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TV POR ASSINATURA – TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS NA ERA DO STREAMING
Com o crescimento dos serviços OTT, a indústria de PayTV está em franca transformação, 
tornando-se um hub convergente de entretenimento, com mídias em diversos formatos, 
dispositivos e totalmente personalizada. A proposta deste painel é compartilhar a experiência 
de importantes executivos que participaram e contribuem nesta transformação em outros 
países, destacando as estratégias utilizadas por grandes operadoras de TV por Assinatura 
em mercado internacional. 
Moderador: Claudio Borgo - Diretor de Engenharia de TV Digital – Claro Brasil 
Palestrantes:
• Javier Garcia - Head of Sales for Latin America | Verizon
• Gabriel Mandelbaum - CEO e co-fundador da Spideo
• Gary Brust - Director of sales, Latin America & Caribbean - Irdeto

 

Moderador: Claudio Borgo - Diretor de Engenharia de TV Digital –Claro Brasil 
 

 

Javier Garcia - Head of Sales for Latin America | Verizon 
Ele construiu e implantou processos e soluções tecnológicas altamente complexas que influenciaram nos 
negócios, gerando mais receita, controlando as despesas e tornando-as mais seguras e eficientes. Em 2013, 
ele formatou todo o quadro para o que hoje é conhecido como a região da América Latina VDMS. Em 2011, 
antes de ingressar na VDMP, ele era diretor de vendas da região oeste da Verizon Wireless. Durante sua 
estadia, ele reestruturou a organização de vendas para melhorar efetivamente o desempenho e implantar a 
estratégia de entrada no mercado para produtos móveis complexos. 

 

Gabriel Mandelbaum - CEO e co-fundador da Spideo 
Gabriel Mandelbaum é CEO e cofundador da Spideo, a ferramenta de personalização para indústrias criativas. 
Antes de fundar a Spideo em 2010, Gabriel foi chefe de Digital na Zodiak Entertainment, uma companhia líder 
de produção televisiva (agora parte do grupo Banijay), encarregado pela internet, celular e produção e 
distribuição de novas mídias. Com seus cofundadores, Gabriel decidiu criar a Spideo de forma a fornecer 
ferramentas de descoberta de conteúdos poderosos para radio difusoras e fornecedoras de TV paga, conforme 
seu universo começou a mudar, encarando a revolução de streaming. Quando ele não está viajando pelo 
mundo, conhecendo clientes e negociando novos acordos, Gabriel fica em Paris, sua cidade natal e sede da 
empresa, junto com sua equipe e família. 

 

Gary Brust - Director of sales, Latin America & Caribbean - Irdeto 
Gary Brust é um veterano em vendas e marketing no segmento global de provedores de serviços e 
telecomunicações. Começando na Scientific-Atlanta (vendida para a Cisco), ele abriu o mercado de produtos de 
TV a cabo para a S-A na América Latina no início dos anos 90 e, em seguida, atuou como RVP de vendas da 
ADC para a LatAM. Posteriormente, Brust alternou entre as funções de nível C na América do Norte em 
Terayon e concorrente às funções de desenvolvimento de negócios e produtos, na LatAM concentrou-se em 
Arris e Cisco - tanto como consultor quanto como funcionário. Antes de ingressar na Irdeto como diretor de 
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vendas da LatAM, Brust liderou as vendas e o marketing da Deep Fiber Solutions. Ele possui um BS ISyE da 
Georgia Tech e cursou a Universidade de Belgrano no MBA, no programa de Gerenciamento Estratégico. 
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