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APRESENTAÇÃO

O Congresso do SET EXPO, bem como os eventos vinculados e que ocorrem em conjunto a 
este, buscam discutir o futuro do Broadcast, das Telecomunicações, do Audiovisual, das Novas 
Mídias bem como os seus relacionamentos inerentes com as diversas temáticas de 
computação, infraestrutura, comunicação, produção e regulatório.  Nesta revista, 
denominada de SET EXPO PROCEEDINGS, ou pela sua sigla SETEP, estão compilados toda 
a agenda do congresso, isto é, todos os conteúdos descritivos de todas as Sessões deste maior 
encontro da área nesta região do globo. Isto, pois a entidade que realiza este evento SET 
(Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão), acredita que o compartilhamento de informação 
é virtuoso para termos ricas e inovadoras discussões e continuarmos todos à construir uma 
comunidade ativa e um setor forte. Além de um desejo que sempre nos permeia, de ir além dos 
limites. A diretoria, presidência, membros, associados, equipe, conselheiros, parceiros, organizações 
e incentivadores sejam estes públicos, privados e/ou governamentais; sejam Nacionais e/ou 
Internacionais deixa aqui seu agradecimento a todos por sempre, de forma integrada e unida "à 
quatro mãos" edificar a nossa paixão pelo desenvolvimento desta área.  
Reiteramos também a informação de que esta publicação é devidamente registada sob ISSN 
impresso e ISSN eletrônico. 
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9h20 – 10h40 | Sala 12 | Segunda-Feira – 26 de Agosto 

 

 

IP – ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS / 

CONTROLE E MONITORAÇÃO DE 

REDE 
O aumento da complexidade nos sistemas baseados em IP e o crescimento do número de 
sinais de áudio, video, dados, controle e sincronismo, muitas vezes trafegando em um 
mesmo canal físico, tornam imprescindível o uso de ferramentas de medidas e de 
monitoração que auxiliem na operação e na garantia de conformidade desses sinais.Esse 
painel conta com especialistas nesse tema, que envolve padronizações do sinais IP e seus 
controles. 
Moderador: José Antônio S. Garcia - Conselho Deliberativo da SET / Coordenador do 

Grupo de IP 

 

• PADRÕES SMPTE QUE PERMITEM A TRANSIÇÃO IP AO VIVO 
Thomas Bause Mason - Director of Standards Development -SMPTE 
Os padrões SMPTE IP para produção de TV ao vivo estão amadurecendo e sendo 
adotados pelos fabricantes de equipamentos. Quais são os diferentes padrões 
SMPTE que estão impulsionando a transição de IP nas indústrias de mídia? Como 
eles trabalham juntos e em que áreas eles se aplicam? Tenha uma visão geral sobre 
os padrões IP do SMPTE e como eles funcionam em uma implementação completa 
de infraestrutura IP. 
 
• ORQUESTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MÍDIA DATACENTER 
Fábio Acquati - Diretor de Tecnologia – NGN Telecom 

Agora que o IP está consolidado como o novo meio de transporte para todos os tipos 
de mídia, os broadcasters enfrentam os desafios da mudança do SDI para IP, além 
da virtualização da infraestrutura e cloud, indo para um novo conceito de Mídia 
Datacenter, algo que permite possibilidade de diversos serviços e muita flexibilidade, 
mas aumenta a complexidade, com uma infinidade de fluxos, endereços IP, multicast, 
PTP. Como ter uma visão completa de todos os serviços e fluxos que trafegam nesse 
datacenter, garantindo a qualidade, evitando perdas de pacotes, congestionamento? 
Como orquestrar esses serviços extraindo o máximo de funcionalidade dessa nova 
estrutura e simplificando a operação? Venha refletir e discutir isso e mais em nosso 
painel! 
  

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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• VISÃO DETALHADA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E 

TELEMETRIA EM TEMPO REAL DA LAWO; (SMART) 
Tony Zare - Gerente de Produto - LAWO 

A unificação entre as redes IP e os fluxos de broadcasting apresentam um conjunto 
de desafios para assegurar que a midia seja gerada, processada e entregue dentro 
dos padrões. Os fluxos de IP podem frequentemente sofrer perda de pacotes, jitter, 
degradações por codificação e violações no transporte, para citar o mínimo. É 
imperativo para o sucesso da operação o uso ferramentas corretas de monitoração e 
de visualização, para a identificar proativamente as degradações e disrupções dos 
serviços. 
Junte-se a nós, para uma discussão em profundidade do sistema Lawo Smart. 
 
• MEDIDAS IP 
Eliésio Silva Júnior - Gerente de Vendas – SEAL Broadcast and Content 
Monitorações de Equipamentos e Fluxos de Sinais em de Redes IP sem compressão, 
e Principais Medidas de Vídeo e Áudio em 2110-20 e 2110-30. 

 

Moderador: José Antônio S. Garcia - Conselho Deliberativo da SET / Coordenador 

do Grupo de IP 

Técnico em Eletrônica pela ETE em Sta. Rita do Sapucaí em 1975 e Engenheiro em 
Telecomunicações pela Universidade São Judas em 1982. Tem trabalhado em 
empresas de televisão desde 1975. Membro do Conselho Deliberativo da SET – 
Diretoria de Tecnologia, do Fórum SBTVD - Módulo Técnico, do Projeto UHD Brasil - 
Grupo de Distribuição e do Grupo de Estudos IP da SET - Coordenador. 

 

Thomas Bause Mason - Director of Standards Development –SMPTE 

Thomas Bause Mason é o Diretor de Desenvolvimento de Padrões da Sociedade de 
Engenheiros de Cinema e Televisão (SMPTE). Na SMPTE, ele é responsável por 
manter a infraestrutura técnica para a comunidade de padrões e para o escritório 
doméstico do SMPTE. Bause Mason, ex-proprietário da Open Media Consulting, iniciou 
sua carreira em Colônia, na Alemanha, como programador de computador para 
softwares de automação nas indústrias nuclear e automobilística. Antes de se mudar 
para Los Angeles, Bause Mason trabalhou na West German Television (WDR) e no 
Cologne Broadcasting Center, onde liderou o departamento de controle de qualidade. 
Em Los Angeles, tornou-se um consultor de pós-produção e depois construiu e 
gerenciou as operações de codificação da Ascent Media. Juntando-se à NBCUniversal 
em 2005, ele se concentrou em tecnologias emergentes, passando dois anos em 
Londres para apoiar os negócios internacionais da empresa. Ao longo de sua carreira, 
Bause Mason auxiliou organizações do setor no desenvolvimento de padrões, 
recomendações técnicas e relatórios de grupos de estudo. Ele possui várias patentes e 
é membro do SMPTE. 

 

Fábio Acquati - Diretor de Tecnologia – NGN Telecom 

Fábio iniciou sua carreira na Tektronix e acompanhou a evolução e as transições dos 
sistemas de vídeo, participando dos primeiros testes de TV digital no Brasil. Atualmente, 
é sócio diretor da NGN Telecom e trabalha com soluções de monitoração e 
gerenciamento de redes, incluindo transporte de vídeo. Participa do grupo GEIP, da 
SET, ministra treinamentos e consultoria na área, e continua estudando a tecnologia 
junto a seus parceiros, participando de implementações e provas de conceito, 
vivenciando os desafios do mundo de Vídeo. 
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Tony Zare - Gerente de Produto – LAWO 

Tony Zare é responsável pelo sucesso técnico e comercial da linha de produtos LAWO’s 

SMART. Gerencia o ciclo de vida dos componentes da família de produtos SMART, com 
especialização na monitoração e telemetria da infraestrutura de mídia. Apaixonado em 
“big data”, correlações e como “machine learning” pode ser aplicada nas operações 

atuais. Tony tem mais de 20 anos de experiência na indústria de broadcast, iniciando 
como engenheiro de projetos para circuitos integrados de alta velocidades ASICs, 
seguidos por 15 anos em desenvolvimentos de software embarcados e produtos de 
broadcast e de redes. Graduado na Universidade McMaster em Ciências da 
Computação e Matemática, está na direção da estratégia da família SMART (System 
Monitoring and Real-time Telemetry) que está posicionado como olhos e ouvidos da 
rede de broadcast, com foco na rede de comunicação e análise de mediabig data. 
 

 

Eliésio Silva Júnior - Gerente de Vendas – SEAL Broadcast and Content 

Com 26 anos de experiência nas áreas de tecnologia em televisão aberta, fechada, 
telecomunicações e em novas medias em (projetos / monitoração de sistemas 
complexos / operações / eventos especiais / liderança de equipes multidisciplinar / 
vendas), desenvolvida em grandes empresas nacionais e multinacionais, tais como 17 
anos na Globosat – Supervisor de Sistema de TV e Operações, 3 anos na TV Globo – 
Operador de Sistema de TV, 7 anos na Tektronix – Gerente de Vendas, 2 anos na Seal 
– Gerente de Vendas; Eliesio possui Especialização Tecnológica em TV digital, 
Compressão e Qualidade de Sinais – INATEL, MBA em TV Digital & Novas Mídias – 
UFF, Pós-Graduação em Logística (Planejamentos em 
Fornecimento/Distribuição/Entrega) – FGV, MBA in Gerência de Negócios – UVA, 
Graduação em Eletrônica – FABES / Rio de Janeiro, Especialização Transmissão Via 
Satélite – PUC Rio. Sendo também Técnico em Telecomunicações – ETRR / Rio de 
Janeiro e Técnico em Eletrônica – ETRR / Rio de Janeiro 
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ONLINE: UM 
MERCADO QUE CRESCE A CADA DIA 
A mudança que a produção online provocou é enorme, e representa um novo futuro para as empresas 
do setor de comunicação. Nossos convidados vão contar suas experiências criando para diferentes 
plataformas do universo digital. E vão nos mostrar o lado criativo de empreendedor deste mercado que 
abriu novas formas de negócio para as marcas, novas oportunidades de emprego para os profissionais 
da área e novos formatos. 
Moderadora: Fernanda Siqueira Pinto - Gerente de Produção, AD Digital para Ytspace 

Rio 

Palestrantes: 

Paulo Cuenca - CSO na WTF Maison 

Antonio Tabet - Co-Fundador Porta dos Fundos 

• PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ONLINE: UM MERCADO QUE CRESCE A CADA 

DIA 

Manuela Villela - Head Latam, Top Creator, Content Partnerships At Youtube 

 

Moderadora: Fernanda Siqueira Pinto - Gerente de Produção, AD Digital para YTSpace Rio 
Produtora, roteirista e diretora. Comecei na Globosat em 2000, onde participei de projetos inovadores como o 
lançamento do canal de Pay-Per-View do Big Brother Brasil, 3 Prêmios Multishow de Música Brasileira e a 
transmissão do Rock in Rio 3. Trabalhei com a empresa Olympic Broadcast Service na transmissão ao vivo 
de cinco Jogos Olímpicos de Verão. E há dois anos estou liderando as operações do Youtube Space Rio, um 
espaço de criação e produção para os youtubers, presente em 9 capitais do mundo. 

 

Paulo Cuenca - CSO na WTF Maison 
Desde 2011 produzindo conteúdo para as redes. Interneteiro. Diretor Criativo. Storyteller. Consultor. Mentor. 
Top Creator. Canal Youtube Dani Noce 

 

Antonio Tabet - Co-fundador Porta dos Fundos 
Publicitário, ator, autor, apresentador e roteirista carioca. Um dos fundadores do canal Porta dos Fundos, 
criador do site Kibe Loco e Vice-Presidente de Comunicação do Flamengo. Considerado uma das 100 
pessoas mais influentes do Brasil pela Revista "Isto É", um dos 15 brasileiros mais influentes na internet pela 
"GQ" e o descendente de franceses e libaneses mais bonito do Brasil pela minha mãe. 

 

Manuela Villela - Head Latam, Top Creator, Content Partnerships at YouTube 
Villela está no Google há quase 10 anos, onde passou por times de vendas e gerenciamento de agências 
digitais antes de aterrizar no universo de conteúdo, liderando o time de Top Criadores e Figuras Públicas do 
YouTube Brasil. Manuela é responsável por desenhar a estratégia para parceria com os grandes talentos 
endêmicos da plataforma, tornando seus canais cada vez mais relevantes e mainstream. Recentemente 
adicionou a essa estratégia a aquisição de talentos off-plataform, sendo responsável pela desenvolvimento de 
novos canais focados em importantes nomes do cenário criativo brasileiro. 

 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 
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MAM: OS DESAFIOS DO 
ARMAZENAMENTO DIGITAL E AS 
POSSIBILIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS 
O aumento exponencial do conteúdo trouxe a tona a necessidade da implantação de novas tecnologias 
para armazenamento compartilhado e de alta performance, onde o maior desafio está na combinação de 
fluxos de trabalho que promovam mais eficiência, segurança e disponibilidade. 
Enquanto no, até então, consolidado ambiente de preservação do conteúdo, somos encorajados a 
repensar conceitos de catalogação diante do advento da Inteligência Artificial. 
Quando olhamos para o horizonte as possibilidades parecem inúmeras. Mas qual será a melhor 
tecnologia para o seu negócio? 

Moderadora: Juliana Ferrari - Media Manager – SBT 

PRESERVAÇÃO E CURADORIA DE ACERVOS: A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

E AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 

Rita Marques - Consultora - Diretora Proprietária Garimpo 

O “bug” não aconteceu, as máquinas não pararam. Mas a virada do milênio marcou 
um caminho sem volta para a indústria audiovisual e o acervamento  de seus 
contéudos na era digital. 
No caso do fluxo de trabalho do arquivamento digital, uma das mudanças definitivas 
deve ser a integração do profissional da área de acervo ao papel de curador, atuando 
no início da cadeia produtiva, ao invés de, no final, como tradicionalmente acontece. 
Mais do que nunca precisamos aprimorar ferramentas nos sistemas tecnológicos e 
fluxos de trabalho para acessar os melhores resultados e preservar a qualidade do 
conteúdo, criando assim novas oportunidades de negócios. 
A automação torna a informação um pouco abstrata. O ofício do arquivo na era digital 
é manter a autenticidade da informação de uma forma concreta, dando continuidade 
à narrativa da história e à construção da memória. 
 

• A ASCENSÃO E O IMPACTO DO MAM: UMA PERSPECTIVA GLOBAL 

Matt Silva - CEO do CIS Group Corp 

O conceito de Gestão de Ativos evoluiu bastante nas últimas décadas, mas uma coisa 
permaneceu constante: o conteúdo sempre foi, continua a ser e sempre será o rei. 
Como resultado dessa noção, ao longo dos anos, os produtores de conteúdo 
buscaram maneiras de inovar seus métodos de monetização de ativos. A ascensão 
do MAM e suas diferentes aplicações, juntamente com as tendências mais amplas de 
Big Data e Inteligência Artificial, permite aos produtores de conteúdo impulsionar o 

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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crescimento da receita e otimizar os custos, fornecendo-lhes uma plataforma que não 
apenas gerencia as informações e conteúdos tão cruciais. para monetização (receita 
de condução), mas também apresenta a oportunidade de operações simplificadas e 
eficientes (otimização de custos). 
 

• ENTERPRISE LIBRARY SOLUTION (ELS) DA SONY 

Hugo Gaggioni – Chief Technology Officer – Sony Professional Solutions 

Americas 

Esta apresentação descreverá a tecnologia, os recursos e as capacidades do sistema 
Enterprise Library Solution (ELS) da Sony. Trata-se de uma solução de 
armazenamento de data center de classe empresarial, escalável e de alta capacidade, 
criada com base na tecnologia de ODA (Optical Disc Archive) da Geração 3 da Sony. 
A Geração 3, a mais recente da familia ODA, foi projetada para proporcionar as já 
conhecidas vantagens do armazenamento de mídia ótica e, ao mesmo tempo, trazer 
desempenho, capacidade e custo para níveis muito mais competitivos. O uso de 
várias mídias ODA em um cartucho fornece segurança e proteção adicionais em 
ambientes de biblioteca. 
Serão fornecidos detalhes da arquitetura da solução ELS da Sony, integrando robótica 
de biblioteca avançada, cartuchos de mídia de disco óptico WORM e unidades com 
conectividade, alem de um software perfeito de gerenciamento, fornecendo uma 
plataforma altamente segura para preservação de dados e arquivamento de ativos 
digitais valiosos. 
Para concluir, a palestra abordará a plataforma de conectividade e gerenciamento de 
sistemas da Sony para o ELS, que fornece dados S3 e interface RESTful API 
otimizada para essa nova geração de Bibliotecas e mídias ópticas, abordando 
especificamente os requisitos do arquivo “frio”. Essa interface completa e padronizada 
fornece integração perfeita com aplicativos e infraestrutura existentes, incluindo 
configurações de nuvem e híbridas. 

 

Moderadora: Juliana Ferrari - Media Manager - SBT 
Profissional com atuação de liderança em ambiente de Media Center coordenando workflows 
operacionais com segurança e eficiência na movimentação e armazenamento de ativos digitais. 
MBA em Gestão de Projetos com Práticas do PMI – FIAP Graduação em Comunicação Social – 
Rádio e TV – Faculdade Oswaldo Cruz 

 

Rita Marques - Consultora - Diretora Proprietária Garimpo 
Sou jornalista de formação, atuo há 30 anos na área de gerenciamento de conteúdo e pesquisa 
audiovisual. De estagiária a gerente do Centro de Documentação - CEDOC da TV GLOBO - 
aprendi a organizar, preservar e recuperar as informações relevantes e me apaixonei pela 
transformação da memória em ativos de audiência. Na estréia da GloboNews em 1996, 
produzimos em equipe, o programa "Arquivo N", que toda semana, há 23 anos informa e encanta 
o público. Na linha do tempo da revolução digital na TV, gerenciei junto ao time da engenharia, o 
projeto de indexação em tempo real com distribuição on-line do conteúdo recuperado. Operação 
inovadora, executada com sucesso e aprovação na Copa do Mundo de Futebol, Jogos Olímpicos 
e Desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Hoje sou proprietária e diretora da "Garimpo", 
empresa com foco na preservação audiovisual e curadoria de acervos. Presto consultoria para a 
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TV CULTURA, empresa que represento no Comitê Executivo da Federação Internacional dos 
Arquivos de Televisão - FIAT / IFTA. 

