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CLOUD COMPUTING : ESTRATÉGIA 
DE INOVAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO 
Com o avanço do consumo das Mídias Digitais, as emissoras e produtoras de conteúdos
deverão mudar as suas estratégias frequentemente.
A tecnologia “Cloud Computing” é premissa para atender as demandas do fluxo completo 
dos conteúdos digitais.
Nesse painel participarão os melhores especialistas do mercado onde será explorado todo
fluxo desde a transição de infraestrutura atual para “Cloud Computing”, passando pelos 
processos de Virtualização de Aplicações até o uso de “Big Data”.
Também serão abordados tópicos como: OTT, Inteligência Artificial, CMS, Otimização e
Personalização da experiência do usuário em serviços de “Streaming” nesse universo de 
Mídias Digitais em “Cloud Computing”.
Moderador: Gilvani Moletta - Consultor Independente
.

• LEVANDO A EXPERIÊNCIA DE VÍDEO OTT PARA TODAS AS AUDIÊNCIAS DO
BRASIL ATRAVÉS OS ISPS
Palestrante: Maurício Almeida - CEO da Watch Brasil
Com a missão de levar a experiência de vídeo OTT para todas as audiências do Brasil
através os ISPs, a Watch Brasil quer inovar e se diferenciar oferecendo níveis sem
precedentes de controle e automação na experiência do usuário de conteúdo de vídeo
e TV on demand. O roadmap de inovação da nossa plataforma é claro: cada vez mais
queremos misturar curadoria editorial humana com personalização baseada em
inteligência artificial. De um lado a curadoria especializada para definição dos
catálogos junto a inteligência de negócio baseada em Analytics e do outro usando
aprendizado de máquina para montar um perfil mais rico de cada um dos nossos
clientes e proporcionar uma experiência única e individualizada.

• ESTRATÉGIAS NA ADOÇÃO DE COMPUTAÇÃO NA NUVEM
Palestrante: Edmar Moraes - Head of Sales Latin America – Synamedia
A Era das Nuvens trouxe infinitas possibilidades de novos negócios para provedores
de conteúdo e serviços, convergindo tecnologias, conceitos, tendências e
concorrência que antes caminhavam em diferentes caminhos. Nessa sessão
explicaremos como você poderá fazer sua transformação digital protegendo seu
investimento, reduzindo seu custo operacional através de uma única plataforma que
entrega seu conteúdo para múltiplos meios de distribuição e que abordagens podem
ser adotadas para acelerar seu tempo de entrega, fator decisivo de sucesso para
sobreviver através e além das nuvens.

• CRIANDO INFRAESTRUTURAS ÁGEIS POR MEIO DA VIRTUALIZAÇÃO
Palestrante:  Benoit Quirynen - Chief Market Officer EVS

DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL
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A medida que a indústria de transmissão e TI continua sua constante fusão e medida
que o consumo de conteúdo digital continua evoluir, fica claro que as redes baseadas
em hardware não mais atenderão as necessidades da indústria.
A mudança para fluxos baseados em IP é um salto para infraestruturas virtualizadas,
onde os recursos podem ser ampliados ou reduzidos virtualmente conforme
necessidade. Isso permite operações de produção mais flexíveis e ágeis, mais
sensíveis as demandas que estão em constante mudanças.
Benoit Quirynen,explica os diferentes modos de implantação para os radiodifusores
que procuram desvencilhar-se do hardware. Ele descreve como a virtualização pode
ajudar a criar fluxos de trabalho mais ágeis, garantindo que as aplicações continuem
operando com a confiabilidade esperada para a produção de programas ao vivo.

• CASE: SBT – NOVO SITE EM CLOUD E UX
Palestrante:  Marcio Eduardo Souza da Silva - Desenvolvedor de Alianças e
Negócios – ilegra
Case: SBT tinha o desafio de renovar seu site e expandir laços com fãs do canal. Em
parceria com a ilegra, emissora otimizou sua página e aumentou número de usuários
únicos com as tecnologias do ponta. O projeto de seis etapas e apenas nove meses
de implantação reescreveu toda a estrutura do site do SBT com base nas soluções
em cloud.

