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BIG DATA, ANALYTICS E NOVOS 
NEGÓCIOS DO AUDIOVISUAL 
Neste painel veremos  como as empresas atuam no mercado usando os seus dados e como 
os principais vendors do ramo se preparam para atender às necessidades das empresas. 
Moderador: Hugo Nascimento – CTO na Ad Digital 
 

• AUDIENCE INSIGHTS IS NOT MAGIC – UMA ABORDAGEM PARA ACELERAR SUA 
JORNADA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Washington Cabral - Client Technology Advisor for Media; Entertainment – IBM
Diversas são as estórias em torno de como Big Data, Advanced Analytics e Inteligência 
Artificial resolvem grandes problemas em nosso setor. O potencial é imenso. De 
expressivos ganhos em processos produtivos a aumento de vendas, não importa o ponto 
da cadeia de valor, os dados são sempre o destaque durante essas narrativas. Acontece 
que dados por si, sem uma abordagem de análise bem estruturada são nada mais que 
baldes de areia, brita e vergalhões. Assim como Inteligência Artificial não é mágica, 
Audience Insights também não. 
Durante essa sessão vamos explorar ganhos e inovações expressivas no âmbito de 
inteligência da audiência e mostrar o caminho das pedras para sair da loja de materiais 
de construção que são alguns data lakes para a bela mansão pronta pra morar, aplicando 
análise avançada e inteligência artificial sobre os dados que estão espalhados dentro e 
fora das empresas. 
  
• BIG DATA APLICADA NO DIA A DIA DE UM GRUPO DE COMUNICAÇÃO
Roberto de Oliveira Filho - Coordenador de Tecnologia na RPC
Apresentação do dia a dia de uma área de IA dentro de uma afiliada. 
  
• BIG DATA APLICADA, UMA VISAO DE APLICAÇÃO DE DADOS PARA TOMADA 
DE DECISÃO EM NEGÓCIOS.
Daniel Lopes - Head of Data at InfoPrice
Uso de dados e Analytics para ajudar a entender o consumo, e Business Intelligence, 
Deep Learning para testes de hipótese. Coleta de preços e processamento de vídeos 
offline para obter inteligência e ajudar a saber como executar tomada de decisão baseado 
em movimento de mercado. 

 
 

 

Moderador: Hugo Nascimento – CTO na Ad Digital
Formado em engenharia, tem 15 anos atuando em projetos de Brodcast e PayTV em 
diversos ramos como IPTV, DTH e ambientes de produção e pós-produção. Em sua 
carreira, ele atou em empresas e clientes referencia no mercado, como Cisco, Google, 
Telefonica, etc, assim como em projetos que envolviam equipes multidisciplinares em 
diversos países para Telefonica, Megacable, Claro, NET e sua experiência contempla 
projetos em pré e pós-venda com profundo conhecimento técnico nesse mercado. Atuou 
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nos mais exigentes mercados como Alemanha, Estados Unidos, México, Colômbia, 
Argentina, Espanha entre outros. 

 

Washington Cabral - Client Technology Advisor for Media; Entertainment – IBM
Washington passou os últimos 28 anos de sua vida profissional no setor de Tecnologia 
da Informação. A curiosidade e entusiasmo por novos conhecimentos encontrou o 
casamento perfeito quando passou a se dedicar nos últimos 6 anos ao setor de mídia e 
entretenimento. A radical transformação impulsionada por tecnologias emergentes que o 
setor enfrenta é o ambiente ideal para desenvolver ideias disruptivas e que possam fazer 
diferença para o futuro do setor. 

 

Roberto de Oliveira Filho - Coordenador de Tecnologia na RPC
Roberto Oliveira tem 15 anos de experiência em tecnologia. Ocupou diversos cargos em 
empresas como Buscapé, O Boticário, Apontador, startups do Vale do Silício e 
atualmente gerencia a equipe de tecnologia RPC focada em soluções de BI, Big Data, 
Machine Learning e inovações focadas em negócios e entretenimento. 

 

Daniel Lopes - Head of Data at InfoPrice
Formado em Engenharia da Computação pela UniSALESIANO, em processo de 
conclusão do programa de doutorado no IPEN / USP. Projeto de pesquisa ativa sobre 
detecção de câncer de pele de melanoma por processamento de imagem e Deep 
Learning (AI). Apaixonado por inteligência, estatísticas, como técnicas de aprendizado 
de máquina, big data, mineração de dados e sistemas de recomendação. 
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