 

Matt Silva - CEO do CIS Group Corp 
Matt Silva tem graduação em Business, Finance and Economics pela Stern School of Business - 
New York University. Trabalhou como analista de investimentos em em instituições financeiras 
como o CitI e Credit Suisse em N.Y. No CIS Group atuou como Diretor de Desenvolvimento 
Corporativo, COO e correntemente é CEO da empresa. 

 

Hugo Gaggioni – Chief Technology Officer – Sony Professional Solutions Americas 
Formado em Telecomunicações, Engenharia de Sistemas e Engenharia Eletrônica pela 
Universidade de Essex em Colchester, Inglaterra; Universidade da Pensilvânia e Universidade de 
Columbia, respectivamente. Gaggioni, na Sony desde 1988, possui várias patentes e foi autor de 
mais de 40 publicações técnicas nas áreas de compressão de vídeo, bancos de filtros digitais, 
dispositivos e sistemas HDTV e UHDTV. Antes de ingressar na Sony, ele trabalhou na RCA Corp. 
e Bell Communications Research. Com interesses de pesquisa que vão desde processamento de 
vídeo digital e imagem e teoria da informação até compressão de vídeo / áudio e processamento 
de sinal multidimensional, Gaggioni participou de mais de 15 conferências internacionais nas 
áreas de HDTV, UHDTV e sistemas de compressão de banda larga. Ele também deu inúmeras 
apresentações e cursos de tutorial sobre processamento de sinais e tecnologias avançadas de 
vídeo em eventos internacionais patrocinados pelas organizações SMPTE, IEEE, SET e Eurasip. 
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O CONSUMO DE MÍDIA E CONTEÚDO NA 
ERA DAS MULTI TELAS 
O painel tem como objetivo discutir os desafios e possibilidades de comunicação num universo onde o 
consumidor tem controle total do que ver, onde ver e como ver. Tentaremos trazer uma visão holística, 
com um anunciante, um produtor de conteúdo e uma plataforma OOH para discutir este tema. 

Moderadora: Guido Sarti - Head de Convergência na Globosat 

`Palestrantes: 

 Raphael Jimenez - Diretor Nacional de Publicidade da Elemidia 
 Rafael Gonçalez -  Gerente Executivo de Mídia Integrada na BRF 

 

  

 

Moderador: Guido Sarti - Head de Convergência na Globosat 
Profissional com mais de 10 anos de experiência em Business Intelligence focada em Marketing. É responsável 
pela integração de dados qualitativos e quantitativos nos processos de planejamento, UX/ID, mídia e disciplinas 
criativas. Durante sua experiência, trabalhou em projetos que permitiram desenvolver estratégias para clientes 
como MasterCard, Itaú, Vivo, Google, Nike, RockInRio, RedBull, Natura e Netflix. Começou a carreira na R/GA, 
logo que a agência chegou ao mercado brasileiro, sempre no universo de data e analytics vem utilizando dos 
dados para melhorar a eficiência dos processos e capacidades estratégicas através do desenvolvimento de 
soluções criativas. Trabalhou no lançamento do Nike Fuel, projeto que ampliou as vendas e o conhecimento da 
Nike sobre seus consumidores e também no relançamento da Perfumaria Natura, projeto que promoveu a 
recuperação da liderança no mercado mais pulverizado de perfumaria do mundo. 

 

Raphael Jimenez - Diretor Nacional de Publicidade da Elemidia 
Diretor Nacional de Publicidade da Elemidia, Raphael Jimenez é formado em administração de empresas pela 
PUC SP e MBA na FGV. Está na Elemidia há 15 anos e antes passou por empresas como Citibank , Credicard 
e Bradesco. Hoje lidera um time de vendas com  30 pessoas e tem 38 anos de idade! 

 

Rafael Gonçalez -  Gerente Executivo de Mídia Integrada na BRF 
Executivo de marketing, especialista em mídia, com histórico de atuação em grandes agências de ATL e, desde 
agosto de 2018, responsável por toda a estratégia de distribuição de conteúdo na BRF.  

 
 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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INFRAESTRUTURA IP – DESAFIOS DOS 
PIONEIROS (ESTUDO DE CASOS) 

Destacados Engenheiros de quatro empresas líderes de mercado de TV apresentarão suas 
experiências em casos de implantação de infraestruturas baseadas em IP nas suas instituições. 

Selecionamos casos com diversos tipos de aplicações como: Banda Base HD / Banda Base 4K / Video 
Comprimido em H264. 
Os palestrantes abordarão diversos aspectos de seus projetos, tais como: 
• Tipos de aplicações que implantaram com Infraestrutura IP; 
• Fatores que levaram à escolha da tecnologia IP; 
• Tipo de solução IP adotada; 
• Pontos críticos no dimensionamento e na definição da arquitetura da solução; 
• Prós e contras da solução IP em relação a uma solução convencional; 

• Pontos críticos na implementação e setup; 
• Adaptação das rotinas operacionais e dos profissionais; 
• Resultados obtidos; 
• Avaliação macro do projeto em termos técnicos, operacionais e de custo de investimento. 
Moderador:  Carlos E. O. Capellão - PHASE Engenharia 

 SKY – TS-H264 EM JAGUARIUNA 

Alexandre Hotz - Diretor de Engenharia na Sky Brasil 

 

 TV GLOBO – BANDA BASE HD E 4K NO RIO E EM RECIFE 

Wilson Almeida - Supervisor Executivo de Suporte a Sistemas de TV na TV Globo 

 

  

 

Moderador: Carlos E. O. Capellão - PHASE Engenharia 
Engenheiro Eletrônico formado pela UFRJ em 1974. MBA pela FGV-RJ. Desde 1973 atua no setor de 
Televisão e Telecomunicações, tendo trabalhado nas principais Redes de TV e na Embratel: Em 1980 fundou a 
PHASE Engenharia, empresa que dirige desde então, trabalhando no projeto e implantação de Equipamentos e 
Sistemas de Televisão e Telecomunicações. Na Phase vem constantemente aprimorando uma ampla oferta de 
Soluções para Projetos de Televisão através de parcerias com fabricantes internacionais líderes nos seus 
segmentos. Sócio fundador da SET- Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, tendo ocupado os 
cargos de Presidente e Diretor durante muitos anos. 

 

Alexandre Hotz - Diretor de Engenharia na Sky Brasil 
Técnico em Eletrônica pela Fundação Bradesco, Tecnólogo em Eletricidade pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Engenheiro Eletricista pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em 
Sistema de TV Digital via Satélite pelo INATEL e mestre em Engenharia elétrica pela USP. Possui experiência 
de 25 anos atuando em diversas áreas da Engenharia Elétrica, Tecnologia da Informação, Sistemas de 
Telecomunicações, Engenharia de Televisão e Ensino técnico de nível médio. Atua como Diretor de Engenharia 
na Sky Brasil onde é responsável pelas áreas de desenvolvimento de projetos de RF e transmissão via satélite, 

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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Infraestrutura de Missão Crítica, Desenvolvimento de CPE (set-top box e ODU) e Infraestrutura de Redes IP 
dentro departamento de Engenharia da SKY. 

 

Wilson Almeida - Supervisor Executivo de Suporte a Sistemas de TV na TV Globo 
Engenheiro de Telecomunicações com MBA em Gerência de Redes e Tecnologia Internet no Núcleo de 
Computação Eletrônica da UFRJ. Desde 1994 atua no setor de Televisão e atualmente é Supervisor Executivo 
de Suporte, coordenando 4 setores especialistas: Sistemas de Vídeo, Sistemas de Áudio, Sistemas de Edição e 
Grafismo e Sistemas de Iluminação e Mecatrônica. Participou de eventos de alta relevância sempre com foco 
em inovação como coberturas de Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e Carnaval; além de grandes projetos 
como o novo cenário do Jornal Nacional, a Unidade Móvel 7 – primeira Unidade Móvel 4K IP do mundo, e o 
novo módulo de gravação da Globo, o MG-4, totalmente em IP. 
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SMPTE – ATUALIZAÇÃO DE NORMAS 
Moderador: Paulo Henrique Castro - Diretor de Tecnologia e P&D da TV Globo 

`Palestras: 

Pat Griffis - President of SMPTE / Vice President Technology, Office of the CTO at 

Dolby Laboratories 

 

• MERGULHO PROFUNDO NOS PADRÕES SMPTE 

Thomas Bause Mason - Director of Standards Development –SMPTE 

Vamos apresentar uma atualização sobre a organização de padrões SMPTE, quais 
os atuais esforços de desenvolvimento de padrões no SMPTE e como o 
desenvolvimento de padrões do SMPTE está se adaptando ao cenário tecnológico 
em evolução. À medida que novas tecnologias são introduzidas, o SMPTE precisa 
transformar seu processo de desenvolvimento de padrões e atender à mudança para 
abordagens baseadas em software e IP. Quais padrões SMPTE estão suportando 
novos formatos de imagem e áudio, a infraestrutura subjacente e os novos aplicativos 
necessários ao setor? Como o SMPTE, como uma organização global, interage com 
outras organizações do setor em todo o mundo? 

 

  

 

Moderador: Paulo Henrique Castro - Diretor de Tecnologia e P&D da TV Globo 
Engenheiro pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1996 (PUC-Rio). Trabalhando com a 
Globo desde 1996, onde começou um programa de estágio. Responsável pela padronização da Digitial TV no 
Brasil. - Coordenador do Grupo de Trabalho de Codificação de Áudio e Vídeo do Fórum SBTVD. -Chairman do 
ABNTCommitee para TV Digital (Associação Brasileira de Normas Técnicas, Ramo ISO do Brasil). - Ponto de 
contato para o Subgrupo A - Especificações, no Grupo de Trabalho Conjunto Brasil-Japão para a iniciativa de 
Televisão Digital - Membro da SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão) desde 1996. Também 
membro de muitas sociedades do IEEE (CommSoc, BTS, MTT , CE) e SMPTE 

 

Pat Griffis - President of SMPTE / Vice President Technology, Office of the CTO at Dolby Laboratories 
Como Vice-Presidente de Tecnologia do Escritório de Chefe Oficial de Tecnologia da Dolby, Patrick Griffis está 
encarregado de ajudar a definir futuras estratégias tecnológicas para a companhia, o que inclui identificar e 
rastrear tendências técnicas chave, realizar a devida diligência técnica e apoiar iniciativas de tecnologia 
avançada para a companhia. Ele tem sido um porta-voz ativo da companhia no tópico de imagens de nova 
geração e, particularmente, “better pixels” (pixels melhores) – um termo que ele cunhou para High Dynamic 
Range somado a Wide Color Gamut. Antes de se juntar à Dolby, Pat passou 10 anos na Microsoft liderando a 
estratégia global de padrões de mídia digital, a adoção da Digital Living Network Alliance (Aliança para rRedes 
Domésticas Digitais) como patamar padrão para compartilhamento de mídia no Windows 7 e a padronização 
da tecnologia do Windows Media Video como um padrão internacional da SMPTE (Sociedade de Engenheiros 
de Televisão e Filme). Antes da Microsoft, Pat passou 15 anos na Panasonic em cargos sêniores de gerência, 
incluindo Vice-Presidente de Desenvolvimento Estratégico de Produtos na Panasonic Broadcast, onde ele 
conduziu a estratégia de HDTV da Panasonic para os EUA. Pat começou sua carreira na RCA, ganhando oito 
patentes no design de produtos para TV. 

DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL 
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Thomas Bause Mason - Director of Standards Development -SMPTE 
Thomas Bause Mason é o Diretor de Desenvolvimento de Padrões da Sociedade de Engenheiros de Cinema e 
Televisão (SMPTE). Na SMPTE, ele é responsável por manter a infraestrutura técnica para a comunidade de 
padrões e para o escritório doméstico do SMPTE. Bause Mason, ex-proprietário da Open Media Consulting, 
iniciou sua carreira em Colônia, na Alemanha, como programador de computador para softwares de automação 
nas indústrias nuclear e automobilística. Antes de se mudar para Los Angeles, Bause Mason trabalhou na West 
German Television (WDR) e no Cologne Broadcasting Center, onde liderou o departamento de controle de 
qualidade. Em Los Angeles, tornou-se um consultor de pós-produção e depois construiu e gerenciou as 
operações de codificação da Ascent Media. Juntando-se à NBCUniversal em 2005, ele se concentrou em 
tecnologias emergentes, passando dois anos em Londres para apoiar os negócios internacionais da empresa. 
Ao longo de sua carreira, Bause Mason auxiliou organizações do setor no desenvolvimento de padrões, 
recomendações técnicas e relatórios de grupos de estudo. Ele possui várias patentes e é membro do SMPTE. 

 
 
 

19



SMPTE – ATUALIZAÇÃO DE NORMAS 

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

11h – 12h20 | Sala 13 | Segunda-Feira – 26 de Agosto 

 

 

EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO: ESTUDO DE 

CASO, NOVIDADES TECNOLÓGICAS, 

MULTISITE E MULTIPLATAFORMA 
Este painel abordará questões de Tecnologia para entrega de conteúdo nas diferentes plataformas: TV 
Linear, Não Linear  e as evoluções de modelos que podem ser aplicados. IP, 4K, Virtualização e Cloud 
farão parte do cardápio, apontando o status e roadmap. Serão mostradas soluções já implementadas com 
estudo de casos relevantes. Algumas questões que serão abordadas: 
1. O que os clientes tem adotado num panorama mundial ? No cenário TV Linear, Não linear. 
2. Quais são os desafios na operação com as novas tecnologias? 
3. Qual o menu de soluções disponíveis, conceitualmente falando, com IP, 4K, virtualização e Cloud, o 
que vale a pena em cada caso? 
4. O que as novas soluções são capazes de entregar? 
5. Quando vale a pena migrar/atualizar sua infra de exibição? 
Moderador: Carlos Cauvilla - Diretor de Tecnologia de TV / Rede Anhanguera 

`Palestras: 

 BROADCAST PLAYOUT-A NOVA MIGRAÇÃO DE CONTROLE MESTRE 

David Russin - VP Sales for the Americas, Pebble Beach Systems 

O Controle Mestre sempre foi uma função integral para uma Transmissão 
Televisiva de sucesso. Desde suas origens, está em um estado de fluxo e 
evolução. À medida que a indústria amadureceu, a Master Control evoluiu e 
cresceu para assumir e gerenciar as complexidades cada vez maiores 
necessárias para compor a imagem e torná-la consistentemente pronta para o 
ar. A continuidade dentro deste último “posto de porta” é altamente importante 
porque é a última oportunidade na cadeia de transmissão que guarda a caixa 
registradora. Lembro-me dos dias de relatórios de eventos perdidos, de fazer 
bons relatórios e de perder relatórios de conteúdo. Todos nós esperamos que 
essas reuniões de acompanhamento 
 

• INFRAESTRUTURAS VIRTUALIZADAS E GEODISPERSAS PARA 

EXIBIÇÃO – ESTUDOS DE CASO 

Boris Kauffmann - Gerente Regional de Vendas, Imagine Communications 

A indústria de mídia e entretenimento está passando por uma mudança 
importante: avanços tecnológicos acelerados pela interseção de mudanças no 
comportamento do consumidor, a proliferação de dispositivos e oferta de 
conteúdo ilimitado. A apresentação irá mostrar diversos estudos de casos de 
grandes clientes num panorama mundial onde serão discutidos os desafios e 
demandas dos clientes e quais as soluções implantadas tanto para geração de 

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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sinais lineares como VOD/OTT bem como as estratégias de monetização. 
Detalharemos as soluções disponíveis baseadas em arquitetura de micro 
serviços, que já está pronta para operação virtualizada e em nuvem, bem como 
a maturidade das soluções para UHD e infra-estruturas IP. Com os avanços na 
tecnologia de entrega OTT e redes IP aprimoradas, agora é possível fornecer 
arquiteturas econômicas, flexíveis e voltadas para o futuro, tanto para a 
contribuição quanto para a distribuição dos sinais de vídeo tanto em 
transmissão linear ou fragmentada. 
 

• EXIBIÇÃO E PLAYOUT: QUAIS OS DESAFIOS E VISÕES DE FUTURO 

Filipe Fernandes Forte - Gerente Operacional de Exibição e Distribuição da 

TV Globo (RJ) 

 

O que vem a ser o playout e o setor de distribuição de uma emissora? Quais 
são os desafios, visões de futuro e evoluções das áreas de Playout na 
distribuição tradicional Linear e nas novas plataformas (OTT, VOD)? Como 
esses itens foram abordados nos projetos mais atuais da empresa já com o 
uso de novas tecnologias para a área de Playout. 

  

 

Moderador: Carlos Cauvilla - Diretor de Tecnologia de TV / Rede Anhanguera 
Engenheiro com MBA em Gestão de Negócios e Gestão de Tecnologia. Atualmente ocupa o cargo de Diretor 
de Tecnologia de TV na Rede Anhanguera, onde responde pela operação, projetos e implantação de 
tecnologias voltadas para o negócio de Mídia TV. 

 

David Russin - VP Sales for the Americas, Pebble Beach Systems 
David Russin é vice-presidente de vendas da Pebble Beach Systems para a região das Américas. 
Anteriormente ocupando cargos na Grass Valley, na Harris Broadcast, na Omnibus e na Masstech, Russin traz 
mais de 35 anos de experiência na venda de automação, workflow automatizado e soluções de infraestrutura. 
Altamente focado no cliente, ele está empenhado em ajudar as emissoras a resolver seus desafios e encontrar 
a solução certa para suas necessidades de playout. Como profissional de broadcast de segunda geração, 
Russin possui a tecnologia de televisão em seu DNA. David é formado em Comunicações pela Universidade 
Estadual de Nova York em New Paltz, NY. 

