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9h20 – 10h40  | Sala 11 | Quinta-Feira – 29 de Agosto

O FUTURO DA TV, DO OTT E DO 
STREAMING VIA SATÉLITE NA ERA 
DA NUVEM, DA IA E DO 5G 
Não há qualquer dúvida de que  praticamente quase todas as empresas de televisão em
todo o mundo se utilizaram e ainda se utilizam dos recursos dos satélites de comunicações
para contribuição, distribuição e entrega de conteúdos audiovisuais de alta qualidade com
confiabilidade e disponibilidade incomparáveis. Nesta era da nuvem, da inteligência artificial,
do 5G, de tudo “software defined” e uma série de novas tecnologias, algumas evolutivas e 
outras disruptivas, a indústria de satélites vem se reinventando para continuar atendendo a
este segmento de mercado tão importante.
Neste painel as operadoras de satélites apresentarão as suas proposições e ofertas de
inovações aderentes a esta era para colaborar de forma efetiva com o presente e o futuro
da TV, do OTT e do Streaming.
Moderador: J.R. Cristóvam - Diretor Técnico - UNISAT

• O VÍDEO ESTÁ TRANSFORMANDO O MUNDO. VOCÊ ESTÁ PRONTO?
Palestrante: Marcelo Amoedo – Diretor de Vendas – Divisão de Broadcast, Intelsat
O panorama do mercado de vídeo vem mudando rapidamente ao longo dos anos, e
não mostra sinais de desaceleração. As maiores expectativas dos telespectadores e
as novas tendências de consumo de vídeo têm exigido dos provedores de conteúdo
que encontrem maneiras inovadoras em fornecer conteúdos de vídeo acessíveis e de
alta qualidade para vários dispositivos e plataformas globalmente. Mantenha-se
atualizado sobre as tendências e saiba como você pode preparar sua rede de
distribuição e contribuição de conteúdos para o futuro das transmissões de serviços
de vídeo.

• NOVAS TECNOLOGIAS MANTENDO O SATÉLITE RELEVANTE NOS NOVOS
ECOSISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO
Palestrante: Jurandir Pitsch – Vice Presidente de Vendas – SES
Um rápido panorama de soluções que usam satélite para a infraestrutura de
distribuição de vídeo na era do streaming, VOD e 5G.

• CONTRIBUIÇÃO JORNALÍSTICA DE BAIXO CUSTO E AO VIVO VIA SATÉLITE
– BANDA KA E BANDA KU
Palestrante: George Bem, CEO e Fundador - InternetSAT
A InternetSat fará um resumo da evolução das transmissões em campo até hoje com
exemplos reais e objetivos e apresentará uma referência de qualidade, custo e
mobilidade. Como exemplo de transmissões de vídeo e streaming, mostrará a última
solução com streaming de video e a sua qualidade, principalmente quando o ponto é
não usar somente o Mochilink e nem mais a banda C, ou seja, abordará de uso de
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satélite de alta capacidade e de última geração (HTS) em banda Ka e em banda Ku,
focando para jornalismo ocasional.

• O FUTURO DA TV VIA SATÉLITE – PLATAFORMA MULTISSERVIÇOS E
DIGITALIZAÇÃO DAS PARABÓLICAS
Palestrante: Antônio Paolino Iannelli - Gerente de Engenharia da Embratel Star One
A Embratel Star One, com a chegada do novo Satélite Star One D2, ampliará o plano
de Digitalização das Parabólicas, trazendo inovações tecnológicas não só no satélite
como em terra, permitindo um número bem maior de sinais de vídeo, e melhorando a
qualidade da recepção nas mais de 20 milhões de antenas parabólicas já apontadas
para a posição 70ºW.

• NOVOS SERVIÇOS PUSH VOD DA HISPAMAR SATÉLITES
Palestrante: Sergio Chaves - Diretor de Negócios da América do Sul - Hispamar
Satélites
Nesta palestra, a HISPAMAR apresentará  a solução de vídeo on-demand (Push
VoD) via satélite, que possibilita às emissoras oferecerem uma experiência completa
aos usuários, combinando a fruição de conteúdos sob demanda com a de TV linear.

