área com ilha
de edição. Atualmente, a TV
Mackenzie utiliza esse estúdio, mas
terá em breve um novo espaço, com
190 m2, sendo 95 m2 para o estúdio e
pé direito de 9 m. Ele será completo,
com áreas para ilhas, central técnica,
áudio, switcher, redação, produção,
administração, sala de gerência e
anexos, como o de copiagem."A infra-
estrutura está pronta, incluindo piso,
grid... Faltam os equipamentos,como
dimmer, mesa de controle, switcher
etc."detalha Foganholi, completando

que a maior parte do investimento será no
decorrer de 2005, mas que só deverá estar
completo em 2006.

Digitalização
Também integrante do canal

universitário de São Paulo, a Universidade
São Judas mergulhou fundo na
digitalização."Em 2004, investimos em
equipamentos de ponta"conta José Ferraz
Canto, responsável operacional pelo
laboratório da instituição.Todos os
equipamentos são operados por
profissionais da casa e atendem aos alunos
de jornalismo, propaganda e publicidade e
rádio e TV. Entre os profissionais, há até um
cenógrafo e todos os cenários são feitos
numa marcenaria instalada na própria
universidade. A produção da TV São Judas
utiliza a mesma infra-estrutura do curso.

Neste momento, está sendo montado
um circuito interno com seis
monitores no campus, para exibir
produções dos alunos.

São dois estúdios (um de 10,5 m x
13,4 m e outro de 7,8 m x 7,3 m), com
computador para TP e dois com
Internet e sinal de TV a cabo, além de
sistema de luz com refletores Fresnel
e Set Light, luz plana fria e dois
canhões de efeitos. Para os estúdios,
existem três câmeras DSR390 da Sony
(ela tem gravador incorporado e serve
como ENG/externa),uma DSR300,três
DXC35 (sendo duas com TP).A São
Judas tem também uma PD170 -
portátil com tela digital - para
externa. Ao todo, há 25 microfones de
todos os tipos (de mão, de lapela, com
e sem fio).



A infra-estrutura dispõe de central
técnica, para os dois estúdios, e área
de copiagem. São três CCUs que
comandam a câmera, mesa de pós-
produção e dois gravadores digitais
nos formatos MiniDV e DVCam. A
mesa de áudio é digital com 24
canais. Na área de pós-produção,as
ilhas de edição não-linear são Matrox
e Media 100, com After Effects,
Premiere Pro e Photoshop, além de
outra ilha linear no formato DV,com
editor, switcher, mesa de áudio e
computador de GC.

A São Judas conta ainda com área
de locução e decupagem, mais
câmeras hi-end (pequenas para
externa) e seis Hi-8 da Sony.

Evolução vertiginosa
O parque técnico da Unesa

(Universidade Estácio de Sá) totaliza
cerca de R$ 8 milhões, espalhados
pelas unidades de Florianópolis, Belo
Horizonte, Vitória, Juiz de Fora e
Fortaleza, além das seis unidades no
Rio de Janeiro, estado que abriga a
maior parte dos equipamentos, ou
aproximadamente R$ 5 milhões. A
opção também foi pela DVCam,
apesar de ainda ter cerca de 50%
Beta no Rio de Janeiro e algumas
MiniDV nas demais cidades. Quanto
às ilhas, 80% são Power Mac G5, com
Final Cut Pro HD."Já contamos com
ilhas turn key Liquid Edition da
Pinnacle"afirma Marcus Allen,
coordenador técnico do Centro de
Produção em Rádio e TV do curso de
comunicação social da Estácio de Sá.
O parque teve evolução vertiginosa.
Quando assumiu o cargo em 1999,
Allen encontrou duas ilhas lineares,
um Avid e duas câmeras Beta para
atender 886 alunos de comunicação
no Rio. Em 2005, estão matriculados
cerca de 6,2 mil alunos.

A TV Estácio gera conteúdo para
canais universitários no Rio, Juiz de
Fora e Belo Horizonte, como por
exemplo documentários, curtas-
metragens, revista eletrônica de
entretenimento e um talk-show de
cultura para a UTV do Rio.

Seu maior orgulho, porém, é ter

desde janeiro último o bloco diário ao
vivo "Jornalista do Futuro"feito por
alunos formados e a pauta por
estagiários, dentro do telejornal "Notícias
RJ" exibido pela Rede TV! para a Grande
Rio. Um link - ainda em teste - de fibra
óptica de 2 Mb, num percurso de
aproximadamente 10 km, liga a Estácio,
no bairro do Rio Comprido, à sede da
Rede TV!, em Botafogo.

"Estamos estudando agora a DVCam,
para termos conteúdo de streaming e
exibir audiovisual digital"diz Allen. O
projeto da rádio e da TV por Internet está
em testes.

Em cada uma das unidades da Estácio,
há um estúdio de em média 80 m2,
blimpado,com sistema de iluminação fria,
switcher e câmeras. Conta ainda com
laboratórios Mac e de edição linear e não-
linear, para os alunos de comunicação
social (jornalismo e publicidade). Na
filosofia da universidade,os alunos podem
lidar com os equipamentos, mas também
contam com profissionais para operá-los.