 

Boris Kauffmann - Gerente Regional de Vendas, Imagine Communications 
Gerente Regional de Vendas da Imagine Communications, atua há 13 anos com projetos na área de broadcast, 
produtoras e acervos cinematográficos. Possui larga experiência com projetos de transporte de sinais de vídeo 
sobre infraestruturas IP/SDI e projetos de sistemas de playout “on-prem” e nuvem. 

 

Filipe Fernandes Forte - Gerente Operacional de Exibição e Distribuição da TV Globo (RJ) 
Filipe Fernandes Forte é graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica pela PUC/RJ, com um 
MBA pela UERJ e uma Pós Graduação pela Coppead. Atualmente, exerce o cargo de gerente operacional na 
Rede Globo (RJ). Cargos ocupados na empresa: De 2004 à 2013 atuou na área de projetos da TV Globo, 
passando de estagiário, Engenheiro de Projetos I, Engenheiro de Projetos II, Engenheiro de Projetos III e 
Coordenador de Projetos. Nesses cargos teve oportunidade de trabalhar com projetos em todas as áreas da 
empresa: Entretenimento, Jornalismo, Esporte e eventos. De 2013 atuou como Gerente Operacional da Globo 
Internacional e em 2014 assumiu a Gerencia da Exibição e Distribuição da Globo no Rio. Com a 
responsabilidade de gerir todo o centro exibidor da Globo com os sinais da Globo Rede, com suas entregas de 
conteúdo e comerciais para as 122 afiliadas, a Globo Rio, o segundo maior mercado da empresa, e Globo 
Internacional, com seus 6 canais para o mercado externo. 
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O BLOCKCHAIN NA INDÚSTRIA DE 

MÍDIA E ENTRETENIMENTO 
Você sabe o que é Blockchain? 
Você sabe como o Blockchain está sendo utilizado para transformar a industria de mídia 
e entretenimento? 
Venha conhecer todo o potencial do Blockchain e a sua capacidade de transformar 
como os conteúdos de mídia (música, vídeo e outras formas de entretenimento) são 
entregues, consumidos e pagos através de ecossistemas digitais 

Moderador: Vinícius Vasconcellos - Consultor Senior - Telecom, Media & 

Entertainment IBM 

`Palestras: 

 O QUE É BLOCKCHAIN PARA NEGÓCIOS? 

Mauricio Magaldi Suguihura - Community Coordinator, Hyperledger Chapter 

Brasil 

Blockchain para negócios: conceitos fundamentais, história e presente. 
 

• COMO BLOCKCHAIN PODE COLABORAR COM A INDÚSTRIA DE MÍDIA 

E ENTRETENIMENTO 

Luiz F. Jeronymo - Director Sales Engineering - R3 Brazil 

Blockchain é atualmente uma das tecnologias que mais chama a atenção.Sua 
capacidade de compartilhar um conjunto único e imutável de registros pode ser 
transformadora na indústria de mídia e entretenimento. Ela pode ajudar a 
fornecer transparência, confiança, eficiência, velocidade e segurança em uma 
ampla gama de contextos, da distribuição de conteúdo à publicidade. Por 
exemplo, para mitigar fraudes de anúncios e violação de direitos autorais. 
Vamos discutir uma solução que fornece visibilidade da veiculação de anúncios 
e garante que sejam vistos e acessados por seres humanos e não por bots. 
 

• BLOCKCHAIN COMO VETOR DE TRANSPARÊNCIA EM MÍDIA, 

ENTRETENIMENTO E ADVERTISING 

Washington Cabral - Technology Advisor for M&E IBM 

Mídias digitais mudaram o mundo dos consumidores, artistas e anunciantes. 
Ainda assim grandes desafios persistem e outros mais vieram à tona. A 
economia dos Estados Unidos perde $12.5bi anualmente com pirataria de 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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músicas. As fraudes em ingressos vendidos online são o dobro quando 
comparados aos impressos e as fraudes em advertising digital custam no 
mínimo $19bi anualmente à economia. 
Venha descobrir como podemos alcançar total transparência em transações 
digitais criando um ambiente de confiança, reduzindo custos e eliminando 
intermediários. 

  

 

Moderador: Vinícius Vasconcellos - Consultor Senior - Telecom, Media & Entertainment IBM 
Vinicius é consultor sênior na IBM, tendo como foco a aplicação de novas tecnologias como Inteligência Artificial, 
Blockchain, Cloud, Big Data e Analytics na indústria de Telecom, Mídia e Entretenimento. Com sólida 
experiência em telecom e broadcast, atuou como especialista e executivo na Claro e no Grupo RBS. É formado 
em Engenharia Elétrica com Especialização em Administração pela UFRGS e possui MBA em Gestão 
Executiva pela Fundação Dom Cabral. 

 

Mauricio Magaldi Suguihura - Community Coordinator, Hyperledger Chapter Brasil 
Graduado Engenheiro de Produção pela UFSCar – Universidade Federal de São Carlos, e pós-graduado em 
Finanças pela FIA – Fundação Instituto de Administração. Atualmente desenvolve projetos de transformação de 
negócios utilizando Blockchain e outras tecnologias disruptivas aliadas à sua experiência profissional de quase 
20 anos conduzindo diversos projetos para empresas do mercado financeiro, tais como Banco Santander, 
Banco Safra, Citibank, Banorte, HSBC. Além de Blockchain, suas áreas de especialização são Governança de 
Dados e Transformação de Processos de Negócio. 

 

Luiz F. Jeronymo - Director Sales Engineering - R3 Brazil 
Responsável na R3 pelo engajamento com clientes na arquitetura de soluções com tecnologia blockchain e no 
desenvolvimento de novos negócios. Foi líder técnico em blockchain e arquiteto de soluções na IBM Brasil, 
tendo contribuído em diversos projetos de transformação e adoção de novas tecnologias. Tem mais de 25 anos 
de experiência em Tecnologia da Informação. Graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal 
de Itajubá, possui MBA em Gestão de TI pela FIA e Mestrado em Sistemas de Informação e Organização de 
Empresas pelo IAE – Universidade Pierre Mendes em Grenoble. 

 

Washington Cabral - Technology Advisor for M&E IBM 
Desde 1988 no mercado de Tecnologia da Informação, em 2013 dediquei-me a desenvolver conhecimentos de 
relevante contribuição para o setor de mídia e entretenimento, atuando como arquiteto de soluções em 
iniciativas como o Over The Top (OTT) transmitido em realidade virtual do Rock in Rio 2017 ou falando em 
eventos como a Associação Nacional de Emissoras (NAB, Las Vegas), SET Sul (CWB e PoA) e Sudeste (Rio) 
e SET EXPO (São Paulo). Ações que pretendo continuar exercendo nos próximos anos. 
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INFRAESTRUTURA IP – DESAFIOS 

DOS PIONEIROS (ESTUDO DE CASOS) 
O objetivo desta palestra é discutir as experiências aprendidas por vários broadcasters 

que foram pioneiros em adotar a tecnologia IP nos últimos anos. 

Palestrante: Erling Hedkvist, vice-presidente sênior e gerente de desenvolvimento de 
negócios da Lawo  
  

 

Erling Hedkvist, vice-presidente sênior e gerente de desenvolvimento de negócios da Lawo 
Erling Hedkvist, vice-presidente sênior e gerente de desenvolvimento de negócios da Lawo. Ele atua no setor de 
transmissão desde 2000 e se especializou no fornecimento de soluções de rede para a indústria de transmissão 
e mídia e entretenimento 

 

SET TECH BREAK - LAWO 
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IP – INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

EM DIFERENTES ÁREAS 

As atuais tecnologias IP para tráfego de conteúdo com qualidade broadcast devem 
fornecer os meios para que as necessidades sejam atendidas e para que a criatividade 
seja potencializada. A criatividade e a necessidade estão empurrando os novos 
desenvolvimentos porém, individualmente, as soluções atuais não estão dando todas as 
respostas e as soluções híbridas começam a ocupar espaço. Este painel apresenta as 
possibilidade de integração das atuais tecnologias IP em diferentes áreas, na busca de 
melhores e mais eficientes usos para cada caso. 

Moderador: Leonel da Luz - Presidente, Media and Content Dynamics

• VOCÊ PODE PRODUZIR MAIS RÁPIDO E BARATO? (PERGUNTOU

MEU CHEFE)

Palestrante: Raul Dominguez Martin - CEO, PR Media 
O mundo está mudando rapidamente. A maneira como colaboramos entre um 
Departamento e outro está nos desafiando a todos, para que isso seja feito de maneira 
mais rápida e barata. O IP não mudou apenas o sistema de telefonia ou voz, mas também 
mudou a forma como distribuímos o vídeo de um ponto para outro, por fibra, por satélite 
ou até mesmo por WIFI. Vou explicar como mudamos a forma como toda uma rede de 
TV, em um pequeno país chamado El Salvador, distribuiu vídeos para o mundo inteiro. 

• COMO GARANTIR A QUALIDADE DE ENTREGA DE VÍDEO EM UM

MUNDO IP

Palestrante: Bruno Bellantuono - Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Negócios - 

South Cone, Telestream 

Os desafios são grandes quando se lida com redes IP e CDNs de terceiros. É desejada 
uma plataforma que monitora o conteúdo da recepção no head end até a última milha, por 
um sistema de gerência de alarmes centralizado e correlacionado que aponta o local e 
causa da falha, permitindo corrigir os problemas rapidamente. 
Estas soluções garantem satisfação do espectador e a qualidade de serviços das 
empresas que você está pagando para armazenar, preparar, exibir e reproduzir seu 
conteúdo. 

• ORQUESTRADORES PARA INFRAESTRUTURA DE VÍDEO SOBRE IP

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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Palestrante: Guilherme Castelo Branco - Sócio Diretor / Phase Engenharia 
As infraestruturas de IP para video se baseiam em roteadores de altíssima confiabilidade. 
O roteamento pode ser totalmente controlado por uma camada externa de software 
denominada Orquestrador, no conceito de Software Defined Video Network, que gerencia 
o roteamento de sinais, configuração de portas, mecanismos de redundância, largura de 
banda, falhas e autodescoberta de dispositivos, tais como gateways com o legado SDI. 
Um bom orquestrador é fundamental para uma operação perfeita, simples e confiável de 
uma instalação de vídeo sobre IP. 
 
• O MAIOR PROJETO DE IP DO MUNDO. E EIS QUE A NOVA 

INSTALAÇÃO VEIO PARA DESAFIAR TODOS NÓS 

Palestrante: Denis Paré - VP Sales / Embrionix Design 
Sem dúvida alguma a nossa indústria está mudando para IP. Em todo o mundo a maioria 
dos novos projetos é baseada em IP. 
Não é difícil encontrar um projeto para se falar, mas a CBC/Radio-Canadá está 
implantando o maior projeto de IP do mundo. Desde quando a construção começou há 
dois anos, até a futura data de transmissão, este estudo de caso mostrará a arquitetura 
escolhida e alguns dos desafios que eles encontraram. 
Bem-vindo ao estudo de caso da CBC / Radio-Canadá. 

 

Moderador: Leonel da Luz - Presidente, Media and Content Dynamics 
Leonel da Luz é o presidente da media and content-dynamics que atende ao mercado brasileiro e 
latinoamericano, oferecendo consultoria, projetos, produtos e serviços profissionais. Com uma sólida formação 
em engenharia e administração de empresas pela Mauá, INATEL, FGV e MIT, Leonel acumulou sucessivas 
histórias de sucesso em várias empresas nacionais e internacionais, como TV Cultura-SP, Ampex, Philips, TV 
Anhanguera, Harris e Grass Valley, dentre outras. 

 

Raul Dominguez Martin - CEO, PR Media 
Raul Dominguez, produtor executivo, nasceu há 35 anos na Espanha. Ele começou como apresentador de 
televisão com apenas 12 anos de idade. Ele estudou no LACC e na UCLA em Hollywood, Califórnia. Raul tem 
sido responsável pela criação de plataformas digitais inovadoras, com impacto na América Central, produzindo 
dezenas de programas endossados pela NBC Universal, Sony ou Endemol Shine. Ele é um freqüente 
painelista do Futuro da Televisão no CEO da NexTV em Miami e juiz do PRODU AWARDS no NAB em Las 
Vegas. 

 

Bruno Bellantuono - Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Negócios - South Cone, Telestream 
Graduado em engenharia da computação, com 14 anos de experiência em projetos de TV Digital, OTT e TI 
com forncedores líderes de mercado. Implementação/venda de soluções turn-key e específicas tais como 
headends, acesso condicional (CAS), middleware, set-top boxes e soluções de monitoramento de qualidade de 
vídeo (QoE /QoS). 

 

Guilherme Castelo Branco - Sócio Diretor / Phase Engenharia 
Graduado em Engenharia Eletrônica pela UFRJ, com especialização em gestão de negócios pela Fundação 
Getúlio Vargas – SP, atua na área de soluções para Sistemas de Televisão desde 2004. Atualmente é o diretor 
da Phase Engenharia em São Paulo 
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Denis Paré - VP Sales / Embrionix Design 
Denis Paré é Vice Presidente de Vendas da Embrionix Design, responsável por todos os canais de vendas 
diretas e revendas em todo o mundo. Ele também é encarregado de desenvolver contas estratégicas de 
clientes e relacionamentos com parceiros no mercado Broadcast. Denis traz uma ampla gama de experiências 
para a equipe de vendas da Embrionix, incluindo posições de vendas executivas na Miranda Technologies e na 
Grass Valley, onde trabalhou como Diretor de Vendas para as Américas e Diretor de Contas Estratégicas. Antes 
de ingressar na Embrionix, Denis acumulou mais de 20 anos na indústria de vídeo Broadcast. 
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OTT STREAMING: DESAFIOS, 

TECNOLOGIAS, SERVIÇOS PARA A 

CONSTRUÇÃO DA PRÓXIMA 

GERAÇÃO DE TELESPECTADORES 
Emissoras e operadoras de TVs baseadas em modelos tradicionais estão enfrentando o 
desafio de conquistar novos espectadores e manter a base existente diante de uma 
progressiva e ininterrupta mudança de hábito na forma de se consumir vídeos. 
O surgimento de players que operam com streaming OTT trouxe um grande impacto para 
todo o mercado do setor de mídia e entretenimento, com previsão de receitas global US$ 
64,78 bilhões em 2021, sendo aproximadamente US$ 3,59 bi faturados na América Latina 
(Digital TV Research Forecasts/2018). 
Reflexos desse desafio podem ser aferidos facilmente: somente no setor de TV por 
assinatura, entre novembro de 2014 e maio de 2019 houve uma perda de 2,9 milhões de 
assinantes (ANATEL/2019). A queda da audiência na TV aberta fez com que as principais 
emissoras se posicionassem lançando seus serviços próprio de streaming nos últimos 
anos, em um esforço que tem exigido velocidade de organizações que culturalmente 
reagem de forma lenta, utilizando quase sempre o mesmo ecossistema de fornecedores 
tradicionais na tentativa de promover mudanças em meio a um ambiente disruptivo. 
Nesse painel discutiremos o panorama das experiências de fornecimento de streaming 
OTT, destacando seus desafios, tecnologias, modelo de negócios, serviços e inovações 
que estão ajudando a construir uma experiência de qualidade para os usuários, em um 
cenário onde as empresas precisam ser fortes competidoras (e ao mesmo tempo 
colaboradoras) entre si. 
Moderador: Salustiano Fagundes - CEO - HXD OTT Solutions & Owner HIRIX 

Software Engineering 

• O HBBTV COMO UMA ALTERNATIVA EFICIENTE PARA PROVER A ENTREGA DE 

CONTEÚDO OTT MULTIMÍDIA E INTERATIVO: VISÃO GERAL, CASOS E 

ESTRATÉGIAS 

Palestrante: Stan Baaijens - DVB Chair PCM & Steering Board (CEO, Funke Digital TV) 

O padrão DVB, que foi um dos pioneiros da transição do analógico para o digital e do SD 
para HD/UHD, vem explorando todo o potencial de entrega híbrida por conexão IP e por 
transmissão baseada em RF para TVs conectadas, set-top boxes e dispositivos 
multiscreen com uso do HbbTV. As contribuições e evoluções feitas no HbTV nos últimos 

DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL 
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anos tornou possível com que radiodifusores e operadoras explorem novos serviços, 
inclusive fazendo a entrega de conteúdo audiovisual OTT de forma tão fácil quanto em 
plataformas clássicas. 
As tecnologias para a transmissão e entrega de mídias híbridas, que incluem o DVB-T2, 
DVB-DASH e DVB-CSS, complementadas com serviços baseados em HbbTV, já estão 
em uso em diversos países dentro e fora da Europa e vem se tornando uma alternativa 
para que players tradicionais se posicionem diante de um mercado cada vez mais 
disruptivo, interativo e competitivo. 
Nessa sessão vamos ter uma visão geral de como o HbbTV está sendo utilizado, 
conhecer alguns cases de sucesso e as suas estratégias para o futuro. 
 
• CINCO ETAPAS – APRENDIZADO DE MÁQUINA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

PARA DISTRIBUIÇÃO DE STREAMING 

Palestrante: Nadine Kerfatz - OTT Management Consulting & Founder Reality Software 
O mundo está transbordando de mídia digital. Como executivo de mídia, você precisa 
garantir que os espectadores possam encontrar e reproduzir seu conteúdo facilmente. 
Nesta palestra apresentarei a minha “top five list” de como o aprendizado de máquina 
(ML) e a inteligência artificial (AI) ajudarão você a planejar uma melhor experiência de 
visualização, a manter as melhores práticas e, ao mesmo tempo, ter um negócio lucrativo. 
 

• CONSTRUINDO E EVOLUINDO UMA PLATAFORMA DE OTT STREAMING NO 

BRASIL: UMA VISÃO GERAL DOS DESAFIOS TECNOLÓGICOS, REGULATÓRIOS E 

COMERCIAIS 

Palestrante: Luiz Bannitz - Diretor de Negócios da Fitness Channel | Encripta | Looke 
Construir, manter e evoluir um serviço de OTT Streaming no Brasil, oferecendo uma 
experiência de qualidade com diversidade de conteúdos tem sido um grande desafio que 
a Encripta resolveu abraçar ao lançar, em 2015, uma plataforma para a distribuição e 
entrega de filmes e séries – Looke, que utiliza modelo de negócios baseados em SVoD 
(assinatura) e TVoD (transacional) e foi a primeira plataforma de streaming na América 
Latina a oferecer download de vídeo offline. 
Nessa sessão vamos conhecer a experiência dos empreendedores da Looke, que na 
contramão de uma série de obstáculos que abrangem desde o alto risco para quem 
investe em tecnologias inovadoras no Brasil, passando pela insegurança regulatória e a 
crescente competitividade do mercado brasileiro com o surgimento de novos players, 
conseguiu se firmar e ocupar novos espaços. 
 

