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OTT STREAMING: DESAFIOS, 
TECNOLOGIAS, SERVIÇOS PARA A 
CONSTRUÇÃO DA PRÓXIMA 
GERAÇÃO DE TELESPECTADORES
Emissoras e operadoras de TVs baseadas em modelos tradicionais estão enfrentando o 
desafio de conquistar novos espectadores e manter a base existente diante de uma 
progressiva e ininterrupta mudança de hábito na forma de se consumir vídeos. 
O surgimento de players que operam com streaming OTT trouxe um grande impacto para 
todo o mercado do setor de mídia e entretenimento, com previsão de receitas global US$ 
64,78 bilhões em 2021, sendo aproximadamente US$ 3,59 bi faturados na América Latina 
(Digital TV Research Forecasts/2018). 
Reflexos desse desafio podem ser aferidos facilmente: somente no setor de TV por 
assinatura, entre novembro de 2014 e maio de 2019 houve uma perda de 2,9 milhões de 
assinantes (ANATEL/2019). A queda da audiência na TV aberta fez com que as principais 
emissoras se posicionassem lançando seus serviços próprio de streaming nos últimos 
anos, em um esforço que tem exigido velocidade de organizações que culturalmente 
reagem de forma lenta, utilizando quase sempre o mesmo ecossistema de fornecedores 
tradicionais na tentativa de promover mudanças em meio a um ambiente disruptivo. 
Nesse painel discutiremos o panorama das experiências de fornecimento de streaming 
OTT, destacando seus desafios, tecnologias, modelo de negócios, serviços e inovações 
que estão ajudando a construir uma experiência de qualidade para os usuários, em um 
cenário onde as empresas precisam ser fortes competidoras (e ao mesmo tempo 
colaboradoras) entre si. 
Moderador: Salustiano Fagundes - CEO - HXD OTT Solutions & Owner HIRIX 
Software Engineering 

• O HBBTV COMO UMA ALTERNATIVA EFICIENTE PARA PROVER A ENTREGA DE
CONTEÚDO OTT MULTIMÍDIA E INTERATIVO: VISÃO GERAL, CASOS E
ESTRATÉGIAS
Palestrante: Stan Baaijens - DVB Chair PCM & Steering Board (CEO, Funke Digital TV)
O padrão DVB, que foi um dos pioneiros da transição do analógico para o digital e do SD 
para HD/UHD, vem explorando todo o potencial de entrega híbrida por conexão IP e por 
transmissão baseada em RF para TVs conectadas, set-top boxes e dispositivos 
multiscreen com uso do HbbTV. As contribuições e evoluções feitas no HbTV nos últimos 

DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL 

28



OTT STREAMING: DESAFIOS, TECNOLOGIAS, SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRÓXIMA 
GERAÇÃO DE TELESPECTADORES 

SET EXPO PROCEEDINGS – SETEP v. 5 
© 2019 SET - Brazilian Society of Television Engineering / ISSN (Print): 2447-0481/ ISSN (Online): 2447-049X 

anos tornou possível com que radiodifusores e operadoras explorem novos serviços, 
inclusive fazendo a entrega de conteúdo audiovisual OTT de forma tão fácil quanto em 
plataformas clássicas. 
As tecnologias para a transmissão e entrega de mídias híbridas, que incluem o DVB-T2, 
DVB-DASH e DVB-CSS, complementadas com serviços baseados em HbbTV, já estão 
em uso em diversos países dentro e fora da Europa e vem se tornando uma alternativa 
para que players tradicionais se posicionem diante de um mercado cada vez mais 
disruptivo, interativo e competitivo. 
Nessa sessão vamos ter uma visão geral de como o HbbTV está sendo utilizado, 
conhecer alguns cases de sucesso e as suas estratégias para o futuro. 
 
• CINCO ETAPAS – APRENDIZADO DE MÁQUINA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA DISTRIBUIÇÃO DE STREAMING
Palestrante: Nadine Kerfatz - OTT Management Consulting & Founder Reality Software 
O mundo está transbordando de mídia digital. Como executivo de mídia, você precisa 
garantir que os espectadores possam encontrar e reproduzir seu conteúdo facilmente. 
Nesta palestra apresentarei a minha “top five list” de como o aprendizado de máquina 
(ML) e a inteligência artificial (AI) ajudarão você a planejar uma melhor experiência de 
visualização, a manter as melhores práticas e, ao mesmo tempo, ter um negócio lucrativo. 

