
m 2008, o SBT Santa Catarina adquiriu o 
sistema o AVNews Lite, uma plataforma de 
redação, edição e reprodução de imagens 
para uso em telejornalismo, composta pe
los softwares Send News, para contribuição 

remota, Info News, para pesquisa em CEDOC, AV 
Nas, para armazenamento em disco, Step View, 
para monitoração de múltiplas imagens em tem
po real, e Video Logger, para gravação da pro
gramação e monitoração de concorrentes. "Hoje 
temos uma equipe de 20 repórteres abastecendo 
os telejornais, enviando material pela internet de 
qualquer lugar onde a notícia esteja", comemora 
Roberto Dimas Amaral, Diretor Corporativo de 
Produto da rede SCC. 

Antes deste sistema, apenas quatro praças 
geravam material, que era enviado para Floria
nópolis em fita, por ônibus. Após a adoção do 
AVNews, mais três praças começaram a gerar 
reportagens diariamente, permitindo aos jornais, 
antes voltados ao litoral e serra catarinense, te
rem abrangência estadual. "O que antes levava 
dias, hoje é feito em minutos", explica Roberto. 

Agilidade e rapidez 
O sistema foi fornecido pela Step Software, 

empresa que desenvolve sistemas de automação e 
de contribuição remota para produção jornalística. 
"Buscamos agilidade e rapidez na circulação de in
formações jornalísticas, o que é essencial para ter 
credibilidade e atingir o público", afirma Felisberto 
Barbosa da Silva, diretor executivo da empresa. 

O AVNews Lite integra em uma única ferramen
ta a redação de texto, pauta e produção. Possui 
controles básicos de rotinas de redação, edição 
não-linear de vídeo, pesquisa, controle de exibição 
de telepromter e da reprodução de vídeo. "O VT 
pode chegar no meio do telejornal. Entra automati
camente no espelho", afirma Roberto, da SCC. 

O software trabalha integrado com o SendNews, 
um sistema de notebook para contribuição remota 
de conteúdo e é voltado para telejornalismo, mas 
pode ser usado em qualquer tipo de produção de 
conteúdo audiovisual que precisa de colaboração 
de diferentes lugares. A produção, captação e edi
ção podem ser feitas em diferentes lugares. O en
vio é realizado pela internet, acessando um serviço 
de FTP. No caso do telejornalismo, as matérias são 
enviadas para a emissora, onde elas podem entrar 

diretamente no espelho do telejornal, ou ser reedi
tadas para compor outro VT. 

No caso da SCC, a maioria dos VTs entra direto 
no espelho do telejornal. Assim, a emissora rece
be o material das sete equipes de reportagem já 
prontos para serem exibidos. "Em alguns casos, 

quando a finalização precisa ser mais bem traba
lhada, ou quando uma matéria é composta por 
reportagens de outras praças, editamos a versão 
final antes de ir pro ar", conta Roberto. 

O SendNews opera com codificação SD DV25 e 
está baseado em notebooks, dispondo de softwa
re de edição, compressão e envio das reportagens 
pela internet. "Isso permite uma redução do tempo 
gasto de envio em até 10 vezes", explica Felisberto. 
O executivo lembra que o próprio repórter controla 
a qualidade do vídeo enviado, configurando a taxa 
de compressão. Isso é definido em função do mo
vimento da imagem e da banda disponível para o 
envio. Este balanço permite imagens sem nenhuma 
percepção de perda de qualidade. 

É neste ponto que está a.grande vantagem do 
sistema: a redução do tempo de envio da ma
téria. Os vários tipos de compressão permitem 
que seja escolhido a mais adequada em função 
da qualidade e disponibilidade de banda na in
ternet. No entanto, se a compressão for alta, há 
perda de qualidade na imagem. 



No centro de exibição, ou seja, na emissora, o 
sistema descomprime e direciona os vídeos. Neste 
momento é configurada a relação do áudio com o 
vídeo, dependendo da placa de exibição do playout. 
Pode-se manter tudo em um único arquivo, ou se
parar o áudio do vídeo, gerando dois arquivos. 

Sistema integrado Newsroom 
O NewScript e o AVNews são sistemas de sof

tware e hardware que podem ser usados tanto 
interna quanto externamente. Integrando os di

ferentes setores da emissora com as equipes de 
externa, o sistema agiliza as principais atividades 
de p rodução , a começar pelas pautas. As princi
pais facilidades são a redação da pauta, incluindo 
a d is t r ibuição para os repórteres, o agendamen
to com entrevistados e o roteiro das entrevistas. 
Após a pauta, é feito um relatór io com a des
crição dos materiais que estão em videoteipe ou 
arquivo e que serão exibidos no jornal. 

