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BROADCASTING, STREAMING E O 
ESPORTE ELETRÔNICO 
Assuntos abordados neste painel SET/CBDEL:
• Broadcasting versus Streaming
• Tecnologias versus Qualidade de Produção
• Tecnologias Disruptivas
• Produtores, Streamers e o novo cenário de Broadcasting
Moderador: Daniel Cossi - Presidente da Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos
(CBDEL)

• OPEN BROADCASTER SOFTWARE
Palestrante: Colin Edwards - CEO of OBS Software
O Open Broadcaster Software é um dos softwares mais reconhecidos para streamers
do Twitch e do YouTube.
Nesta apresentação Colin analisará questões como o tamanho da equipe que
trabalha no desenvolvimento do software de código aberto usado para gravação de
vídeo e transmissão ao vivo, bem como os desafios de trabalhar nesse tipo de projeto.

• Palestrante: Fábio Madia - CEO, Beyond the Summit Brasil e OBS Contributor

• Palestrante: Ronaldo Geraidine - COO da eRabbit e Diretor de E-sports da CBDEL

• Palestrante: Marcus Araújo de Ataide - CEO – eMasters

Moderador: Daniel Cossi - Presidente da Confederação Brasileira de Desportos 
Eletrônicos (CBDEL)
Palestrante, Entusiasta e criador de Leis e Regulamentação de Esports, Modelos de
Negócios para Investidores em Esports e Especialistas em padrões de administração
para Organizações de Esports (Governança, Transparência e criação de Suprema Corte,
Câmara de Resolução de Litígios, Departamento Antidoping, Comissões, Árbitros e
outros áreas necessárias e obrigatórias). Escritor de Artigos Esports em diversas áreas
no Brasil e no mundo. Experiência anterior em administração, desenvolvimento, negócios
e modelos financeiros, marketing para novos produtos e marcas, agora 100% dedicado
à Esports. Criador da Lei Federal no Brasil para o Esports (Câmara dos Deputados e
Senado) e Legislação de Esports em Assembleais Legislativas, regulamentações e
padrões brasileiros de Esports para o reconhecimento e criação de Esports em países
da LATAM e planos de negócios, planos de marketing, abordagem de parcerias em
Esports e planos de engajamento cultural e educacional no Esports, possibilitando a
entrada e aceitação como esporte regular dentro dos governos da LATAM.

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS
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Colin Edwards - CEO of OBS Software

Fábio Madia - CEO, Beyond the Summit Brasil e OBS Contributor
Começou no e-sports como jogador em 2013, enquanto terminava a especialização em
Ciência da Computação. No final de 2016, mudou de player para produtor e analista de
posição na Beyond the Summit Brasil e se tornou um colaborador regular da OBS
Software com mudanças de QoL e subsistema de monitoramento de áudio para Linux.
Posteriormente, em 2017, implementou o Multiview a pedido de muitos membros da
comunidade e, desde então, vem trabalhando em recursos e plugins para melhorar o
streamer e o ecossistema de produção profissional "entry-level". Agora, ele está liderando
o Beyond the Summit no Brasil com foco em recursos de produção de ponta.

Ronaldo Geraidine - COO da eRabbit e Diretor de E-sports da CBDEL
Responsável pela área de novos negócios da eRabbit e Diretor de Esports da CBDEL,
Ronaldo tem larga experiência em coordenação de eventos de esports e na transmissão
desses eventos em streaming direto.

Marcus Araújo de Ataide -CEO - eMasters
Empreendedor Serial com mais de 10 anos de experiência, incluindo gerenciamento
geral de organizações de médio porte, desenvolvimento corporativo, desenvolvimento de
produtos, operações de negócios e estratégia. Atualmente CEO da eMasters, uma
plataforma global que gerencia competições de eSports.Antes da eMasters, foi CTO e
co-fundador em São Paulo da Sem Hora. Desenvolveu todo o sistema de e-commerce
integrado com gate de tickets em um sistema sem papel. (semhora.com).
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