• A INDÚSTRIA DE PAY TV ESTÁ NO MEIO DE UMA ENORME RUPTURA 

Palestrante: Fabio Souza - Solutions and Marketing Latam - Synamedia 

Novas tecnologias estão permitindo um número sem precedentes de serviços, e com um 
cronograma de entregas muito rápido. Globalmente, o consumo de mídia tem crescido 
rapidamente e está rompendo os meios tradicionais de proteger, monetizar e transmitir 
conteúdo de vídeo e seus serviços associados. Esse novo ambiente requer que 
operadoras e companhias de mídia alavanquem a arquitetura dos investimentos 
existentes para entregar uma gama de ofertas aos consumidores, do pacote básico aos 
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serviços premium. Ao mesmo tempo, quando e se a economia começar a mudar e permitir 
uma arquitetura de investimento renovada, uma transição para nuvem deve ser 
considerada. Essa sessão irá abordar uma discussão transparente na busca pelo 
equilíbrio correto na mistura de transmissão e entrega em IPs. 
 

 

Moderador: Salustiano Fagundes - CEO - HXD OTT Solutions & Owner HIRIX Software Engineering 
Empreendedor na área de inovação tecnológica, sócio-fundador da HIRIX Engenharia de Software e da HXD 
Smart Solutions, empresa que desde 2007 vem “pensando e fazendo a nova televisão no Brasil”. É membro do 
Conselho Deliberativo da SET. É pesquisador convidado do CITI (Centro Integrado de Tecnologias Interativas) 
e do LabArteMidia-Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais, ambos da Universidade de São Paulo 
(USP); e Embaixador da Campus Party, organização que reúne uma comunidade mundial de desenvolvedores 
e makers com a missão de "construir um novo código-fonte para o mundo". 

 

Stan Baaijens - DVB Chair PCM & Steering Board (CEO, Funke Digital TV) 
Stan Baaijens é o proprietário da Funke Digital TV onde ingressou há quase quarenta anos seguindo os passos 
de seu pai. Desde 1992, seu foco estava na compreensão das necessidades dos consumidores, na indústria de 
radiodifusão e na crescente penetração no mercado de TV digital, e, ao fazê-lo, a Funke Digital TV foi capaz de 
antecipar futuras necessidades e oportunidades do mercado. Atualmente, sua missão é construir soluções de 
recepção terrestre digital de última geração e implantá-las extensivamente em todo o mundo. Em 2015, o Sr. 
Baaijens foi nomeado membro do Conselho de Direção do DVB e desde 2018 eleito Presidente do Módulo de 
Promoção e Comunicações do DVB (PCM) na EBU em Genebra. 

 

Nadine Kerfatz - OTT Management Consulting & Founder Reality Software 
Nadine é expert em modelos de negócios e tecnologias para OTT. Auxilia as empresas de mídia e tecnologia a 
conquistar novos clientes com tudo aquilo que é necessário para construir a próxima geração de experiência de 
TV: tecnologia, negócios e design. Ela tem uma longa experiência em gerenciar projetos, definir estratégias e 
escreve sobre inovação para a revista Streaming Media Magazine. 

 

Luiz Bannitz - Diretor de Negócios da Fitness Channel | Encripta | Looke 
Luiz Bannitz é economista, advogado e administrador de empresas. Sua paixão em unir histórias e tecnologia o 
levou a cargos estratégicos em empresas como HBO Brasil, EMI Music e GEO Eventos, onde trabalhou como 
diretor. Atualmente, é Diretor de Negócios do Fitness Channel, Diretor de Business Affairs da Encripta e Diretor 
de Negócios e de Conteúdo do Looke. 

 

Fabio Souza - Solutions and Marketing Latam - Synamedia 
Fabio é um executivo de tecnologia e empreendedor com forte disposição para realizações, combinando 20 
anos de experiência em start-ups, consultoria, mídia, como fornecedor de serviços e em companhias de 
tecnologia, incluindo a DirecTV Group, NET Brasil (parte da America Móvil) e GVT (adquirida pela Telefonica), e 
por último na Cisco, conduzindo o time de transformações dos Negócios de Vídeo. Na Synamedia, desde 
outubro de 2018, ele está liderando a estratégia LatAm, programas de marketing, produtos e parcerias. 

 

30



TV POR ASSINATURA – TECNOLOGIA E SERVIÇOS NA ERA DO STREAMING 

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

14h – 15h20 | Sala 13 | Segunda-Feira – 26 de Agosto 

 

 

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 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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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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DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL EM 4G / 

5G 
Uma das maiores revoluções da indústria de distribuição audiovisual está relacionada ao 
emprego de redes de telefonia móvel em 4G e 5G. Por ora, a grande questão a ser resolvida 
é como estabelecer a convergência entre a radiodifusão e o broadband. O painel contará 
com cinco palestrantes: O Professor Brito explicará de forma didática o que é a tecnologia 
5G, área em que atuará, quais suas vantagens em relação às demais e seu potencial de 
para diversos segmentos das telecomunicações. Vandoros, por sua vez, mostrará o projeto 
da European Broadcasting Union (EBU), da qual a Eurovision é ligada, para transmissão de 
conteúdo audiovisual empregando o 4G/5G. Para encerrar, haverá três estudos de caso: um 
teste de transmissão ponto multiponto que está sendo feito na Alemanha com o 4.5G, a ser 
apresentado por Aziz; e aplicações de Hyper-Video com transmissão ponto a ponto em UHD 
8K com baixa latência e com realidade aumentada e virtal em 4K/8K por Pilati e Driesen, 
respectivamente. 
Moderador: Cristiano Akamine - Professor, Universidade Presbiteriana Mackenzie 

• BROADCASTING E 5G – VISÃO EBU/ES 
Palestrante: João Vandoros - Consultor, EBU 

Este painel apresenta uma visão geral sobre os estudos da EBU para 5G e suas principais 
aplicações, desde produção remota até a distribuição. 
 

• REDES DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS DE 5ª GERAÇÃO – DESAFIOS, 

OPORTUNIDADES E AMEAÇAS 
Palestrante: Jose Marcos Camara Brito - Professor, INATEL 
As redes de comunicações móveis de 5ª geração (5G) prometem revolucionar o setor de 
telecomunicações, ofertando cenários de uso até então não contemplados nas gerações 
anteriores. Nesta apresentação vamos abordar os cenários de uso previstos para as redes 5G, 
definindo seus requisitos de desempenho e aplicações típicas, além das tendências tecnológicas 
para a padronização destas redes. Também serão discutidos os desafios para a implementação 
das redes 5G, bem como as oportunidades e ameaças que elas podem trazer para os diversos 
segmentos das telecomunicações. 
 

• TRANSMISSÃO LTE/5G – INSIGHTS DE TECNOLOGIA 
Palestrante: Mohamed Aziz Taga - Product Manager for LTE/5G 

Broadcast&Transmitter System, Rohde & Schwarz 
A implantação do LTE e a adoção generalizada de smartphones abriram novas oportunidades nas 
comunicações móveis para as operadoras considerarem. Além disso, hoje em dia, a introdução do 
LTE / 5G Broadcast pode abrir um mercado mundial com milhões de smartphones e tablets 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
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atuando como potenciais receptores de TV capazes de combinar serviços de TV móvel lineares e 
não lineares. Isso pode ser oferecido aproveitando os recursos avançados de transmissão de 
redes LTE / 5G por meio do modelo High Power High Tower. Essa abordagem de rede de 
sobreposição é capaz de fornecer serviços de TV móvel sem conexão através da aplicação da 
FeMBMS 3GPPP Release 14, permitindo menor latência e maior flexibilidade. Agora, a tecnologia 
FeMBMS é capaz de fazer com que os broadcasters e provedores de conteúdo ampliem seu 
alcance melhorando sua cobertura, aumentando a eficiência da largura de banda e tendo mais 
aplicações focadas em tempo real através da implementação de arquitetura simplificada e 
fornecendo serviços UHD Mobile TV a bilhões de usuários diariamente via LTE / 5G redes. 
 

• 8K AND VIDEO RELATED SERVICES IN 5G 
Palestrante: Tarcisio Bruneli Pilati - Gerente de pré vendas na ZTE 
Os serviços de vídeo serão redefinidos pela tecnologia 5G. A era do Hyper-Video, com transmissão 
ultra-rápida (5G), ultra alta definição (8K) e inteligência profunda (AI) está chegando. Com a 
transmissão 5G ultra-rápida e de baixa latência, os serviços de vídeo tradicionais são 
transformados em novos serviços de vídeo sem fio, que estão nos levando a uma nova era de 
aplicativos de vídeo. Esta apresentação explora este cenário relacionado a 5G e vídeo. 
 

• 5G É AGORA! A MELHOR EXPERIÊNCIA DE VÍDEO! 
Palestrante:  Nicolas Driesen - Solução de Rede, Huawei do Brasil 
A palestra abordará de forma interativa e simplificada a arquitetura de solução 5G end-to-end da 
Huawei e compartilhará casos e aplicações de video 4K, 8K, AR, VR e Cloud gaming mediante o 
uso de 5G. 

 

Moderador: Cristiano Akamine - Professor, Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Cristiano Akamine recebeu o Ph.D. em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Brasil, 
em 2011. É professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é Coordenador do Laboratório de 
Pesquisa em TV Digital. É membro do Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão 
Digital Terrestre (FSBTVDT) e Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET). Atua na padronização 
da radiodifusão ISDB-TB e possui diversas patentes, licenciamento de propriedade intelectual, inúmeros artigos 
publicados e possui uma bolsa científica brasileira de Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico e Extensão 
Inovadora - Nível 2 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ele também 
atuou como revisor de vários periódicos e conferências e participou como editor convidado na edição especial 
de comunicações multiponto e ponto-a-multiponto em 5G da revista IEEE Communications e na edição especial 
em 5G para Broadband Multimedia Systems and Broadcasting do IEEE Transactions on Broadcasting. 
Atualmente, ele atua como editor associado do IEEE Transactions on Broadcasting. Sua pesquisa atualmente 
se concentra em transmissão digital terrestre, rádio definido por software, codificação de canal, sistemas 
embarcados e 5G. 

 

João Vandoros- Consultor, EBU 
João Vandoros é responsável pela operação da Eurovision no Brasil, empresa da EBU. Pós-graduado em 
Telecomunicações pela Unicamp e bacharel em Engenharia Elétrica pela Universidade Mackenzie. Desde 
2000, trabalha na área de Televisão, focando suas atividades no segmento de contribuição e distribuição de 
conteúdo. 

 

Jose Marcos Camara Brito - Professor, INATEL 
Engenheiro Eletricista com ênfases em Eletrônica e Telecomunicações formado pelo Inatel em 1986. Mestre e 
Doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp, respectivamente em 1998 e 2003. Professor do Inatel desde 
1986, sendo professor titular desde 1990. Foi Vice-Diretor do Inatel entre dezembro de 1994 e dezembro de 
2002, Pró-diretor de Pós-Graduação & Pesquisa do Inatel entre dezembro de 1998 e dezembro de 2002, 
Gerente Geral do Centro de Desenvolvimento de Projetos do Inatel, tendo sido responsável por sua 
implantação, entre março de 1991 e novembro de 1994, coordenador do curso de pós-graduação do Inatel na 
área de telecomunicações, tendo sido responsável por sua implantação, entre março de 1994 e novembro de 
1998, coordenador do curso de Mestrado em Telecomunicações do Inatel entre fevereiro de 2010 e dezembro 
de 2010. Atualmente é Pró-Diretor de Pós-Graduação e Pesquisa do Inatel, coordenador dos cursos de 
Mestrado e Doutorado em Telecomunicações do Inatel e Coordenador Geral do Centro de Referência em 
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Radiocomunicações (CRR) do Inatel, tendo sido responsável por sua implantação. Desde janeiro de 2015 tem 
atuado fortemente na área de redes de comunicações móveis de 5a geração, coordenando as atividades do 
CRR, que incluem: desenvolvimento de protótipos de Modems com tecnologias candidatas ao padrão 5G, 
soluções de rádio sobre fibra para 5G, soluções de rádios cognitivos para 5G, sistemas irradiantes para 5G, 
integração das redes 5G com a Internet do futuro e protocolos de comunicação para 5G. Atua como Secretário 
Geral do Projeto 5G Brasil, que congrega 22 empresas e entidades do setor de telecomunicações no Brasil, 
desde sua criação em janeiro de 2017, coordenando as ações do projeto em suas diversas comissões 
temáticas. 

 

Mohamed Aziz Taga - Product Manager for LTE/5G Broadcast&Transmitter System, Rohde & Schwarz 
Professional Experience Master Degree in Computer Networks & Telecommunication 2015 National Institute of 
Applied Science & Technology, Tunisia Mobile Core Network Specialist & Technical Trainer 2015 Nokia 
Networks, Worldwide Product Manager for LTE/5G Broadcast & Transmitter Systems Since September 2018 
Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG, München Technical Expertise EPC & IMS Networks/ VoLTE / VoWIFI / 
FeMBMS / LTE & 5G Broadcast xSRVCC / SDM / NFV 

 

Tarcisio Bruneli Pilati - Gerente de pré vendas na ZTE 
Gerente da àrea de pré vendas na ZTE desde 2011, sendo responsável por produtos e soluções de quaisquer 
tecnologias. Especialista em 5G e Redes de Acesso. Trabalha a 25 anos na área de Telecomunicações, tendo 
atuado sempre em multinacionais líderes mundiais como, Siemens e Nokia e atualmente na ZTE Formado em 
Engharia Elétrica pela FEI e Mestrado em Redes de Telecom pela Universidade Mackenzie 

 

Nicolas Driesen - Solução de Rede, Huawei do Brasil 
Chief Technology expert na Huawei do Brasil, possui vasta experiência na implantação das redes móveis e fixas 
em operadoras nacionais e internacionais. Mestre em Administração pelo INSPER e formação em 
telecomunicações se especializou no desenvolvimento e execução de projetos de inovação e novas tecnologias 
de conectividade. 
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NEXT GEN: NOVAS TECNOLOGIAS 

PARA TV DIGITAL 
Sem dúvida, foi grande e coroado de sucesso o trabalho realizado para preparar e implantar 
a primeira geração de TV digital aqui no Brasil. Entretanto, já chegou a hora de planejar o 
que vem em seguida, de forma que os brasileiros continuem tendo acesso às melhores 
experiências de ver televisão, num cenário de mudanças de hábitos de consumo. Nesta 
sessão, especialistas renomados nos atualizarão quanto às tecnologias em 
desenvolvimento no mundo para a próxima geração de TV digital. 
Moderadora: Liliana Nakonechnyj – Ex-presidente da SET 

Co-moderador: Luiz Fausto de Souza Brito - Especialista em Estratégia e Regulatório - 

Rede Globo 

• CONTRIBUIÇÃO DO ULTRA HD FORUM PARA A ADOÇÃO DO ULTRA HD EM TODO O 
MUNDO 

Palestrante: Thierry Fautier - Presidente do Ultra HD Forum | Vice-Presidente de Estratégia de 
Vídeo na Harmonic 
 

• ATUALIZAÇÃO SOBRE TECNOLOGIAS DTTB DE PRÓXIMA GERAÇÃO 
Palestrante:  Hiroaki Kimura - Diretor de Tecnologia de Radiodifusão Digital / Ministério de 
Assuntos Internos e Comunicações, Japão 
O projeto do sistema DTTB da próxima geração no Japão entrou numa fase de testes. As 
atividades do projeto variam, de testes em estações-piloto em grande escala com serviços UHD 
fornecidos por transportes DTTB, aprimorados com recursos IBB, até estudos de parâmetros 
técnicos para uso eficiente do espectro. O Conselho de Informação e Comunicação, um órgão 
consultivo do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, iniciou discussões sobre 
especificações técnicas para o sistema DTTB de próxima geração com base nos resultados do 
projeto de teste, com vistas ao desenvolvimento de padrões técnicos. 

 
• DESENVOLVIMENTOS TÉCNICOS NO HYBRIDCAST 

Palestrante:  Masaru Takechi - Engenheiro de Pesquisa para implantação de Hybridcast, NHK 
STRL e Engenheiro Sênior de Pesquisa, NHK Engineering System Inc. 
Desde o lançamento do Hybridcast em 2013, o esforço de desenvolvimento técnico no Hybridcast 
continua a adicionar e / ou melhorar os seus recursos. Dentre os mais recentes, esta apresentação 
abordará o “Hybridcast Connect X” para o novo paradigma de serviço chamado Smartphone-
primeiro e o “Equivalent application” para implantação mais ampla de serviços em múltiplos 
sistemas Integrated Broadcast-Broadband (IBB). 
O “Hybridcast Connect X” permite envolver dispositivos complementares como uma entrada para 
os serviços de Hybridcast e uma ponte que conecta estados offline e on-line entre serviços de 
Hybridcast em TVs e SNS nos smartphones. “Equivalent application” é o trabalho para harmonizar 

HOT SESSION 
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vários sistemas IBB, entre Hybridcsat e HbbTV 2 em particular, baseado na ideia de criar 
aplicações para cada sistema IBB a partir de um único conjunto de código fonte. 