Já para colocar o telejornal no ar, o sistema tem 
recursos que permitem gerenciar desde a lauda 

até a composição do espelho. O software organiza 
a sequência das retrancas com o tempo de cada 
matéria, calcula automaticamente os tempos que 
excedem ou faltam para a duração prevista do jor
nal. Pode ainda informar como, quem e quando foi 
criada a retranca ou alterado o espelho. 

No mesmo sistema, as retrancas estão integra
das com a lauda. Esta por sua vez, está integrada 
com o telepromter e o playout. O software calcula o 
tempo de leitura por âncora e tempos do videotei
pe ou arquivo de vídeo. Ou seja, o sistema controla 



toda rodagem do telejornal. "Antes deste sistema, 
soltávamos os VTs direto da ilha de edição. Este sis
tema nos deu agilidade e rapidez", avalia Roberto, 
da SCC. Atualmente a emissora não usa mais fi
tas na produção e exibição de telejornais. "Além 
da agilidade, rapidez e organização, tivemos uma 
redução considerável nos custos", completa. 

Finalmente, o playout, sistema em software 
e hardware, exibe os vídeos da lauda. A partida 
e movimento são controlados pelo software de 
Newsroom. O playout, associado ao editor de ví
deo, pode usar diferentes tecnologias, como proxy, 
onde o editor de vídeo usa uma imagem em bai-

xa resolução e o playout exibe em alta; o copyless, 
onde o editor usa o arquivo único em um storage 
centralizado, ou seja, não há necessidade de copiar 
o arquivo de vídeo, evitando ocupar a rede com trá
fego desnecessário; e o renderless, que dispensa a 
renderização, ou seja, a edição não é montada em 
um único arquivo, mas gera uma lista de arquivos 
que será montada em tempo real no playout. 

Compatibilidade 
"Se considerarmos alta definição de forma ge

nérica, todos os produtos da Step Software estão 
preparados. Agora, se considerarmos suas particu
laridades, fica mais difícil, pois há HD da Sony, da 
Panasonic, da JVC, e nem todos estão contempla
dos em todos os produtos", explica Fesliberto. O 
AVNews trabalha com alguns desses tipos de HD. 
A empresa considera que nem todos os formatos 
poderão ser incorporados. "Em todo caso, alguns 
serão adicionados ao longo tempo em função de 
novos formatos entrantes no mercado". 

Já dentro da emissora, a compatibilidade de for
matos de vídeo/áudio é determinada pelo fabrican
te da placa de playout. A Step Software não possui 
nenhum software de conversão. "O pessoal usa o 
Adobe para exportar", finaliza Felisberto. 

Histórico de pioneirismo 
A STEP Software é pioneira no desenvolvimen

to de tecnologias para telejornalismo. Iniciou suas 
atividades em 1991, com o sistema Script. "Des-

de a origem desenvolvemos sistemas com tecno
logia cliente-servidor, sem uso de banco de dados. 
Usamos uma estrutura de arquivos que permitem 
a segurança dos dados e a agilidade necessária a 
este tipo de sistema. Essa metodologia ainda hoje 
é usada nos melhores produtos de jornalismo do 
mercado internacional", explica Felisberto. Poste
riormente a empresa adicionou uma nova tecnolo
gia de dados diferenciais, para agilidade na troca de 
dados entre usuários do sistema. 

Após o Script, que rodava no sistema operacio
nal DOS, vieram programas em Windows, como 
o TeleNet, para pequenas emissoras e faculdades 
de jornalismo, e o WinScript, voltado para grandes 
emissoras. Posteriormente foram desenvolvidos ou
tros produtos, como sistemas para CEDOC, OPEC, 
playout para emissoras de rádio e televisão, loggers 
de áudio e vídeo, storages de alta performance, exi-
bidores de teleprompter. 

Os programas da Step Software estão hoje 
em mais de 200 empresas em todo país, com
preendendo emissoras como SBT Santa Catarina, 
Canal Futura, TV Ulbra, a programadora Globo-
sat, rádios do Grupo RBS, e empresas de TV por 
assinatura, como Sky e NET. 

Text Box
Fonte: Produção Profissional, Barueri, n. 107, p. 20-22, nov. 2010. 




