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Como o mercado pode inovar com as Startups? 
: Edson Mackeenzy 

Business Development na Code Fellows / Head de Negócios e 
Parcerias do Startup Farm

Empreender - Coragem e ousadia para inovar 
Speaker: Edmar Moraes 
Brazil Country Manager / Kaltura

Shark Tank - SONY Brasil - Negociando com Tubarões
Speaker: Representante da SONY
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Moderator: 

Startups 
com direcionamento para o mercado de Broadcast e Novas Mídias 
Com o avanço da tecnologia cada dia surgem produtos, serviços e novos modelos de negócios 
inovadores.neste painel vamos discutir sobre como as Startups estão moldando o futuro da indústria. 

Como o mercado pode inovar com as Startups?
Speaker: 

A indústria do audiovisial exige inovação constante. Não estamos falando apenas da distribuição de
conteúdo em multiplataforma, mas de emissoras de TV que utilizam dados coletados com a internet,
para ajudar sua audiência a fugir do trânsito ou até mesmo influenciar diretamente roteiros devido a
popularidade dos personagens. A entrada de celebridades neste ecossistema comprova ainda mais
que o universo empreendedor, a muito tempo gera curiosidade e inspira a criação de programas que
aproximam o grande público das ainda desconhecidas empresas de inovação. Neste painel, vamos
ainda mais fundo que os “tubarões” para entender como os grandes players do mercado podem se
beneficiar com a inovação gerada pelas Startups.

Empreender - Coragem e ousadia para inovar
Speaker: Edmar Moraes
Brazil Country Manager / Kaltura
A falta de coragem dos tomadores de decisão ancorada na burocracia das empresas. No centro
desta discussão estão aqueles que possuem extrema importância nos processos de transformação:
o Espírito Empreendedor de Tecnologistas. É para estes profissionais e outros tomadores de
decisões que quero falar. Pretendo mostrar, com cases reais, as oportunidades que são perdidas dia
a dia por conta de processos burocráticos internos. Não é raro vermos contratos de software que
demoram até dois anos para serem assinados. E o que era inovador torna-se mera commodity. A
ideia é inspirar a ousarem mais.

Shark Tank - SONY Brasil - Negociando com Tubarões
Speaker: Representante da SONY
Como atrair investimento e interesse do mercado. A Sony contará a sua experiência com o Reality
Show.
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LINDÁLIA SOFIA ROCHA MARTINS JUNQUEIRA REIS
Innovation Director at SET – Brazilian Society of Television Engineering, she was Dean of 
Estácio University, a member of the ANPEI committee and of the Future Zone strategic 
committee of the Rio de Janeiro Cinema Festival. She was chosen by NASA as a world 
leader in entrepreneurship and innovation at the Singularity University, was in charge of 
the Innovation Program at Rede Globo and received the International Award for 
Innovation at the 2012 IBC Awards. She has a specialist qualification in Production 
Planning Management from Nottingham University (UK), an MBE in Social Responsibility 
and Third Sector Management from the IE/UFRJ and a bachelor’s degree in Production 
Engineering from the Federal University of RJ. She has over 25 years of experience in the 
fields of strategic planning, management, marketing and new business at companies like 
Dataprev, Shell, Michelin, Spoleto, Hospital Copa D’Or, Unibanco, Oi, TIM and Casa 
Shopping. As an entrepreneur, she set up the Yaki restaurant chain, the consulting 
company, Ions Innovation and founded ICES (Brazilian acronym for The Institute for 
Ethical and Cooperative Trade). She is currently Innovation Director at the Estácio 
University, member of the Future Zone strategic committee of the Rio Cinema Festival, 
the committee of the senior management of SET and the thematic committee on 
Innovation in Services of the ANPEI (Brazilian acronym for the National Association for 
Research and Development of Innovative Companies).

EDSON MACKEENZY 
Business Development / Head de Negó cios e Parcerias - Code Fellows / Startup Farm
Edson Mackeenzy, é BizDev da CodeF ellows.org e Head de Negócios e Parcerias do 
Startup Farm, é co-autor de dois livros sobre empreendedorismo. Facilitador de 
workshops, Voluntário na TechStars como Mentor/Facilitador de Startup Weekends, 
membro do conselho da RioSoft (agente Softex). Mack é especialista em 
desenvolvimento de negócios digitais, gestão e operação de startups, comunicação 
estratégica e Pitch. Atuou como produtor executivo do Relate Live by Zendesk e do 
pavilhão de inovação SIZ para a Soc. Brasileira de Engenharia de Televisão. Em 2015, 
atuou como Head de Comunicação e Parcerias do Grupo iMasters | E-CommerceBrasil, 
quando foi indicado a melhor mentor do Brasil para o SparkAwards da Microsoft, em 2013 
reconhecido como um dos empreendedores mais influentes do Brasil pela Revista Isto é 
Dinheiro. Iniciou sua carreira como radialista nas principais emissoras de Rádio do Rio de 
Janeiro e esteve envolvido em centenas de conferências de comunicação, 
relacionamento, empreendedorismo, tecnologia e negócios em todo Mundo. 

EDMAR MORAES
Brazil Country Manager - Kaltura
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