"Estamos começando com XDCam, um
novo formato que tem disco rígido de 23
Gb e pode ser regravado 150 mil vezes
sem perda" acentua. A Estácio conta com
cerca de seis câmeras Betacam,o dobro de
DVCam e cerca de dez MiniDV, sendo que

Mesa de áudio e laboratório de
Macintosh (no alto) e os estúdios
do Centro de Produção da
Universidade Estácio de Sá, no
Rio de Janeiro (acima).

80% desses equipamentos estão no
Estado do Rio."A vantagem é que elas
trabalham em estúdio e externa. Um
dos grandes méritos é conseguir
extrair o máximo dos recursos dos
equipamentos."

Os alunos do curso de cinema
contam com outra estrutura,formada
por estúdios, sala de projeção de 16
mm e 35 mm com 150 lugares, além
de câmeras de 35 mm, MiniDV e
DVCam. A parte de cinema da Estácio
ingressa agora em HDV.

Reestruturação
O laboratório da Anhembi

Morumbi passou por uma grande
reestruturação. As obras no campus
no bairro do Brás, em São Paulo,
iniciadas há três anos, devem ficar
totalmente prontas até o meio deste
ano, com a instalação de todos os
equipamentos já adquiridos. A
universidade decidiu apostar numa
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solução diferente. Optou pelo



formato DVCPro da Panasonic.
A escolha, segundo Celso dos Santos
Viviani, coordenador do Centro de
Rádio e TV da instituição, levou em
conta o custo menor do DVCPro
diante do DVCam, da Sony; pelo
formato ter mais fornecedores; e
pelo equipamento da Panasonic ler
DVCam, enquanto o da Sony não lê
DVCPro."Nosso temor era quanto à
durabilidade, a robustez do
equipamento"diz Celso Viviani.

No momento de aquisição da
câmera de estúdio, foi adotada
novamente uma solução da
Panasonic. Compraram uma pan tilt,
controlada por controle remoto,
extremamente compacta, mas com
boa resolução. A universidade
adquiriu também um kit, que
converte-a para câmera de estúdio.
"O entrave é a manipulação. Por ser
muito leve, é bastante sensível. É
uma questão de o técnico se adaptar
ao peso." No lugar dos tradicionais
monitores de 14" foi preciso instalar
monitores de LCD, mais leves e finos,

para disponibilizar o teleprompter. Uma
das vantagens da solução é que
trabalha com transferência em sinal
digital (SDI), chegando puro ao VT, sem
perda de qualidade.

Essa solução foi feita para o estúdio
de 240 m2, além de outros 50 m2 no
mezanino."Esse estúdio foi montado para
atender a demanda de programas de
auditório e até mesmo teledramaturgia,
pois tem espaço para montar vários
cenários"afirma Celso. Ele dispõe de
passarela para a montagem das luzes,
tem 72 pontos demerizáveis de luz, mesa
digital entre outros equipamentos. Há
também uma grua de 6 m com giro-cam
(operada por controle remoto), além de
uma steadcam.

As instalações da Anhembi
Morumbi/unidade do Brás contam ainda
com dois estúdios de áudio, com cabine e
com software Pro Tools, que serve para
sonorizar curtas, documentários etc. Há
quatro ilhas (três com Final Cut 4, rodando
em Mac G5, e um com Media 100);
switcher DFS500, da Sony, que também
serve como ilha de edição. Completa a

infra-estrutura uma central de cópias
(que passa para DVCPro, MiniDV, Beta
analógico, DVD e Super DV).

Ao todo são três estúdios de vídeo
(dois com switcher e um para
produção livre e artesanal direcionado
mais para publicidade).AIém de
contarem com duas minigruas e um
traveling, todos têm dimmer, mesa de
luz etc. A intenção é comprar duas
novas câmeras de estúdio.

No final de março, a instituição
começou a produção de "Inovações
Jurídicas"programa do Canal
Comunitário de São Paulo."Temos
outros projetos de negócio em
andamento"diz Celso Viviani, sem
dar muitos detalhes, mas não
descarta que um desses projetos é o
de locar os estúdios para o mercado.

Atualização sempre
A cada três ou quatro anos, a

FAAP (Fundação Armando Alvares
Penteado) faz investimentos em
upgrade e substituição de
equipamentos, com o objetivo de
manter sua estrutura técnico-
operacional sempre atualizada com
o que existe no mercado de
trabalho."Há mais ou menos seis
anos que não se compra nada
analógico"conta o professor Vagner
Matrone, coordenador da Faculdade
de Rádio e TV da FAAP.

O cuidado começou com a
instalação de uma gaiola de RF em
todas as estruturas, porque as
emissões externas invadiam as
instalações da FAAP, localizada no
bairro do Pacaembu, em São Paulo.