• AS SOLUÇÕES NA NUVEM PARA ALCANÇAR NOVOS TELESPECTADORES
Palestrante: Jeff Fenley - Diretor Comercial LATAM – GRABYO
As horas médias de consumo de TV entre faixas de jovens de 12-34 anos disminuiram
em quase 40% nos últimos anos. Mas esses telespectadores estão consumindo vídeo
– e muito – mas por outras plataformas. Como os TVs conseguem alcançar esse setor
e monetizá-lo?

Moderador: Gilvani Moletta - Consultor Independente
Engenheiro de Telecomunicações, com sólida experiência e vasto portfólio de projetos
nas áreas de Telecomunicações, Radiodifusão e Tecnologia da Informação. Gerente de
projetos certificado, com certificação também em rede de dados e abrangente
experiência em coordenação de eventos especiais. Liderança de equipes Operacionais,
times de Engenharia e Tecnologia da Informação com foco na Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação. Engenheiro Eletrônico especialista em Processamento
Digital de Sinais; MBA em Gerenciamento de Projetos, Gestão de TI.

Maurício Almeida - CEO da Watch Brasil
Estudou engenharia elétrica no Mackenzie em SP, Marketing na São Paulo Business
School e Teologia na FTBP-PR, conta com mais de 25 anos de experiência em projetos
de TI, infraestrutura e suporte a desenvolvimento de Hardware e Software, atuando como
Business Developer. Liderou o desenvolvimento de um dos primeiros e-commerce do
Brasil, IG Shopping, IG Flores e IG Pizza, no início dos anos 2.000 em sociedade com o
Banco Opportunity. Nos últimos 10 anos focado na indústria de convergência tecnológica,
desenvolveu novas soluções envolvendo hardware e software para TVIP e TV Digital,
ISDBT. Até o outubro de 2.016 presidiu a Nova Telecom, grupo de ISPs com atuação no
Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, saindo para desenvolver novos projetos dentre
eles a Watch Brasil TV & Entretenimento.

13



“CLOUD COMPUTING”: ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

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

Edmar Moraes - Head of Sales Latin America – Synamedia
Edmar já tem 20 anos de experiência ajudando prestadores de serviços e empresas de
mídia a transformar a maneira como as pessoas se divertem. Ele traz conhecimentos na
solução de ponta a ponta (turn key) para Broadcast e Broadband, conectando os dois
mundos. Gerencia projetos globalmente em torno de TV digital (DVB / IP), MobTV na
Suíça (SwissCom), Canadá (Bell ExpressVU), Itália (Vodafone), Chile (GTD), Peru
(Telefonica), México (TV Azteca), América Central e Brasil (NET / Claro, TVA, Oi, GVT /
Telefonica)

Benoit Quirynen - Chief Market Officer EVS
Após 25 anos atuando em Telecom, sendo 7 anos de experiência em TV e publicidade
como diretor de produtos e fundador de empreendimentos, sempre conectado com temas
relacionados a inovações tecnológicas, Benoit ingressou na EVS em 2016, assumindo a
gestão de produtos e marketing na EVS. Apaixonado por mídia e tecnologias, e ainda
desenvolvendo códigos de programação, Benoit tem orgulho de participar todos os dias
na transformação da indústria no que diz respeito à produção de conteúdo ao vivo dentro
de uma empresa líder de mercado como a EVS. A EVS assume o dever de alavancar as
evoluções tecnológicas para contribuir com o enorme desafio enfrentado atualmente pela
indústria de radiodifusão: produzir mais com menos.

Marcio Eduardo Souza da Silva - Desenvolvedor de Alianças e Negócios - ilegra
Criador de operações rentáveis no setor de tecnologia. Licenciado em matemática com
ênfase em computação, futuro Bacharel em Administração, pós graduado nos cursos de
marketing, comunicação empresarial e Cloud Computing. Há 29 anos entendendo e
convertendo em valor, a tecnologia da informação.

Jeff Fenley - Diretor Comercial LATAM - GRABYO
Master em Administração de empresas, Jeff tem quase 20 anos de trajetória na área de
mídia em México, América Central e América do Sul. A sua experiência inclui trabalho
comercial em companhias "ponto com", agências de jornalismo, fornecedores de
estatísticas esportivas e soluções na nuvem. Jeff se juntou à equipe da Grabyo como
Diretor Comercial em Latam para abrir a região para a companhia británica.
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