• CONSTRUINDO E EVOLUINDO UMA PLATAFORMA DE OTT STREAMING NO
BRASIL: UMA VISÃO GERAL DOS DESAFIOS TECNOLÓGICOS, REGULATÓRIOS E
COMERCIAIS
Palestrante: Luiz Bannitz - Diretor de Negócios da Fitness Channel | Encripta | Looke 
Construir, manter e evoluir um serviço de OTT Streaming no Brasil, oferecendo uma 
experiência de qualidade com diversidade de conteúdos tem sido um grande desafio que 
a Encripta resolveu abraçar ao lançar, em 2015, uma plataforma para a distribuição e 
entrega de filmes e séries – Looke, que utiliza modelo de negócios baseados em SVoD 
(assinatura) e TVoD (transacional) e foi a primeira plataforma de streaming na América 
Latina a oferecer download de vídeo offline. 
Nessa sessão vamos conhecer a experiência dos empreendedores da Looke, que na 
contramão de uma série de obstáculos que abrangem desde o alto risco para quem 
investe em tecnologias inovadoras no Brasil, passando pela insegurança regulatória e a 
crescente competitividade do mercado brasileiro com o surgimento de novos players, 
conseguiu se firmar e ocupar novos espaços. 

• A INDÚSTRIA DE PAY TV ESTÁ NO MEIO DE UMA ENORME RUPTURA
Palestrante: Fabio Souza - Solutions and Marketing Latam - Synamedia
Novas tecnologias estão permitindo um número sem precedentes de serviços, e com um 
cronograma de entregas muito rápido. Globalmente, o consumo de mídia tem crescido 
rapidamente e está rompendo os meios tradicionais de proteger, monetizar e transmitir 
conteúdo de vídeo e seus serviços associados. Esse novo ambiente requer que 
operadoras e companhias de mídia alavanquem a arquitetura dos investimentos 
existentes para entregar uma gama de ofertas aos consumidores, do pacote básico aos 
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serviços premium. Ao mesmo tempo, quando e se a economia começar a mudar e permitir 
uma arquitetura de investimento renovada, uma transição para nuvem deve ser 
considerada. Essa sessão irá abordar uma discussão transparente na busca pelo 
equilíbrio correto na mistura de transmissão e entrega em IPs. 

 

Moderador: Salustiano Fagundes - CEO - HXD OTT Solutions & Owner HIRIX Software Engineering 
Empreendedor na área de inovação tecnológica, sócio-fundador da HIRIX Engenharia de Software e da HXD 
Smart Solutions, empresa que desde 2007 vem “pensando e fazendo a nova televisão no Brasil”. É membro do 
Conselho Deliberativo da SET. É pesquisador convidado do CITI (Centro Integrado de Tecnologias Interativas) 
e do LabArteMidia-Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais, ambos da Universidade de São Paulo 
(USP); e Embaixador da Campus Party, organização que reúne uma comunidade mundial de desenvolvedores 
e makers com a missão de "construir um novo código-fonte para o mundo". 

 

Stan Baaijens - DVB Chair PCM & Steering Board (CEO, Funke Digital TV) 
Stan Baaijens é o proprietário da Funke Digital TV onde ingressou há quase quarenta anos seguindo os passos 
de seu pai. Desde 1992, seu foco estava na compreensão das necessidades dos consumidores, na indústria de 
radiodifusão e na crescente penetração no mercado de TV digital, e, ao fazê-lo, a Funke Digital TV foi capaz de 
antecipar futuras necessidades e oportunidades do mercado. Atualmente, sua missão é construir soluções de 
recepção terrestre digital de última geração e implantá-las extensivamente em todo o mundo. Em 2015, o Sr. 
Baaijens foi nomeado membro do Conselho de Direção do DVB e desde 2018 eleito Presidente do Módulo de 
Promoção e Comunicações do DVB (PCM) na EBU em Genebra. 

 

Nadine Kerfatz - OTT Management Consulting & Founder Reality Software 
Nadine é expert em modelos de negócios e tecnologias para OTT. Auxilia as empresas de mídia e tecnologia a 
conquistar novos clientes com tudo aquilo que é necessário para construir a próxima geração de experiência de 
TV: tecnologia, negócios e design. Ela tem uma longa experiência em gerenciar projetos, definir estratégias e 
escreve sobre inovação para a revista Streaming Media Magazine. 

 

Luiz Bannitz - Diretor de Negócios da Fitness Channel | Encripta | Looke 
Luiz Bannitz é economista, advogado e administrador de empresas. Sua paixão em unir histórias e tecnologia o 
levou a cargos estratégicos em empresas como HBO Brasil, EMI Music e GEO Eventos, onde trabalhou como 
diretor. Atualmente, é Diretor de Negócios do Fitness Channel, Diretor de Business Affairs da Encripta e Diretor 
de Negócios e de Conteúdo do Looke. 

 

Fabio Souza - Solutions and Marketing Latam - Synamedia 
Fabio é um executivo de tecnologia e empreendedor com forte disposição para realizações, combinando 20 
anos de experiência em start-ups, consultoria, mídia, como fornecedor de serviços e em companhias de 
tecnologia, incluindo a DirecTV Group, NET Brasil (parte da America Móvil) e GVT (adquirida pela Telefonica), e 
por último na Cisco, conduzindo o time de transformações dos Negócios de Vídeo. Na Synamedia, desde 
outubro de 2018, ele está liderando a estratégia LatAm, programas de marketing, produtos e parcerias. 
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