Toda a infra-estrutura de estúdios
e de equipamentos é de uso exclusivo
dos alunos.Os equipamentos são
operados por profissionais técnicos
de rádio e TV (são 22 de manhã e 22 à
noite), incluindo cenógrafo."O curso é
conceituai; preparamos produtores,
autores, roteiristas, e não técnicos.
O aluno se dedica à criação e à
realização. São eles que comandam o
trabalho dos técnicos, através da
assessoria dos professores. Isso
diminui o problema de manuseio e
aumenta a qualidade da realização"
explica Matrone.
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A FAAP está há pouco mais de um
mês com uma rádio corporativa na
Internet, ainda em fase experimental.
Permite 500 conexões simultâneas
com capacidade para 128 k cada. Em
meados de maio, dá início à TV FAAP,
inicialmente em circuito interno para
atingir as 12 mil pessoas da
instituição.Via rede wireless, estarão
instalados 40 monitores de plasma de
42'ou de LCD.
A TV terá enfoque institucional, com
produção acadêmica e cultural, como
curtas-metragens, programas de TV e
rádio, seminário, palestras, teatro e até
mesmo produção fora dos muros da
FAAP, mas que sejam de professores e
alunos. Depois de uma fase
experimental internamente, a TV vai
para a Internet
e o objetivo é que vire um canal de TV
a cabo."Com a digitalização do cabo,
vai sobrar espaço."

Totalmente com tecnologia
digital, a TV contará com servidores
para alocar a programação, além de
ter algumas entradas ao vivo.
"A principal dificuldade de um
canal é alimentar a grade. E a
FAAP tem estrutura técnica e
profissionais para isso."

O último grande investimento da
FAAP foi em outubro de 2004, quando
houve a troca de equipamentos e a
compra de todos os equipamentos
para a rádio e TV coportativas.

A infra-estrutura já adquirida da
futura TV FAAP conta com switcher,
teleprompter, mesa de áudio,
controle mestre, teste de softwares
de geradores de caracteres. Há um
pequeno estúdio de apoio; central
técnica, com servidores de áudio e
vídeo com memória em HD (faz o
playlist para montar a grade);sala de
produção para apoio às emissoras;
além do estúdio e controle mestre
exclusivo da rádio.

Fora dessa área da TV e da
rádio corporativas, os alunos de
comunicação contam com dois
estúdios, com equipamentos de
iluminação Arri Flex Studio 2000 ou
luz fria; dois switcher, com bitola
DVCam da Sony, mesa de som craft

A ADLine, percebendo o aumento da
demanda, criou um segmento de
universidades há cerca de cinco anos.
"Começamos a oferecer projetos,
principalmente de baixo custo para as
instituições"conta Daniela Souza,diretora
executiva da empresa.

A maior dificuldade, de acordo com
Daniela,é a carência das universidades de
profissionais que dêem consultoria."Nós
desenvolvemos projetos, indicamos
equipamentos e soluções." De uma forma
gerai, 60% do faturamento da ADLine é
proveniente de São Paulo, mas quando é
considerado o nicho educacional o percentual
é mais pulverizado. Em 2004, as vendas para
universidades e faculdades brasileiras

profissional e router (para puxar recursos
de outros locais); estação gráfica com
softwares 3DS Max, Combustion e
Photoshop, para aberturas e vinhetas;
sala de pós-produção linear; três salas de
pós-produção não-linear em real time
(para finalização e pós-produção de
áudio); e outra ilha de edição Avid Media
Composer (para editar projetos mais
sofisticados).

Além disso, há um pequeno laboratório
com quatro computadores (há também na
FAAP outros 160 computadores ligados à
Internet e a impressoras para os alunos);
laboratório técnico de áudio e vídeo para
as manutenções e almoxarifado.

representaram 22% sobre o faturamento de
2004 da empresa.

Para montar um laboratório de produção
audiovisual do zero, é preciso um investimento
que varia de US$ 70 mil a US$ 300 mil, sem
considerar obras civis necessárias. Para um
laboratório,são necessários pelo menos um
estúdio, áreas de switcher, de pós-produção
de vídeo e de áudio. Já para produzir
conteúdo para canais universitários, a
instituição vai precisar também de central
técnica, roteadores para maior segurança,
master para controlar o que é exibido. Além
disso, há toda a parte de transmissão (RF). Para
se ter uma idéia, para um uplink de satélite é
preciso um investimento de mais cerca de
US$100 mil (FOB).

Ao todo, a FAAP tem seis
câmeras CPD 150 e duas DSR 200,
além das novas câmeras dos
estúdios, que são três D50, também
com cam mate (acionada por
controle remoto) e seis D30.
Completam a infra-estrutura duas
máquinas G4 para montar com Final
Cut; e três estúdios de rádio.

Separada da área de rádio e TV,
há outro espaço para os alunos de
cinema e publicidade e propaganda,
com duas moviolas, sala de projeção,
central de pós-produção, vários
estúdios, setor multimeios e salas
de PC e Mac.
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Fonte: Tela Viva, ano 14, n. 149, p. 32-38, maio 2005.