 
• QUASI-CYCLIC SPATIALLY COUPLED LDPC CODE FOR TERRESTRIAL 

BROADCASTING 
Palestrante:  Jian Song - Diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de 
DTV - China 
Sistemas de transmissão flexíveis e robustos são necessários para dar suporte a diferentes modos 
de modulação codificada, tipos de receptor e condições de canais em futuros sistemas de 
radiodifusão. Serão apresentados códigos de verificação de paridade de baixa densidade quase-
cíclicos acoplados espacialmente (QC-SC-LDPC), capazes de alcançar, universalmente, 
capacidade em canais diferentes sob a decodificação convencional do algoritmo “Belief 
Propagation”. Será apresentado nesta palestra, o bom desempenho em diversos cenários do 
esquema de transmissão codificada cujo desempenho é validado por simulação 
computadorizada. 

 
• ATSC 3.0 

Palestrante:  Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da NAB 
Em sua palestra, o Sr. Pizzi discutirá as principais tecnologias dentro do ATSC 3.0, padrão 
emergente de transmissão de televisão terrestre de última geração, e descreverá as novas 
funcionalidades que o padrão possibilita. 

 

Moderadora: Liliana Nakonechnyj – Ex-presidente da SET 
Liliana Nakonechnyj é Ex-presidente da SET (Biênio 2017-2018). Engenheira de 
telecomunicações, dedicou grande parte de sua vida profissional à implantação de 
sistemas de distribuição de sinais de televisão em estações de transmissão terrestre, 
sistemas de contribuição e distribuição por rádio, satélite e fibra ótica. Também foi, por 
muitos anos, responsável pelo apoio de engenharia às emissoras afiliadas da Rede Globo. 
Liderou estudos e testes para a introdução da televisão digital no Brasil entre 1994 e 2006 
e, posteriormente, demonstrações e testes de UHDTV. Representa a SET no IBC Council. 

 

Co-moderador: Luiz Fausto de Souza Brito - Especialista em Estratégia e 
Regulatório - Rede Globo 
Possui mestrado profissional em computação aplicada pela UECE (2015), MBA Executivo 
em Tecnologia da Informação pela UFRJ (2011), curso de extensão em Redes de Vídeo 
sobre IP pela UFRJ (2009) e graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica 
pela UFRJ/USU (2005). Atualmente é Especialista em Estratégia e Regulatório da Rede 
Globo , Coordenador do Comitê de Tecnologia da SET, membro da Delegação do Brasil 
no ITU-R (SG 6) e na CITEL (CCP.II), membro do Grupo de Implantação do Processo de 
Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), membro do Grupo de 
Trabalho de Harmonização do Fórum ISDB-T Internacional. 

 

Thierry Fautier - Presidente do Ultra HD Forum | Vice-Presidente de Estratégia de 
Vídeo na Harmonic 
Como Vice Presidente de Estratégia de Vídeo na Harmonic, Thierry Fautier é responsável 
por definir e conduzir a execução da estratégia de longo prazo dos negócios de vídeo da 
Harmonic. Ele é o atual Presidente da Ultra HD Forum, a organização global que promove 
a adoção pelo mercado de UHD, através da definição das melhores práticas da indústria 
para a introdução em fases da ampla variedade de tecnologias que irão facilitar a 
experiência dos espectadores das novas gerações. Ele é cofundador e membro do 
conselho da VR Industry Forum cuja carta régia visa disseminar ainda mais a 
disponibilidade de experiências audiovisuais de alta qualidade em Realidade Virtual, para 
o benefício dos consumidores. Fautier também é co-presidente da MPEG Roadmap 
committee encarregado de apresentar a 2020 MPEG roadmap para a indústria. Sua 
experiência prévia na Harmonic inclui posições de liderança em Solutions Marketing, onde 
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sua área de responsabilidade cobria os maiores mercados da Harmonic, incluindo 
transmissão, cabo, telecomunicações, DTH e OTT, assim como iniciativas multi-tela. 
Thierry Fautier também tem sido instrumental na Harmonic na criação de novos mercados 
tais como IPTV, OTT, UHD e mais recentemente VR. Ele é o palestrante designado na 
Harmonic para conferências internacionais assim como para entrevistas com a imprensa 
e analistas. . 

 

Hiroaki Kimura - Diretor de Tecnologia de Radiodifusão Digital / Ministério de 
Assuntos Internos e Comunicações, Japão 
O Sr. Hiroaki Kimura é responsável pela cooperação internacional no ISDB-T e em 
tecnologias de transmissão avançadas e pelos preparativos da ITU-R SG6 no Ministério 
de Assuntos Internacionais e Comunicações do Japão. Sua experiência em políticas 
públicas em transmissão envolve pesquisas sobre preparação para DTV doméstica 
durante a migração de DTTB, promoção de STBs de DTTB de baixo custo e formulação 
de normas técnicas sobre DTTB em pequenas áreas e instalações de estações de 
transmissão resilientes a desastres. 

 

Masaru Takechi - Engenheiro de Pesquisa para implantação de Hybridcast, NHK 
STRL e Engenheiro Sênior de Pesquisa, NHK Engineering System Inc. 
Desde que Takechi ingressou na NHK em 1990, ele tem pesquisado em muitas áreas de 
tecnologia de transmissão nos Laboratórios de Pesquisa em Ciência e Tecnologia (STRL), 
incluindo sistemas de transmissão digital por satélite, multiplexação, middleware e 
interatividade. Entre esses, seu interesse particular é o middleware e a arquitetura da TV 
interativa. Sua pesquisa contribuiu para a arquitetura do receptor e para o design de 
sistemas de TV interativa e sistemas Integrated Broadcast Broadband (IBB), 
nomeadamente BML, ARIB-J e Hybridcast. Ele tem participado ativamente da 
padronização nacional e internacional em muitas áreas. Ele tem sido um grande 
colaborador no ARIB, no IPTV Forum Japan, no ITU-R e no ITU-T. Ele assumiu a liderança 
para criar mais de 15 ITU-R e ITU-T Recommendations e ITU-R Reports para sistemas 
de TV interativa, sistemas IBB e acessibilidade. 

 

Jian Song - Diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de DTV 
– China 
Dr. Jian Song recebeu seu B. Eng. e Doutorado pelo Departamento de Engenharia 
Eletrônica da Universidade de Tsinghua, na China, e conduziu trabalhos de pesquisa de 
pós-doutorado em Hong Kong e no Canadá em 1996 e 1997, respectivamente. Trabalhou 
nos EUA por sete anos e ingressou na Universidade de Tsinghua em 2005 como professor 
titular. Ele agora é diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de 
DTV, instituição que participou ativamente na definição do padrão chinês de TV digital. 
Ele é vice-presidente do WP6A da União Internacional de Telecomunicações (ITU) e o 
editor-chefe fundador do Journal acadêmico da ITU, "ICT Discoveries". Ele é o editor 
associado do IEEE Transaction on Broadcasting. Atualmente o interesse de pesquisa do 
Dr. Song inclui transmissão digital, convergência de rede e integração de luz visível e 
comunicações de linha de energia. Ele é o ganhador do Prêmio de Melhor Artigo do IEEE 
Transactions on Broadcasting de 2015, e também recebeu vários prêmios nacionais e 
provinciais.. O Dr. Song publicou mais de 260 artigos e papers acadêmicos. Dr. Song é 
membro do IEEE, IET e do Instituto Chinês de Eletrônica. 

 

Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da NAB 
Skip Pizzi é engenheiro, jornalista, editor, autor e coach de tecnologia. Atualmente, 
exerce o cargo de vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da National 
Association of Broadcasters (NAB). Também é vice-presidente do Grupo de Tecnologia 3 
(TG3) do Advanced Television Standards Committee (ATSC), que está desenvolvendo o 
padrão ATSC 3.0. É membro do Conselho de Administração do Fórum Ultra HD e editor 
associado do Manual de Engenharia da NAB, 11ª edição.  Graduado pela Universidade 
de Georgetown, estudou Engenharia Elétrica, Economia Internacional e Belas Artes.  Seu 
livro mais recente é A Broadcast Engineering Tutorial for Non-Engineers, 4 ª edição. 
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15h40 – 17h | Sala 11 | Segunda-Feira – 26 de Agosto 

 

 

TECNOLOGIAS DE NUVEM: 

COMPONENTIZAÇÃO A SERVIÇO DA 

IDEAÇÃO, PRODUTIZAÇÃO E 

INOVAÇÃO PARA A CADEIA DE VALOR 

DO CONTEÚDO 
Compartilhar com o público a mudança no posicionamento estratégico dos Cloud Providers 
e do cenário de oferta de novos serviços na nuvem em apoio à “Ideação” e a “Produtização” 

para a Industria de Mídia, com foco na inovação dos processos da cadeia de valor do 
Broadcast e do Digital. 
A proposta será fazer um contraponto junto a visão já antiga dos Cloud Providers como 
apenas mais uma oferta de infraestrutura física e do interesse deles em se aproximar da 
Indústria de Mídia, tornando-se agora parte de uma estratégia de transformação de negócio 
a partir de uma visão multicloud baseada em componentes e serviços ofertados pela Nuvem 
através de soluções de IA (Machine Learning, etc.). 
O Painel trará ainda uma visão de como as Media Companies, e demais atores dessa 
indústria, vem experimentando essa nova tendência e contribuindo (contrapartida) com os 
Cloud Providers na evolução desses mesmos componentes a partir do notório know-how em 
Mídia. 
Moderador: Fabio Viviani Ferraz - Gerente de Gestão de Projetos de Tecnologia na TV 

Globo 

 

• ESTUDO DE CASO – JORNADA DA RENDERIZAÇÃO DE EFEITOS NA NUVEM 
Palestrante: Thiago Abreu - Gerente de Projetos TV Globo 
Nesse estudo de caso será compartilhada a jornada da Globo em conjunto com a AWS 
no desenvolvimento e implantação da arquitetura híbrida de renderização de efeitos 
visuais para a Globo. 
 

• A NUVEM ALAVANCANDO A INOVAÇÃO A PARTIR DA OFERTA DE 

COMPONENTES DE IA 
Palestrante:  Daniel Monteiro - Gerente de P&D - TV Globo 
A computação em nuvem nos últimos anos vem alavancando a agilidade no 
desenvolvimento de software, promovendo inovação nas empresas e surgimento de 
novos serviços inovadores e disruptivos na indústria. Na era dos dados e da 

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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inteligência artificial, as tecnologias de IA disponibilizadas como serviços na nuvem 
vem democratizando e popularizando o uso de IA e causando transformações nos 
processos das empresas e criando novos negócios. Nesse painel vamos abordar 
como os componentes de AI disponíveis na nuvem podem alavancar a inovação e 
discutir casos práticos de uso. 
 

• AMAZON CULTURE OF INNOVATION 
Palestrante:  Marcelo Pinto - Edge Services Principal Sales Rep / Amazon AWS | 

LATAM 

A palestra abordará a cultura de inovação na Amazon e como a AWS (Amazon Web 
Services) promove este modelo para outras empresas. 
 

• COMO O SOFTWARE LIVRE SUPORTA A INFRAESTRUTURA DOS ATIVOS 

DIGITAIS DO MAIOR GRUPO DE MÍDIA DA AMÉRICA LATINA 
Palestrante:  Armenio Vitor Lobato - Diretor de Infraestrutura e Operações | 

Tecnologia Globo.com 

O braço digital da Globo é o responsável pelos produtos digitais, serviços e operações 
de Internet do maior grupo de Mídia da América Latina. A infraestrutura dos ativos 
digitais suporta mais de 100 milhões de usuários internet. E esse enorme problema de 
engenharia é resolvido usando a melhor tecnologia de software livre. 

 

Moderador: Fabio Viviani Ferraz - Gerente de Gestão de Projetos de Tecnologia na 

TV Globo 
Especialista em Gestão de Projetos, Negócios e TI pela FGV-RJ (Pós-MBA e MBA) e em 
Gerenciamento de Projetos de Software pela PUC-RJ, Fabio Viviani Ferraz completou 19 
anos atuando como Executivo de Negócios de Tecnologia na Indústria de Mídia (Televisão 
e Rádio), sendo os últimos 7 anos dedicados como gestor responsável pelo portfólio de 
Projetos de Tecnologia da TV Globo voltados para Infraestrutura (Redes de Dados, 
Segurança da Informação, Datacenter, Cloud Computing e EndUsers) e Mídias Digitais 
(Backoffice GloboPlay). 

 

Thiago Abreu - Gerente de Projetos TV Globo 
Thiago Abreu é graduado em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela UERJ, pós-graduado 
em Redes e Vídeo sobre IP pela UFRJ, possui MBA em Negócios pelo COPPEAD, MBA 
em Responsible Management Audencia Nantes e certificação PMI-PMP. Entusiasta no 
sistema Filebased Archive e MAM para conteúdo de produção e sólida experiência em 
gerenciamento de projetos, sistemas de transmissão, fluxos de trabalho baseados em 
arquivos, arquivamento e soluções em nuvem. 13 anos de experiência em Sistemas de 
Televisão e Broadcast, e atualmente trabalhando na área de Tecnologia como Gerente 
de Projetos da Equipe de Projetos que gerencia o portfólio de projetos do Acervo, 
Entretenimento, Pós-Produção, novos estúdios de IP para Entretenimento e recentemente 
implantou o Novo Broadcast Center IP em Recife. 
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Daniel Monteiro - Gerente de P&D - TV Globo 
Engenheiro Eletrônico pela UFRJ e M.Sc em Processamento Digital de Sinais pela 
Coppe/UFRJ, tendo a área de compressão de vídeo como tema de pesquisa. Trabalha na 
área de Pesquisa e Desenvolvimento/Inovação da tecnologia da TV Globo desde 2000, 
onde hoje exerce a função de gerente do setor. Em 2002 trabalhou no centro de pesquisa 
da TV japonesa NHK realizando pesquisas com o padrão de compressão H.264, na 
ocasião em estágio de padronização. Apaixonado por novas tecnologias e gestão da 
inovação, com muitos anos de experiência em desenvolvimento de software, hoje lidera 
um time criativo que realiza pesquisas e projetos principalmente nas áreas de 
processamento de sinais, inteligência artificial, realidade virtual, computação, eletrônica e 
IoT 

 

Marcelo Pinto - Edge Services Principal Sales Rep / Amazon AWS | LATAM 
Há quatro anos na Amazon Web Services, Marcelo é o Sales Head para os Serviços de 
Edges na América Latina. Atuando há mais de 20 anos no segmento de IT e Telecom, 
esteve em posições executivas em empresas provedoras de serviços de infraestrutura de 
IT e Telecomunicações. Formado em Engenharia Eletrica pela Universidade Federal do 
Parana e MBA Executivo na Fundacao Dom Cabral. 

 

Armenio Vitor Lobato - Diretor de Infraestrutura e Operações | Tecnologia 

Globo.com 
Há quatorze anos na Globo.com, Armenio é responsável pela infraestrutura digital do 
Grupo Globo. Atuando há 25 anos no segmento de Internet e telecom, esteve em posições 
técnicas e de liderança em empresas de mídia, Internet e telecom, participando do 
mercado de Internet brasileiro desde seu início no meio acadêmico. Formado em ciência 
da computação pela UFMG, possui MBA pela COPPEAD/UFRJ e PLD pela HBS. 
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15h40 – 17h | Sala 13 | Segunda-Feira – 26 de Agosto 

 

 

COMPARTILHAMENTO DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO 

TERRESTRE: O CAMINHO PARA A 

DIGITALIZAÇÃO DO BRASIL 

PROFUNDO – FORTALECER 

PARCERIAS E DESENVOLVER 

SOLUÇÕES INOVADORAS 
As grandes cidades já entregaram  à população a transformação do modo de ver TV: de 
Analógica para a Digital. Mas, uma grande parte das estações, aproximadamente 4000,  
localizadas principalmente em pequenos municípios passarão por este processo apenas em 
2023. Quais as expectativas e quais ações devem ser planejadas pelo setor? 
Neste painel interativo, em formato de apresentações e debate (perguntas e respostas),  
construído com a participação de palestrantes e de nosso mercado, teremos a oportunidade 
de discutir as diversas questões que implicam no  planejamento  e na tomada de decisão 
para concretizar a digitalização da televisão no Brasil. 
Compartilhamento de infraestruturas é importante? É a única solução? 
Overview sobre as infraestruturas em nosso pais. 
Quando e como investir – uma questão de planejamento? 
Qual o feedback da operação do sistema de Tiradentes em Minas Geras,  depois de uma 
ano? 
Temos outras experiências? Outros modelos, outras praças?   O exemplo no Paraná e Rio 
Grande do Sul. 
Qual a experiência de Emissoras  de um mesmo grupo, que praticam o compartilhamento? 
Com fazer o compartilhamento acontecer? Como Participar? Quem é quem na decisão? 
Como ficam as TVs Públicas? 
Como fazer para viabilizar financeiramente a implantação de quase 4000 estações do Brasil 
Profundo? 
Quais os próximos passos? O que precisamos fazer para esta iniciativa ganhar escala? 
Depois de resolvido o investimento, como operar e manter estas estações? 
 

DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL 
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Moderadora: Valderez de Almeida Donzelli - Conselho deliberativo da SET / Diretora 

Técnica da ADTHEC 

Co-moderadora: Camilla Cintra - Supervisora Executiva da Área de Projetos de 

Transmissão da TV Globo 

Palestrantes: 

• Alberto Leonardo Penteado Botelho – Engenheiro de projetos na LM 
Telecomunicações 

• Alexandre Vila - Gerente de Transmissão da TV Bandeirantes SP 
• José Frederico Rehme - Professor da Universidade Positivo / Coordenador do comitê 

de associados e eventos da SET 
• Ivon Luiz Pinto Júnior - Gerente de Engenharia na TV Cultura 
• Emerson Alexandre Fonseca Costa - Gerente de Projetos Regulatórios e do NOC 

TV e Rádio do Grupo RBS 
• Fernando Gomes de Oliveira – Gestão e Planejamento de Projetos – Seja Digital 
• André Bertoldo - Coordenador técnico da TV Alterosa 

 

Moderadora: Valderez de Almeida Donzelli - Conselho deliberativo da SET / Diretora 

Técnica da ADTHEC 
Graduada pela FEI em engenheira eletrônica, eletrotécnica e produção. Mestre em 
engenharia elétrica com defesa da dissertação “Polarização Elíptica: Influência no 

desempenho de cobertura da TV Digital” e doutoranda com a pesquisa “TV Digital: 

Disponibilidade de Sinal”, ambos pela Universidade Mackenzie . Possui, especialização 

em TI pela FESP , gestão da TIC pela FGV e Sistema de TV Digital Avançado pelo 
INATEL. Diretora Técnica da ADTHEC (www.adthec.com.br), empresa de consultoria, 
planejamento, projetos, pesquisa e análise de riscos e soluções para estações de rádio, 
televisão e telecomunicações do setor público e privado, com ênfase em projeto e 
implantação de sistemas de transmissão digital e FM. Liderou estudos , testes e medidas 
dos sistemas para a implantação da TV Digital no Brasil e do grupo de revisão de 
regulamento de serviços de radiodifusão de sons e imagens 

 

Co-moderadora: Camilla Cintra - Supervisora Executiva da Área de Projetos de 

Transmissão da TV Globo 
Camilla Cintra é graduada em Engenharia de Telecomunicações pela PUC-Rio e tem MBA 
em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é supervisora 
Executiva da Área de Projetos de Transmissão da Globo, gestora da equipe responsável 
pela Expansão da Cobertura Digital nos cinco mercados da Globo, lidera o grupo de 
Compartilhamento de Infra da ABERT e faz parte grupo de discussão do Fórum SBTVD 
que tem como desafio de criar um modelo viável para a digitalização dos 4000 municípios 
que terão o sinal analógico desligado no interior do país em 2023. 

 

Alberto Leonardo Penteado Botelho – Engenheiro de projetos na LM 

Telecomunicações 
Alberto Leonardo Penteado Botelho é Mestre em engenharia elétrica pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Possui graduação em Engenharia Elétrica modo 
Telecomunicações pela Universidade Paulista, especializações em Engenharia de 
Sistemas de Televisão Digital pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, Engenharia 
de Redes de Telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações e MBA em 
Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente trabalha na LM 
Telecomunicações (grupo RecordTV) como engenheiro de projetos.     
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Alexandre Vila - Gerente de Transmissão da TV Bandeirantes SP 
Graduado em Engenharia Elétrica/Eletrônica pela Fundação Educacional de Barretos-SP 
e Técnico em Eletrônica pela  ETEP - S. J. dos Campos-SP, é experiente profissional 
broadcast com 19 anos de atuação nas áreas de rádio e televisão, gestão de engenharia 
de projetos e sistemas de TV, comunicações via satélite, compressão de áudio/vídeo, 
planejamento e implantação de sistemas de transmissão terrestre ISDB-t. Tem 
desenvolvido sua carreira em conceituadas empresas como CEETPS, SHARP, NET, 
BAND, SKY Brasil, TV Zimbo-Angola na África. Atualmente é Gerente de Transmissão da 
TV Bandeirantes SP, na gestão da área de distribuição/contribuição de sinais, Uplinks, e 
ampliação da cobertura do sinal digital em SP e na rede de emissoras Band. 

 

José Frederico Rehme - Professor da Universidade Positivo / Coordenador do 

comitê de associados e eventos da SET 
José Frederico Rehme é Coordenador e Professor do Curso de Engenharia Elétrica e 
Engenharia de Energia da Universidade Positivo e Diretor de Engenharia da TVCi. 

 

Ivon Luiz Pinto Júnior - Gerente de Engenharia na TV Cultura 
Engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, trabalha na TV Cultura desde 1985 onde 
hoje ocupa o cargo de Gerente de Engenharia. Coordenou os trabalhos de implantação 
da rede própria de TV Digital da TV Cultura no estado de São Paulo (230 sites) e 
configurações das redes SFNs com recepção via satélite do BTS comprimido. Participou 
do grupo de trabalho do projeto de compartilhamento de sistemas de transmissões de TV 
da torre da TV Cultura em São Paulo (Sumaré). Gerencia as áreas de infraestrutura, 
captação de áudio/vídeo, distribuição de conteúdo (IP, satélite e MO), Transmissão, 
Sistemas digitais de TV e Centrais Técnicas, com atuações nas manutenções e projetos. 

 

Emerson Alexandre Fonseca Costa - Gerente de Projetos Regulatórios e do NOC TV 

e Rádio do Grupo RBS 
Graduado em Engenharia Elétrica pela UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Pós-Graduado em Telecomunicações pela UFPR – Universidade Federal do Paraná e 
Bacharel em Direito pela PUC-RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. Está na RBS TV desde 2012. Atualmente é Gerente de Projetos Regulatórios e do 
NOC TV e Rádio do Grupo RBS. 

 

Fernando Gomes de Oliveira – Gestão e Planejamento de Projetos – Seja Digital 
Fernando trabalha no setor de telecomunicações e broadcast desde 1996, promovendo 
soluções técnicas às principais emissoras de TV, operadores de TV por assinatura e 
provedores de Internet locais. Na Seja Digital, é responsável pela gestão e planejamento 
dos projetos de remanejamento de canais de TV com o objetivo de liberar a faixa de 
700MHz, possibilitando a implementação de redes de 4G/LTE. 

 

André Bertoldo - Coordenador técnico da TV Alterosa 
André Bertoldo é bacharel em Engenharia Civil pela Faculdade Doctum e Técnico em 
eletrônica pelo Senai. Trabalha na área de telecomunicações há 14 anos iniciando a 
carreira na TV Alterosa afiliada SBT, passando pela Record Minas e, nos últimos seis 
anos, atua como Coordenador técnico da TV Alterosa. Responsável também por 
desenvolver projetos na área de TV digital e analógico e instalação e manutenção em 
campo, dos sistemas de retransmissão de sinal de TV.   
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5G TUTORIAL: TECNOLOGIAS, 

OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
O Painel apresentará uma uma visão da tecnologia 5G, das novas aplicações, incluindo 
MBMS(Broadcast 5G), serviços de VoD, AR, AI, veículos autônomos e IoT. Apresentará 
também questões regulatórias vinculadas a tecnologia assim como a situação da 
implantação do 5G pelo mundo e abordará alguns aspectos da WRC-19 relacionados ao 
tema. Mostrará os desafios para a modernização e capacitação da infraestrutura e as 
interferências com TVRO. 
 
Moderador: Gunnar Bedicks - CTO da Seja Digital – (EAD - Entidade Administradora da 

Digitalização de Canais TV e RTV) 
 

 

Gunnar Bedicks é pesquisador na área de Comunicação Digital, com suas pesquisas 
focadas em TV digital, rádio digital e internet. Na última década ele visitou 32 países ao 
redor do mundo, discutindo as tecnologias para a transição da TV analógica para a TV 
digital. Além de ser o Pesquisador Chefe do Laboratório de Pesquisas em TV Digital da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, ele ministra aulas de 
Comunicações Digitais, Sistemas de Comunicações e Sistemas de TV, para os cursos de 
Engenharia Elétrica na pós-graduação (mestrado e doutorado) e graduação. Ele também 
foi o coordenador do grupo de transmissão e modulação durante o desenvolvimento do 
Sistema Brasileiro de TV Digital. Sua formação inclui o título de Doutor em Engenharia 
Elétrica e MBA em Administração pela Universidade de São Paulo, assim como o título 
de Engenheiro Elétrico pelo Instituto Nacional de Telecomunicações – INATEL, em Santa 
Rita do Sapucaí, MG. Ele detém sete patentes e é fluente em Inglês e Alemão. 
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CERIMÔNIA DE ABERTURA 
 

BOAS VINDAS: Carlos Fini - Presidente da SET 
 
Convidado: Emmanoel Campelo - Presidente substituto da ANATEL 
Apresentador: Álvaro Pereira, jornalista da Rede Globo 
Entrevistada: Patrícia Muratori, head do YouTube no Brasil 
Entrevistado: Marcelo Pinto, Edge Services Principal Sales Rep, Amazon AWS, 
LATAM 
Entrevistado: Kohei Kambara, pesquisador do Science & Technology Research 
Laboratories (STRL), NHK 

 

Carlos Fini - Presidente da SET 
Carlos Fini é Presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET), 
para o biênio 2019-2020, Diretor de Tecnologia do Grupo RBS, um dos maiores grupos 
de mídia do Brasil, onde faz a gestão das operações de TV e Rádio e Diretor da 
Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (AGERT), atuando no comitê 
técnico. É engenheiro eletrônico, com especialização em Gestão Empresarial e pós-
graduação em Telecomunicações e Redes. Atuou na TV Globo de 1979 a 2012, 
assumindo o cargo de Gerente de Engenharia em São Paulo em 1994. Entre seus 
trabalhos estão a implantação das emissoras de São Jose dos Campos em 1988 (TV 
Vanguarda), de São Paulo em 1999 (TV Globo SP) e do sistema de transmissão digital 
na mesma cidade em 2007. É membro da SET desde 1988 e participante do Módulo 
Técnico do Fórum Brasileiro de TV Digital (Fórum SBTVD), no qual foi coordenador das 
normas de multiplexação e de middleware de 2006 a 2012. 

 

Convidado: Emmanoel Campelo - Presidente substituto da ANATEL 
 

 

Apresentador: Álvaro Pereira, jornalista da Rede Globo 
 

 

Entrevistada: Patrícia Muratori, head do YouTube no Brasil 
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Entrevistado: Marcelo Pinto, Edge Services Principal Sales Rep, Amazon AWS, 
LATAM 
 

 

Entrevistado: Kohei Kambara, pesquisador do Science & Technology Research 
Laboratories (STRL), NHK 
Kohei Kambara começou a trabalhar como engenheiro da NHK em 2001. Desde então, 
ele está envolvido nos trabalhos de pesquisa do sistema ISDB-T nos Laboratórios de 
Pesquisa de Ciência e Tecnologia da NHK (STRL). De 2009 a 2019, trabalhou em várias 
estações de transmissão regionais da NHK construindo sites de estações de 
transmissão terrestres locais. Ele participa das reuniões do ITU-R SG6 e contribuiu com 
seu conhecimento técnico e experiência para as Recomendações ou Relatórios do ITU-
R . Atualmente está trabalhando no sistema de transmissão terrestre da próxima 
geração no STRL como engenheiro pesquisador sênior da divisão avançada de 
pesquisa de sistemas de transmissão. 
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USO DOS RECURSOS 

EXCEDENTES DO LEILÃO DE 700 

MHZ 
O remanejo dos canais de TV com a digitalização destes, atingindo parte relevante da 
população brasileira, resultou na liberação da faixa de 700 MHz (acima do canal 51 UHF) 
para as operadoras de Telefonia, em toda a nossa geografia. 
O trabalho executado pela EAD – Seja Digital – com a supervisão do GIRED, resultou em 
recursos excedente do orçamento da mesma, em valor ainda desconhecido. 
PERGUNTAS: 
–   O que será feito do recurso excedente de posse da EAD – Seja Digital? 
–  Qual o critério que será adotado pelo governo / parte legal, para direcionar este recurso? 
–  Definido o valor que será destinado para a Radiodifusão, qual será o critério de escolha?  
Será o canal que estiver atualmente operando digital ou todos os canais dos municípios 
escolhidos? 
–    O que falta para a aprovação dos projetos e qual a estimativa para o início de sua 
execução? 
–   Quem fará a gestão destes recursos que estão de posse da EAD – empresa formada 
pelas operadoras de Telefonia? 
–   Sabendo do prazo de 2023 que a Radiodifusão deve desligar o sinal analógico em todo 
o país, o que está sendo feito para atingir este objetivo? 
Moderador: Fernando Ferreira – Coordenador do Comitê de Mercado e Relacionamento 
da SET 

Palestrantes: 

 Paulo Tonet Camargo - Presidente da ABERT / Vice-presidente de Relações 

Institucionais do Grupo Globo 

 Elifas Chaves Gurgel do Amaral - Secretário de Radiodifusão / MCTIC 

 Moisés Queiroz Moreira - Presidente do GIREG / Conselheiro da ANATEL 

 Leandro Enrique Lobo Guerra - Diretor de Relações Institucionais / TIM Brasil 
 

HOT SESSION 
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Moderador: Fernando Ferreira – Coordenador do Comitê de Mercado e 

Relacionamento da SET 
Formou-se em engenharia eletrônica com ênfase em Telecomunicações em Porto 
Alegre, pósgraduou- se na Kellogg School of Management, Northwestern University, em 
Evanston, em Chicago. Participou do Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema 
Brasileiro de TV Digital Terrestre no setor de Radiodifusão. Liderou a implantação das 
emissoras de TV Digital de Porto Alegre e Florianópolis e outras emissoras no RS e SC. 

 

Paulo Tonet Camargo - Presidente da ABERT / Vice-presidente de Relações 

Institucionais do Grupo Globo 
Paulo Tonet Camargo nasceu na cidade de Porto Alegre. Formado em Direito em 1982, 
começou a vida profissional como advogado em Porto Alegre e, em 1986, ingressou no 
Ministério Público do Rio Grande de Sul, onde atuou como promotor, procurador de 
Justiça e subprocurador-geral de Justiça do Estado. Presidiu a Associação do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul. No Ministério da Justiça, foi presidente do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária e diretor do Departamento Penitenciário 
Nacional, de 1995 a 1997. Em 1998, integrou-se ao Grupo RBS, onde foi diretor-geral 
em Brasília e vice-presidente jurídico e institucional, de onde se desligou no ano de 2011, 
para assumir o cargo de Vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo. Foi 
eleito presidente da ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
para o biênio 2019. 

 

Elifas Chaves Gurgel do Amaral - Secretário de Radiodifusão / MCTIC 
Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras na arma de Artilharia (1978), é 
Coronel da reserva remunerada do Exército, possui graduação em Engenharia de 
Computação pelo Instituto Militar de Engenharia (1989) e é Pós-graduado em Rede de 
Computadores pela União Brasiliense de Educação e Cultura - Faculdades Integradas 
da Católica de Brasília (2004). Possui curso de Pós-graduação em Estudos de Política e 
Estratégia de Governo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1999). 
Integrou a equipe do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que desenvolveu a urna eletrônica 
brasileira (1995). Foi Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério 
das Comunicações (2004) e Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações - 
Anatel (2005). Foi consultor do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife - 
C.E.S.A.R., desenvolvendo o Projeto do Exército denominado Brigada Braço Forte - BBF 
(2011-2012), foi Diretor de Tecnologia da Informação do Superior Tribunal Militar - STM 
(2013-2014), foi engenheiro contratado pela empresa INGEPRO para atuar no Projeto 
denominado Sistema Nacional de Comunicações Críticas - SISNACC, do Exército (2015-
2016). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica e Mecânica e desenvolveu um 
protótipo de veículo elétrico urbano. Escreveu o livro: "Como converter o seu carro para 
elétrico", ISBN 978-85-924741-1-9. 

 

Moisés Queiroz Moreira - Presidente do GIREG / Conselheiro da ANATEL 
Gestor Público. Nos últimos 15 anos exercendo cargos públicos no Governo Federal, 
Estadual e Municipal do Estado de São Paulo. Coordenei atividades de assessoramento 
técnico na Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON SP e 
assessoramento especial na Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – 
COHAB e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no período de 2003 a 2006. 
Em 2006 assumi a chefia de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde do município de 
São Paulo. Membro do Conselho de Administração da SPTURIS – São Paulo Turismo 
S.A. de abril/2008 a março/2009. Desde 2015, atuo no governo federal nos cargos 
públicos de Assessor Especial do Ministro das Cidades, de Chefe da Assessoria 
Parlamentar e Assessor Especial do Ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
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Inovações e Comunicações. Atualmente ocupo a presidência do GIRED - Grupo de 
Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV e sou 
membro do Conselho Diretor da ANATEL. 

 

Leandro Enrique Lobo Guerra - Diretor de Relações Institucionais / TIM Brasil 
Diretor de Relações Institucionais da TIM, formou-se em 1986, no curso de Engenharia 
Elétrica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e em 1999, em Direito pela 
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). O executivo cursou MBA em Administração pela 
COPPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente também é 
vice-presidente do Projeto 5G Brasil como representante das operadoras de telefonia 
celular e representa o Grupo TIM como membro no GIRED – Grupo de Implantação do 
Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV. 
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OS NOVOS DESAFIOS DO 

AUDIOVISUAL NO BRASIL: DA 

PRODUÇÃO À DISTRIBUIÇÃO 
O painel tem como foco desvelar o atual cenário do audiovisual no Brasil, passando pelas 
leis que regem esse órgão. Debateremos ainda, as novas tecnologias, a produção, a 
diversificação da distribuição das pay TV’s, TV’s abertas e das mídias digitais em geral. 
Moderador: Maurício Donato - Diretor de Operações do Grupo Jovem Pan / Conselho 
Editorial da Revista da SET. 
Palestrantes: 

 Virgilio Abranches - Vice-Presidente de Programação e Multiplataforma da CNN 
Brasil 

 Fernando Carlos Moura - Editor-chefe da Revista da SET 
 Daniela Pfeiffer - Diretora da Pfeiffer Cultural e Professora na FACHA - Faculdades 

Integradas Hélio Alonso 

 

Moderador: Maurício Donato - Diretor de Operações do Grupo Jovem Pan / Conselho 
Editorial da Revista da SET 
Graduado em Rádio e TV pela Universidade Metodista de São Paulo; mestre em Comunicação na 
Contemporaneidade pela Faculdade Cásper Líbero e doutorando pela USP/ECA. Possui vasta 
experiência em direção de programas televisivos, desenvolvendo projetos na TV Globo (Domingão 
do Faustão), SBT (Ô Coitado, Programa Livre, Pequenos Brilhantes, Teleton, Meu Cunhado) Rede 
TV (Vila Maluca), Band (One ofertas), TV Cultura (Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer) do showman 
Moacyr Franco e na Rede Record de televisão (Domingo Espetacular, Repórter Record 
Investigação, Esporte Fantástico e O Voto na Record). Foi professor de pós-graduação e 
graduação na Universidade Anhembi Morumbi, lecionando as disciplinas Direção em TV e Mídias 
Audiovisuais e Direção de cinema na era multiplataforma. Atualmente, é diretor de operações do 
grupo Jovem Pan e é integrante do Conselho editorial da revista da SET. 

