
Sob o comando de
Frederico Nogueira,
a alta definição
dominará as transmissões
feitas pela emissora
Durante boa parte do mês de
agosto, a TV Bandeirantes vai
dedicar aproximadamente 12 horas
por dia de sua programação às
Olimpíadas de Pequim. Mais de 150
profissionais de várias áreas estão
trabalhando na preparação da
cobertura do evento. Pela primeira
vez, as Olimpíadas serão totalmente
transmitidas no formato digital,
em alta definição e com áudio 5.1.
Além das competições, a Band
também vai transmitir reportagens,
entrevistas e programas produzidos
por sua equipe na China, muitos
deles em estúdios com cenários
virtuais - tudo em alta definição.
Para isso, a emissora vai usar o
arsenal montado com a implantação
do seu projeto de TV digital,
comandado pelo advogado
Frederico Nogueira, vice-presidente
do Grupo Bandeirantes. Veja o que
Nogueira, 44 anos, contou a INFO.



pela TV Bandeirantes para transmitir
as Olimpíadas de Pequim?
NOGUEIRA A infra-estrutura é do grupo

Bandeirantes, que envolve a TV, o canal
Bandsports, a rádio Bandeirantes e
a Band News FM. Vamos ter um espaço
de 260 metros quadrados no International
Broadcasting Center (IBC), em Pequim,
onde serão montados dois estúdios de
televisão, dois de rádio e uma redação.
Temos mais de 150 profissionais
envolvidos na cobertura das Olimpíadas,
que vai ocupar cerca de 12 horas da
nossa programação diária. Todas as
imagens, tanto as do pool (captadas
pelo IBC e transmitidas para as emissoras
do mundo inteiro) como as entrevistas
e reportagens feitas por nossas
equipes, serão no formato digital
e em alta definição.

O fato de o Brasil ter um padrão de
TV digital adaptado do japonês faz
diferença na transmissão desses sinais?
Não. Vamos trazer o sinal captado em
alta definição da China para o Brasil
por meio de fibra óptica. Dentro da
Bandeirantes, durante o processamento
do sinal para a distribuição para as nossas
emissoras é que ele será adaptado ao
padrão de modulação e de compressão
específico do Brasil.

Então os sinais virão para cá via fibra
óptica e não por satélite?
A fibra óptica foi a solução mais segura,
econômica e de melhor qualidade técnica
que encontramos. Contratamos dois
links de fibra óptica da Embratel para a
transmissão. O principal vai transportar
os sinais da Band e do Bandsports.
O outro, que faz um caminho diferente,
é redundante e funcionará como backup.
As duas conexões são ponto a ponto
Pequim-Morumbi.

Qual a capacidade desses links?
Cada um tem 155 Mbps. Com isso, dá para
transmitir os dois canais em HD e ainda
passar voz e dados pelo mesmo link.

A Band comprou equipamentos de
geração específicos para as Olimpíadas?
Quando montamos o projeto de TV digital,
fizemos um planejamento prevendo que
alguns equipamentos, comprados nos

para a China. São câmeras, switchers,
servidores de exibição e sistemas de
edição, tudo em alta definição e com áudio
5.1 - além do estéreo. O áudio 5.1
em transmissões esportivas faz uma
diferença enorme na qualidade: é o som
com efeito surround.

O recurso de cenário virtual será usado
em Pequim?
Sim. Nos cenários dos estúdios que
vamos montar haverá um fundo verde,

Quais cidades estão recebendo
a transmissão em HD?
Por enquanto, só São Paulo. Estamos
preparando a infra-estrutura também
em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro,
que devem começar a receber a transmissão
em HD em três meses, mais ou menos. Em
Brasília, dependemos da licitação da torre
que o governo vai montar. Lá haverá uma
torre única, feita pelo governo, para todas
as emissoras de televisão. A promessa é
de que ela será entregue no final do ano.

onde a gente pode colocar o que quiser.
Usamos um software de uma empresa
européia chamada Vizrt para a criação
de imagens que são sobrepostas sobre
esse fundo verde. Isso é feito por nossa
equipe de videografia. É um cromaqui
dinâmico, porque, conforme a câmera se
movimenta - por exemplo, para dar zoom
-, a imagem do fundo acompanha. Esse
recurso já é usado em alguns programas
da Band, como o jornal do Boris (Casoy).

Quanto a Bandeirantes está investindo
para fazer a transmissão digital?
Desde o segundo semestre do ano
passado, já investimos 50 milhões de
dólares em equipamentos de geração e de
transmissão de TV digital. Esse valor inclui
o investimento feito para as Olimpíadas.
Hoje, todas as câmeras usadas em São
Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília
já são digitais e de alta definição, da marca
Panasonic. Nos nossos telejornais, 85%
das matérias de rua são produzidas
nessas três cidades. Então, quase todo
o telejornal está em HD.

O resto da programação também está
em alta definição?
Basicamente o que está em alta definição
hoje é o que vai ao ar à noite, no horário
nobre. Por enquanto, não temos planos
de mexer na programação dos horários
matutino e vespertino, que já está no
formato digital, mas não em alta definição.

Então a Bandeirantes continua investindo
em equipamentos...
Agora estamos investindo numa unidade
móvel de alta definição, que será usada em
grandes eventos de rua. Ela é toda equipada
com switchers, monitores e câmeras de alta
definição da Sony. São 12 câmeras, sendo
que uma delas captura 180 quadros por
segundo (super-slow motion) também em
HD. Essa unidade móvel deverá estar pronta
para estrear no Festival de Parintins, que será
realizado no final de junho e a Bandeirantes vai
transmitir ao vivo. A idéia é captar as imagens,
que são belíssimas, e transmitir de lá do meio
da Amazônia para o país todo, via satélite. O
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