Moderador: J.R. Cristóvam - Diretor Técnico - UNISAT
Atua na área de comunicações via satélite desde 1983, tendo liderado equipes de
projetos em diversas ocasiões. Sócio-Diretor e um dos fundadores da UNISAT em 1990.
Diretor Técnico da empresa, consultor sênior de empresas nacionais e internacionais.
Antes da criação da UNISAT, trabalhou na NEC, TELEBAHIA e na EMBRATEL, nas
áreas Nacional e Internacional, em comunicações via satélites Brasilsate Intelsat, tendo
integrado o Departamento de Comunicações Domésticas via Satélite, conhecido como
SAT.Engenheiro de Operações modalidade Eletrônica pela UFRJ, Engenheiro Eletrônico
pela Escola de Engenharia da UGF, Pós-Graduado na UFF em Telecomunicações,
cursos de especialização no Japão (NEC, NTT e Anritsu) e nos EUA (TCB – Thomson).

Ricardo Calderon – Diretor Comercial – Eutelsat do Brasil
Formado em engenharia eletrônica pela Escola de Engenharia Mauá, possui 30 anos de
experiência no mercado de comunicações por satélites, Broadcast e PayTV. Ocupa a
posição de Diretor de Vendas na Eutelsat do Brasil para a vertical de vídeo desde 2015.

Marcelo Amoedo – Diretor de Vendas – Divisão de Broadcast, Intelsat
Marcelo Amoedo é experiente profissional de telecomunicações com 17 anos de
experiencia nas áreas de televisão, comunicações via satélite, compressão de vídeo e
integração de sistemas de transmissão, desenvolvimento de negócios, key account
management, vendas diretas e revendas, networking e relacionamento, Atuou como
gerente de vendas e de desenvolvimento de negócios da STI Telecom e Account
Manager da MB SkytechSales Professional Sales. Na Intelsat, trabalha como
responsável pela comercialização de capacidade de segmento espacial para uso
ocasional e de serviços de broadcast. Pós-Graduando no MBA de TV Digital,
Radiodifusão e Novas Mídias da UFF – Universidade Federal Fluminense, graduado em
Administração e em Redes de Computadores pela Universidade Estácio de Sá.
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Jurandir Pitsch – Vice Presidente de Vendas – SES
Jurandir Pitsch é engenheiro eletronico com graduação e pós graduação pela Unicamp.
Trabalhou no CPqD da Telebrás como pesquisador da área de satélites por 11 anos.
Posteriormente trabalhou na Comsat Brasil em diversas posições nas áreas de
engenharia, operações, marketing de produto e vendas. Desde 2003 está na SES na
área de vendas e desenvolvimento de negócios. Atualmente é Vice Presidente Comercial
da área de vídeo para a América Latina.

George Bem, CEO e Fundador - InternetSAT
George Bem é CEO e fundador da InternetSAT, uma empresa integradora de soluções
e operadora de internet banda larga via satélite, fibra e telefonia. É graduado em
Engenharia de Telecomunicações pela FASP, especializações em Gestão Empresarial
pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-Graduado e Certificado em Ambientes de Missão
Crítica e Gestão de Projetos pelo PMI e Scrum Alliance. Entre outros cargos, exerceu a
Gerência de Infraestrutura e Serviços da Engenharia da Rede Record, onde foi
responsável pela integração de novas tecnologias e implementação do ambiente IP,
redes de dados e telecomunicações, soluções móveis para vídeo e transmissão de dados
na qual estruturou as transmissões dos jogos do Pan de Guadalajara 2011, dos Jogos
Olímpicos de Londres 2012, Jogos de inverno Sochi 2014, Pan Toronto 2015 e Jogos
Olímpicos Rio 2016.

Antônio Paolino Iannelli - Gerente de Engenharia da Embratel Star One
Gerente responsável pela área de Engenharia da Embratel Star One, Antônio Paolino
Iannelli, engenheiro eletricista com especialização em sistemas eletrônicos formado pela
UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e com pós-graduação em sistemas de
telecomunicações pela PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), com
35 anos de experiência em sistemas de comunicações via satélite, incluindo
especificação de sub-sistemas de comunicações e os sistemas de terra e rede
relacionados.

Sergio Chaves - Diretor de Negócios da América do Sul - Hispamar Satélites
Sérgio Chaves iniciou sua carreira no setor de telecomunicações em 1988. Atuou em
grandes empresas do mercado como responsável pelo atendimento a médias e grandes
contas e pelo desenvolvimento de novos negócios, comercializando produtos de voz,
dados e infraestrutura voltados aos mercados corporativo e de carriers. Desde 2003 na
Hispamar Satélites, operadora brasileira que comercializa os serviços do Grupo Hispasat
nas Américas, o executivo desenvolveu novos mercados para serviços via satélite como
o de ensino à distância e mídia indoor via satélite. Em 2012, Sérgio Chaves, até então
diretor comercial para o Brasil, assumiu a direção de negócios da Hispamar para a
América do Sul.
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