 

Virgilio Abranches - Vice-Presidente de Programação e Multiplataforma da CNN Brasil 
Jornalista com 20 anos de experiência, trabalhou como produtor na EPTV Campinas, afiliada à TV 
Globo, como repórter e redator de política no jornal Folha de S. Paulo, e na RecordTV, onde atuou 
por 15 anos em diversas funções, entre elas direção, no desenvolvimento e execução de produtos 
para os departamentos de jornalismo e entretenimento da emissora. Virgilio Abranches é Vice-
Presidente de Programação e Multiplataforma da CNN Brasil. 

 

Fernando Carlos Moura - Editor-chefe da Revista da SET 
Jornalista, professor do curso de Design Digital, e de Publicidade e Propaganda da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUCC) e pesquisador do Centro de Investigação Media e 
Jornalismo (CIMJ), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 
(UNL) e desde 2013 editor-chefe da Revista da SET. 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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Daniela Pfeiffer - Diretora da Pfeiffer Cultural e Professora na FACHA - Faculdades 
Integradas Hélio Alonso 
Mestre em Comunicação Social pela PUC Rio com 20 anos de experiência no mercado 
audiovisual. Sócia fundadora da Pfeiffer Cultural, professora na FACHA, ESPM RJ e PUC RS, e 
parecerista em editais. Idealizadora da Especialização Produção Audiovisual: Projeto e Negócio no 
Senac SP. Foi Diretora do CTAv, Conselheira do Audiovisual no Ministério da Cultura e analista na 
ANCINE. Foi Gerente no Cine Odeon, na BRAVI, e na distribuidora Elo Company. Autora de 
artigos e do livro Editais no Guia do Produtor Audiovisual. 

 

52



CYBERSEGURANÇA – FUI INVADIDO E AGORA? 

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

11h – 12h20 | Sala 11 | Terça-Feira – 27 de Agosto 

 

 

CYBERSEGURANÇA – FUI 

INVADIDO E AGORA? 
Ataques cibernéticos são cada vez mais frequentes, acarretando a paralisação de 
operações, vazamento de informações, danos à imagem e prejuízos financeiros. Como a 
ocorrência de um incidente é inevitável, resta as empresas se prepararem para responder 
de maneira rápida e efetiva. 
Neste painel apresentaremos os principais aspectos a serem observados nas atividades de 
monitoramento e detecção de eventos, processos de resposta a incidentes, gestão de crise 
e resiliência. 
Moderador: Vinícius Brasileiro - Supervisor Executivo de Segurança da Informação / TV 
Globo 
 
• RESPOSTA A INCIDENTES – ESTÁGIOS PARA MINIMIZAR IMPACTOS E DESCOBRIR 
O QUE FALHOU 
Palestrante: Bruno Cesar M. Souza - Sócio e Diretor Técnico da Able Security 
Nesta breve palestra, Bruno Cesar M. de Souza explicará de forma prática e resumida como 
deve ser  um processo de resposta a incidentes em seus estágios, focando em possíveis 
incidentes reais de invasão. A ordem das ações será explicada usando metodologia aceita 
internacionalmente. Será mostrado como especialistas respondem de forma eficaz a um 
incidente de invasão, contendo a intrusão, investigando para descobrir a extensão do 
comprometimento, vulnerabilidades exploradas e possivelmente responsáveis, como tratar 
o incidente minimizando danos, prevenir novos incidentes e aprimorar o processo de 
resposta. 
 
• GESTÃO DE CRISE DURANTE UM ATAQUE CIBERNÉTICO 
Palestrante: Silvio Pezzo - Professional of Cyber Security & Resilience, Audit, Risk, Crisis & 
BCP 
Nesta palestra apresentaremos como realizar uma abordagem para Gestão de Crises 
derivadas de incidentes cibernéticos críticos mal tratatos, incluindo as etapas de Declaração 
da Crise, abertura das Salas de Crises, Resposta à Crise e seu encerramento 
 
• DETECÇÃO DE INCIDENTES 
Palestrante: Rodrigo Almeida Gonçalves - Internet Security Manager / Globo.com 
Nesta palestra será apresentado cases de incidentes e como o fator tempo de detecção é 
proporcional ao impacto no negócio. Apresentaremos também a evolução do processo 
detecção desde a revisão de logs, passando pelo SIEM e agora com uso de big data e 
machine learning e como estas tecnologias ajudam a reduzir o tempo de detecção e, 
consequentemente, restringir o impacto no negócio. 
 
 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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Moderador: Vinícius Brasileiro - Supervisor Executivo de Segurança da Informação 
/ TV Globo 
Vinícius é graduado em Informática e Ciências Contábeis pela Universidade Estácio de 
Sá e pós-graduado em Auditoria de TI também pela Universidade Estácio de Sá. Com 
mais de 15 anos de experiência nas funções de segurança da informação, governança, 
risco e compliance, possui as certificações Certified Information Systems Auditor (CISA), 
Certified Information Security Manager (CISM) e Certified in Risk and Information System 
Control (CRISC) pela ISACA; Certified Chief Information Security Officer (C|CISO) pelo 
EC-Council; Certified Business Continuity Professional (CBCP) pelo DRII; Auditor Líder 
em Sistema de Gestão de Segurança da Informação (ISO 27001:2005 LA) pelo BSI. É 
também Diretor de Associados do ISACA – Capítulo Rio de Janeiro e membro da 
Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos e da Comissão de Estudo de 
Tecnologia da Informação - Técnicas de Segurança do Comitê Brasileiro de 
Computadores e Processamento de Dados na ABNT.   

 

Bruno Cesar M. Souza - Sócio e Diretor Técnico da Able Security 
Bruno Cesar M. Souza, CISSP, OSCP, GPEN, GCFE, GCFA, GCIH – Sócio e Diretor 
Técnico da Able Security, com mais de 17 anos de experiência em projetos de segurança 
da informação, especialista em testes de intrusão e investigação de incidentes de 
segurança da informação. Já atuou em diversos projetos de análise de vulnerabilidades, 
testes de intrusão, investigação e resposta a incidentes de SI, perícia forense 
computacional, especificação de soluções de segurança e implementação para clientes 
de grande porte dos seguintes segmentos: aviação, comércio eletrônico, financeiro, mídia, 
seguros, governamental, óleo e gás, transportes e telecomunicações no Brasil e no Reino 
Unido. Trabalhou em Manchester, Reino Unido, como consultor da equipe de penetration 
test (teste de invasão) de empresa multinacional, líder deste segmento na Europa. 
Realizou também projetos de teste de intrusão para consultoria de segurança em 
Melbourne, Austrália, em um dos maiores bancos australianos. É Bacharel em Sistemas 
de Informação pela PUC-Rio, certificado CISSP (Certified Information Systems Security 
Professional) desde 2007, OSCP (Offensive Security Certified Professional) desde 2010, 
SANS GCFE (GIAC Certified Forensics Examiner) desde 2012, SANS GCFA (GIAC 
Certified Forensics Analyst), SANS GCIH (GIAC Certified Incident Handler) e certificado 
SANS GPEN (GIAC Penetration Tester). 

 

Silvio Pezzo - Professional of Cyber Security & Resilience, Audit, Risk, Crisis & BCP 
Atualmente é Executivo Sênior em Crisis Management & Cyber Security para América 
Latina com 20 anos de experiência em consultoria de Cyber Security e Resiliência. Foi 
autor de mais 50 Planos de Continuidade, Planos de Gestão de Crises, Planos de 
Recuperação de Desastres de TI, Pandemia e Resposta a Emergências, incluindo testes 
e simulações envolvendo C-Levels e equipes táticas/operacionais em empresas dos mais 
diversos segmentos do Brasil, América Latina e Caribe, incluindo indústria financeira, 
comunicação, telecomunicações, petróleo, governo, energia, varejo, bens de consumo e 
health. É certificado MBCP/CBCP pelo DRII-USA e instrutor oficial do DRII (Disaster 
Recovery International Institute) para América do Sul desde 2014 e certificado dede 2006. 
É professor do curso de Pós-Graduação em Gestão de Crise e Continuidade de Negócios 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Rodrigo Almeida Gonçalves - Internet Security Manager / Globo.com 
Rodrigo é Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Possui mais de 18 anos de experiência em redes TCP/IP, Internet Services e 
Segurança de Aplicações Web. Atualmente ocupa o cargo de Internet Security Manager 
na Globo.com, sendo responsável pela arquitetura de segurança dos produtos e pela 
estratégia de defesa que garante a integridade e disponibilidade dos portais. Além disso, 
comanda o CSIRT.globo, responsável por gerir os incidentes envolvendo o ASN do Grupo 
Globo.    
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PUBLICIDADE AVANÇADA 
Neste painel iremos explorar o uso de dados como elemento chave para o novo contexto da 
Publicidade; as expectativas do mercado publicitário; os desafios para o uso; os impactos 
das novas leis de privacidade e proteção de dados; bem como novos formatos e tendências 
para a publicidade. 
Moderador: Carlos Octavio Queiroz - Head of Technology Architecture and Analytics at 
Globo 
Palestrantes: 

 Craig Miller - Head of Product,TV Platform at Xandr, an AT&T company 
 Marcel Leonardi - Professor da FGVLaw / Consultor no Pinheiro Neto Advogados 
 Eduardo Perez - Diretor de Data & Analytics do time de Inteligência Digital Globo 
 Lior Friedman - VP for Global Partnerships and Strategy na Vubiquity 

 
 
 

 

Moderador: Carlos Octavio Queiroz - Head of Technology Architecture and 
Analytics at Globo 
Carlos Octávio é o Head of Technology Architecture and Analytics da Globo. Ele é 
responsável pelas iniciativas de tecnologia Analytics, incluindo Big Data, Advanced 
Analytics, Estratégia de dados e Governança de dados para facilitar uma jornada 
orientada por dados na Globo. Ele também é responsável pela área de Arquitetura 
Empresarial. Executivo com longa experiência (> 20 anos) na indústria de mídia e 
entretenimento. Sólida experiência em Tecnologia da Informação, adquirida em empresas 
de grande porte em cargos executivos. Carlos possui mestrado em engenharia de 
software e MBA em gestão empresarial. 

 

Craig Miller - Head of Product,TV Platform at Xandr, an AT&T company 
Craig vem inovando em publicidade e tecnologia desde o início da internet quando foi 
pioneiro em tecnologias relacionadas à veiculação de anúncios de terceiros na 
MatchLogic e na Excite. No seu trabalho atual na Xandr sobre o futuro da publicidade 
televisiva , Craig tem criado produtos e tecnologias que ajudam a melhorar e transformar 
o ecossistema de publicidade. Craig ingressou na Xandr através da aquisição da 
Appnexus pela AT & T. Na Xandr, ele agora atua como Head of Product - TV Platform. 
Antes da Appnexus, Craig foi o CTO da Yieldex, onde foi responsável pela equipe que 
desenvolveu sua tecnologia exclusiva desde a fundação até a aquisição. Anteriormente, 
ele ocupou posições de liderança em tecnologia na MatchLogic, Excite @ Home, Avaya 
e Clear Technology. Craig recebeu várias patentes como resultado de seu trabalho em 
publicidade, previsão, otimização de rendimento. 

 

Marcel Leonardi - Professor da FGVLaw / Consultor no Pinheiro Neto Advogados 
Marcel Leonardi é Bacharel, Mestre e Doutor em Direito pela USP e pós-Doutor pela 
Berkeley Law. Foi Diretor de Políticas Públicas no Google de 2011 a 2018, onde colaborou 
intensamente na elaboração do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de 
Dados ao longo dos últimos anos. Também atuou em questões de políticas públicas nos 
mais variados assuntos do setor de tecnologia e Internet. Especializado em proteção de 
dados pessoais e certificado pela IAPP em EU Privacy (CIPP/E) e US Privacy (CIPP/US). 
Autor dos livros “Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet”, “Tutela 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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e Privacidade na Internet” e “Fundamentos de Direito Digital”, Marcel é professor da 
FGVLaw desde 2005 e consultor no Pinheiro Neto Advogados. 

 

Eduardo Perez - Diretor de Data & Analytics do time de Inteligência Digital Globo 
Diretor de Data & Analytics do time de Inteligência Digital Globo a partir de 2018, Eduardo 
Perez atua no segmento desde o início da Internet no Brasil, participando da 
transformação digital de empresas como Banco do Brasil, STB, Porto Seguro, Promon, 
ZAP e Livraria Cultura. Bacharel em Economia pela USP, possui pós graduação em 
Engenharia de Software na FASP e MBA em Environmental Management and Technology 
pela USP. Em sua trajetória profissional, conduziu equipes de engenheiros de software e 
cientistas de dados que criaram produtos baseados em análise estatística 
preditiva/machine learning, inteligência artificial, desenvolvimento de software e 
infraestrutura de TI. 

 

Lior Friedman - VP for Global Partnerships and Strategy na Vubiquity 
Lior Friedman é VP de Parcerias Globais e Estratégia na Vubiquity, uma empresa de 
serviços de conteúdo premium de propriedade da Amdocs. Nos últimos 15 anos, Friedman 
ocupou vários cargos em OTT e broadcasting, dentro e fora da tela, em Israel e na Europa. 
Friedman construiu e gerenciou a Partner TV, o serviço de TV de maior crescimento de 
Israel, incluindo uma inovadora experiência de usuário e parcerias com provedores de 
comércio e conteúdo de terceiros. Em seu papel anterior, Friedman estava trabalhando 
como repórter e âncora de jornal noturno para o maior canal de TV de Israel. Concentrou 
grande parte de seu trabalho na indústria de tecnologia local e global. Mora em Londres 
e possui um MBA Executivo pela Kellogg School of Management da Northwestern 
University, EUA. 
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INCREASE THE VALUE OF VIDEO 

WITH MACHINE LEARNING & 

MEDIA SERVICES 
Palestrantes: 

 Andre Godoi - Sr. Specialized Solutions Architect – AWS Elemental  

 Renato Reis - Sr. Specialized Solutions Architect – AWS Elemental 
 

 
 
 
 

SET TECH BREAK – AWS ELEMENTAL 
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TV 2.5: DTVPLAY, HDR E ÁUDIO 

IMERSIVO 
Moderador: Leonardo Chaves - Gerente de Projetos em Novas Tecnologias de 
Transmissão - TV Globo 
Keynote Speaker: José Marcelo Amaral – Presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de 
TV Digital / Diretor de Engenharia e Operações – RecordTV 
 
Palestrante: Paulo Henrique Castro - Diretor de Tecnologia e P&D da TV Globo 
 
• HDR: “FROM DREAM TO MAINSTREAM” 
Palestrante:  Pat Griffis - President of SMPTE / Vice President Technology, Office of the 
CTO at Dolby Laboratories 
Nesta apresentação, Patrick Griffis, SMPTE, revisará algumas das teorias e práticas 
resultantes que levam ao sucesso atual da implementação do HDR na televisão, em 
dispositivos móveis e até em computadores. 
A apresentação incluirá animações que definem conceitos como “Perceptual Quantizer”, 
“Color Volume” e “Content Mapping”, que são fundamentais para entender o HDR. 
 
• EXPERIÊNCIAS DE TRANSMISSÃO COM ÁUDIO MPEG-H IMERSIVO E 
PERSONALIZADO 
Palestrante: Adrian Murtaza - Gerente Sênior, Tecnologia e Padrões - Fraunhofer IIS 
Já adotado pelo ATSC 3.0 e DVB, o MPEG-H Audio foi selecionado mais recentemente pelo 
Fórum SBTVD para entrega de Som Imersivo e Personalizado sobre a plataforma ISDB-Tb 
existente. Diversos ensaios bem-sucedidos realizados durante grandes eventos ao vivo em 
todo o mundo demonstraram a importância de recursos interativos na transmissão e a 
facilidade com que podem ser habilitados na produção ao vivo, mesmo para os eventos mais 
complexos. 
 
• TV 2.5: A NOVA COISA NA INTERNET DAS COISAS? 
Palestrante: Prof. Marcelo Moreno, DSc. - Departamento de Ciência da Computação 
(DCC/ICE) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

 

 

Moderador: Leonardo Chaves - Gerente de Projetos em Novas Tecnologias de 
Transmissão - TV Globo 
Gerente de Projetos na área de Novas Tecnologias de Transmissão da TV Globo e atual 
coordenador no Módulo Técnico do Fórum SBTVD. Formado em engenharia eletrônica 
e de computação pela UFRJ, possui mestrado em Engenharia Elétrica também na UFRH 
e MBA em Gestão Empresarial na PUC-Rio. 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
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Keynote Speaker: José Marcelo Amaral – Presidente do Fórum do Sistema 
Brasileiro de TV Digital / Diretor de Engenharia e Operações – RecordTV 
Graduado em Matemática pela FAHUPE-RJ, Pós-graduado em Sistemas de Informação 
pela PUC-RJ e FGV-SP e MBA em Tecnologia da Informação pela USP-SP, José 
Marcelo do Amaral tem uma extensa contribuição no setor de radiodifusão. Ingressou na 
RecordTV em 1991 e hoje ocupa o cargo de diretor de Engenharia e Operações. Na 
emissora, desenvolveu sistemas para as áreas de operação comercial de rádio e TV; 
implantou sistema para produção de notícias; gerenciou projeto de sistema de gestão 
integrado (ERP) e criou sistema de acompanhamento de audiência a partir de 
dispositivos móveis, dentre outros trabalhos. Como diretor de tecnologia participou de 
iniciativas para implantação de sistemas de edição não lineares, arquivamento digital e 
fluxo de trabalho tapeless. Nessa época, também passou a se envolver com questões 
relativas a vídeo digital e transporte de vídeo utilizando protocolo de internet (IP). Foi 
Diretor do Segmento de TV Aberta na SET (Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão), tendo como principal desafio desenvolver a tecnologia de televisão digital 
para o Brasil e é o responsável pela sua implementação e expansão para todo o grupo 
Record. A atuação de Amaral se estende ainda ao Fórum do Sistema Brasileiro de TV 
Digital, onde atualmente ocupa a posição de Presidente desta instituição, fundada desde 
2006. Um dos seus mais desafiadores projetos foi o lançamento do portal R7, que é hoje 
o segundo maior portal de internet do Brasil. Também teve em sua carreira profissional 
a oportunidade de estar à frente do planejamento e coordenação técnica e operacional 
de grandes eventos esportivos transmitidos pela RecordTV, Jogos Pan-Americanos de 
Guadalajara (2011) e Toronto (2015), Jogos Olímpicos de Londres (2012), Sochi (2014) 
e Rio (2016). 

 

Paulo Henrique Castro - Diretor de Tecnologia e P&D da TV Globo 
Engenheiro pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1996 (PUC-Rio). 
Trabalhando com a Globo desde 1996, onde começou um programa de estágio. 
Responsável pela padronização da Digitial TV no Brasil. - Coordenador do Grupo de 
Trabalho de Codificação de Áudio e Vídeo do Fórum SBTVD. -Chairman do 
ABNTCommitee para TV Digital (Associação Brasileira de Normas Técnicas, Ramo ISO 
do Brasil). - Ponto de contato para o Subgrupo A - Especificações, no Grupo de Trabalho 
Conjunto Brasil-Japão para a iniciativa de Televisão Digital - Membro da SET (Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão) desde 1996. Também membro de muitas 
sociedades do IEEE (CommSoc, BTS, MTT , CE) e SMPTE 

 

Pat Griffis - President of SMPTE / Vice President Technology, Office of the CTO at 
Dolby Laboratories 
Pat Griffis é presidente da Sociedade de Motion Pictures e Engenheiros de Televisão 
(SMPTE), bem como vice-presidente de tecnologia da Dolby. Ele também é membro do 
Conselho da Aliança Ultra HD e vice-presidente do Fórum UHD. Ele foi presidente da 
IEEE Consumer Electronics Society. Ele detém 10 patentes 

 

Adrian Murtaza - Gerente Sênior, Tecnologia e Padrões - Fraunhofer IIS 
Adrian Murtaza atua como Gerente de Normas da Fraunhofer em diversos órgãos 
normativos do setor, incluindo DVB, ATSC, CTA HbbTV e SCTE, e é co-autor de múltiplas 
especificações nesses grupos. Adrian Murtaza ingressou no grupo MPEG em 2013 e 
desde então contribuiu para o desenvolvimento de vários padrões técnicos de áudio em 
MPEG-D e MPEG-H. Mais recentemente, ele se concentrou na especificação de entrega 
e transporte de Áudio de Última Geração em sistemas ATSC 3.0 e sistemas DVB 
baseado em fluxo MPEG-2 Transport, bem como na ativação de serviços de áudio 
MPEG-H em diferentes ecossistemas de broadcast e streaming. Com um forte interesse 
em soluções de mídia VR / AR, ele está ativamente envolvido em esforços de MPEG-I 
visando futuras aplicações imersivas. 
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Prof. Marcelo Moreno, DSc. - Departamento de Ciência da Computação (DCC/ICE) 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
Marcelo F. Moreno é Professor Associado na Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), onde é membro permanente do Programa de Pós-graduação em Ciência da 
Computação. Possui Mestrado e Doutorado em Informática pela PUC-Rio. Exerce papéis 
de liderança junto à União Internacional de Telecomunicações (UIT), incluindo a relatoria 
da Questão 13/16 da UIT-T (Multimedia application platforms and end systems for IPTV), 
a co-presidência do IRG-IBB (Intersector Group on Integrated Broadcast-Broadband), a 
vice-presidência da Comissão de Estudos 16 da UIT-T (SG16 - Multimedia) e a editoria 
de várias Recomendações e artigos técnicos da UIT-T. É também coordenador do GT de 
Middleware do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). Possui um sólido 
histórico de publicações e palestras em eventos tanto da Academia, quanto da Indústria. 
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LEILÃO DE 3,5GHZ E O FUTURO DA 

DISTRIBUIÇÃO POR SATÉLITE 
Esse painel apresenta os possíveis impactos no cenário nacional de distribuição de conteúdo 
de TV via satélite a partir do leilão da faixa de 3,5GHz previsto para março de 2020. Segundo 
dados do IBGE, o Brasil conta com 22 milhões de residências com antenas parabólicas, das 
quais 10,5 milhões só tem esse sinal como fonte de conteúdo áudio visual.  O leilão de 3,5 
GHz  vai implicar na extinção dessas parabólicas domésticas? Vamos aprofundar os 
resultados de testes de convivência, as propostas para assegurar a continuidade de acesso 
ao sinal aberto por esses domicílios e as ações para a proteção das operações de 
contribuição e distribuição profissional em Banda C. 
Moderadora: Ana Eliza Faria e Silva - Gerente de Estratégia e Regulatório na área de 
Tecnologia - TV Globo 
 

• MITOS E REALIDADES SOBRE A COEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS NA BANDA DE 
3,5 GHZ E NA BANDA C SATELITAL 
Palestrante: Vicente Bandeira de Aquino Neto - Membro do Conselho Diretor da 
Anatel 
Não procedem as notícias de que serviços terrestres de quinta geração (5G) na faixa 
de 3,5 GHz inviabilizariam o uso de serviços satelitais na Banda C ou vice-versa. Com 
todo o rigor científico, demonstrou-se o contrário nos “Testes de Convivência entre o 
IMT Operando na Faixa de 3,5 GHz e Sistemas Satelitais Operando em Faixa 
Adjacente” recém efetuados. Estudos de outros países corroboram a possibilidade de 
coexistência de serviços 5G na banda de 3,5 GHz e serviços satelitais na banda C. 
Em alguns desses países (ex. Suíça e Alemanha) a convivência é até mais difícil que 
no caso do Brasil, pois as bandas em questão são sobrepostas. Em recentes 
licitações da faixa de 3,5 GHz naqueles países, os editais detalharam as medidas de 
coordenação recomendadas. Com a  banda de 3,5 GHz e a banda C separadas, como 
se utilizará aqui, a coexistência entre os diversos serviços profissionais que utilizam 
tais faixas de radiofrequências será mais fácil, incluindo-se a distribuição de sinais de 
rádio e TV por satélite. Por outro lado, evidenciou-se, no relatório dos já referidos 
“Testes de Convivência”, a possibilidade de interferências prejudiciais à recepção 
doméstica de sinais de radiodifusão satelitais, conhecida como TVRO (TV receive 
only). Indicaram-se, no mesmo relatório, soluções exequíveis para evitar ou mitigar 
tais problemas de interferências. Em inúmeras manifestações, a Anatel e o MCTIC 
reconheceram a importância da TVRO para a sociedade brasileira. Após ouvir as 
partes interessadas e em  estreita sintonia com a Agência, o MCTIC está elaborando 
as diretrizes de política pública com vistas à adequada proteção dos usuários da 
TVRO. Tais políticas públicas serão parte integrante da versão final do Edital de 
Licitação de Radiofrequências nas Faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. 
 

• TESTES DE CONVIVÊNCIA – IMT OPERANDO NA FAIXA DE 3,5 GHZ E 
SISTEMAS SATÉLITE EM BANDA C 

REGULATÓRIO E NORMATIZAÇÃO 
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Palestrante: Paulo Bertram Vieira - Consultor de Engenharia Satélite / Gerência de 
Sistemas de Comunicações - Star One 

 
• Palestrante: Vinicius Oliveira Caram Guimarães – Superintendente de Outorga e 

Recursos à Prestação/ANATEL 
 

• Palestrante:  Marcio Silva Novaes - Presidente da ABRATEL 
 

 

 

Moderadora: Ana Eliza Faria e Silva - Gerente de Estratégia e Regulatório na área 
de Tecnologia - TV Globo 
Engenheira eletricista graduada pela UNICAMP, ela tem mestrado em avaliação subjetiva 
de vídeo pela UNICAMP, MBA em Gestão pela Fundação Dom Cabral e MBA em 
Telecomunicações pelo IBMEC. Atuou em diversos projetos pioneiros de transmissão de 
vídeo e na padronização da TV Digital no Brasil. Atualmente é gerente de Estratégia e 
Regulatório na área de Tecnologia da TV Globo. Ex-diretora de Tecnologia da SET, Ana 
é uma ativa contribuidora da UIT onde atua como vice-coordenadora do Grupo de Estudos 
de Radiodifusão. 

 

Vicente Bandeira de Aquino Neto - Membro do Conselho Diretor da Anatel 
Vicente Bandeira de Aquino Neto é membro do Conselho Diretor da Anatel desde janeiro 
de 2019. Ocupou o cargo de assessor especial da Presidência do Banco do Nordeste do 
Brasil e de Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Ceará. Aquino é 
cearense, graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em Direito 
Constitucional pela Universidade de Fortaleza. É doutorando em Ciências Políticas 
Avançadas pela Universidade de Lisboa, Portugal, e em Direito Constitucional pela 
Universidade de Fortaleza. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito 
Eleitoral. 

 

Paulo Bertram Vieira - Consultor de Engenharia Satélite / Gerência de Sistemas de 
Comunicações - Star One 
Formado em Engenharia Eletrônica pelo IME – Instituto Militar de Engenharia em 1979. 
Trabalhou em FURNAS – Centrais Elétricas S.A. na Divisão de Comunicações com 
sistemas de comutação, PLC (Power Line Carrier), HF, VHF, UHF e SHF. Ingressou na 
EMBRATEL em 1984 no Departamento de Comunicações Domésticas por Satélite, sendo 
responsável pelo planejamento, coordenação e suporte operacionais de estações 
terrenas desde a primeira geração de satélites de comunicação doméstica no Brasil 
(Brasilsat A1, A2). Trabalha atualmente como consultor de engenharia satélite na 
Embratel Star One, na Gerência de Sistemas de Comunicação da Diretoria de 
Engenharia, com o desenvolvimento de modelos de cálculo, projeto de sistemas de 
monitoração de portadoras, especificação, testes e e suporte de engenharia em sistemas 
de comunicações por satélite. 

 

Vinicius Oliveira Caram Guimarães – Superintendente de Outorga e Recursos à 
Prestação/ANATEL 
Vinicius  é mestre em Engenharia de Telecomunicações e pós-graduado em Gestão de 
Telecomunicações pela Universidade de Brasília (UnB). Especialista em Governança e 
Controle da Regulação pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Consultor 
de Redes de Telecomunicações entre 1998 e 2011. Professor em cursos de Engenharia 
Elétrica em universidades privadas de Brasília. Servidor de carreira da Anatel desde 2011, 
atuou na área de regulamentação e ocupou os cargos de coordenador de Gestão de 
Infraestruturas Críticas, gerente de Controle de Obrigações de Qualidade e assessor na 
Gerência de Qualidade. Na Agência, também coordenou projetos para aferição da 
qualidade da banda Larga, de implementação do Centro de Monitoramento da Anatel, de 
infraestruturas críticas, sobre notificação de alertas para desastres naturais e o projeto de 
cadastro de informações de usuários pré-pagos 
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Marcio Silva Novaes - Presidente da ABRATEL 
Advogado, jornalista e pós-graduado em Direito Civil. Natural de Paraguaçu Paulista (SP), 
é Diretor Corporativo da Rede Record TV, desde 2006. É membro do Conselho de 
Comunicação Social do Congresso Nacional e atual presidente da ABRATEL. Foi 
responsável pela implantação do Núcleo de Comunicação Social da Justiça Federal do 
Estado de São Paulo e trabalhou na comunicação estratégica de diversos órgãos 
estaduais e nacionais por mais de vinte anos. 
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OS IMPACTOS DA LGPD NO SETOR 

AUDIOVISUAL 
O painel tem por objetivo conscientizar a plateia com relação à necessidade de adequação 
das empresas de audiovisual às regras da LGPD e informar acerca dos principais impactos 
que as novas regras podem trazer para o setor. 
Moderadora: Sandra Rogenfisch - Socia do Rogenfisch Advocacia / Conselho Fiscal da 
SET / IAPP – International Privacy Professionals 

• DESAFIOS JURÍDICOS PARA A ADEQUAÇÃO DAS EMPRESAS DE
AUDIOVISUAL À LGPD
Palestrante: Walter Capanema - Advogado e Professor
A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018) exigirá que as empresas
que tratem de dados pessoais se adequem às suas regras, garantindo a segurança,
confiabilidade e transparência nos contratos. A presente palestra pretende fazer um
panorama sobre os desafios a ser enfrentados pelas empresas audiovisuais para o
compliance com a LGPD.

• Palestrante: Demetrio Carrión - Partner | Cybersecurity LAS & Brazil Lead Partner -
CISSP, CISM, CISA, CRISC, PMP, MSc

• Palestrante: Rodrigo Milo - Sócio-diretor da área de Cyber Security da KPMG

Moderadora: Sandra Rogenfisch - Socia do Rogenfisch Advocacia / Conselho Fiscal 
da SET / IAPP – International Privacy Professionals 
Sandra Rogenfisch é advogada, sócia do Rogenfisch Advocacia onde atua em assuntos 
relacionados à Proteção de Dados Pessoais, Direito Digital, telecomunicações, 
radiodifusão, audiovisual. É membro do IAPP – International Privacy Professionals e 
membro do Conselho Fiscal (suplente) da SET, biênio 2019-2020. 

Walter Capanema - Advogado e Professor 
Diretor de Inovação e Ensino da Smart3. Coordenador do Curso de Direito Eletrônico da 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

Demetrio Carrión - Partner | Cybersecurity LAS & Brazil Lead Partner - CISSP, CISM, 
CISA, CRISC, PMP, MSc 
Sócio da EY líder da prática de Cybersecurity & Privacy da América Latina Sul e Brasil, 
formado em Engenharia Eletrônica pela UFRJ, com mestrado em Engenharia de Sistemas 
pela COPPE/UFRJ, possui certificações CISSP, CISM, CISA, CRISC, PMP, BS-25999 LA 
e mais de 20 anos de experiência em tecnologia. 
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Rodrigo Milo - Sócio-diretor da área de Cyber Security da KPMG 
Formado em Análise de Sistemas, com MBA em Gestão Estratégica e Econômica de 
Negócios, é Sócio-diretor da área de Cyber Security da KPMG, com especialização na 
área de Entretenimento & Mídia, tendo liderado diversos projetos em empresas de grande 
porte do setor, nacionais e internacionais, relacionados à transformação da governança e 
segurança da informação, revisão e proteção de ambientes, ativos tecnológicos e de cyber 
intelligence. É Membro do Comitê de Tecnologia da Informação da AMCHAM – RJ 
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OOH CRIATIVIDADE GERANDO 

VALOR PARA NEGÓCIOS 
Num mundo cada vez mais dinâmico e com o impulso de novas tecnologias que permitem 
gerar novos formatos de negócios você verá como empresas de OOH geram valor para seus 
clientes. #disruptivo #criandoonovo. 
Moderadora: Lyzbeth Cronembold - CIO / IT Transformation/ Executive Director at Labdata 
/ Council Member CIONET 
Palestrantes: 

• Eduardo Alvarenga - CEO na Elemidia SA 
• Violeta Kertész Noya - Co-CEO, Partner | Out There - OOH Platform 
• Monica Lamas - Commercial and Cargo Director at GRU Airport 

 
 
 
 

 

Moderadora: Lyzbeth Cronembold - CIO / IT Transformation/ Executive Director at 
Labdata / Council Member CIONET 
Diretora Executiva - Líder de TI Dinâmico com experiência internacional, carreira 
construída em diversas empresas do segmento de Telecom e Entretenimento; capacidade 
comprovada de traduzir conceitos altamente técnicos em linguagem significativa para 
vários públicos. Experiência em empresas de TI, com relevante contribuição para 
consolidações e aquisições, padronização de processos, integração de sistemas e 
gerenciamento de mudanças. Economias Significativas em ordem de Milhões. • Uma 
executiva premiada capaz de disseminar o entusiasmo alavancando as melhores 
estratégias de TI e novos modelos de negócios. • Experiência no segmento de Mídia e 
Entretenimento, Consumer Experience, Transformação Digital, Modelagem 
Organizacional, Gestão de Riscos, Estratégia de TI, Governança de TI. • Forte experiência 
em processos de negócios para vendas de mídia, marketing, logística, compras, 
manufatura, finanças, impostos, RH e assuntos corporativos. • Altamente versátil e 
orientada para resultados. • Implementação da estratégia de ERP e Business Intelligence. 
• Visão e experiência no desenvolvimento de novos negócios e parcerias estratégicas e 
negociações com fornecedores e clientes internos, gerenciamento de serviços e 
eliminação de unidades de negócio, além de desmembrar novos negócios. • Grande 
conhecimento de TI, Internet e Broadcast Marketing, sua convergência com os aplicativos 
móveis, suas tendências, sua concorrência e comportamento do consumidor. • 
Organização, gestão, desenvolvimento e coaching de equipes - Gestão de pessoas. 
ÁREAS DE EXPERIÊNCIA Liderança e Team Building Gerenciamento de riscos Novos 
modelos de negócios Ecossistemas de start-ups Alianças estratégicas Estratégia de TI 
Televisão digital Aplicativos móveis Transformação Digital Business 
Intelligence  Negociações de fornecedores e contratos Fusão e Aquisição IT Empresas 
eliminadas Implementação de ERP Comportamento do Consumidor - UX 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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Eduardo Alvarenga - CEO na Elemidia AS 
Engenheiro eletrônico de formação, Eduardo instalou a 1ª tela em elevador de edifício 
comercial no Brasil no início dos anos 2000. Fundou, em 2001, a Novavista, empresa 
pioneira no segmento digital out-of-home, adquirida pela Elemidia em 2004. No mesmo 
ano, fundou a E+ Tech, especializada na criação e desenvolvimento de tecnologia para 
PDV e mídia exterior. Em 2007, regressou à indústria de mídia digital exterior, em 
sociedade com a Elemidia, para atuar em shopping centers e novos negócios. Entre 2012 
e 2013, assumiu a diretoria de negócios digitais do Grupo Abril. Voltou a se dedicar à 
Elemidia em março de 2013. 

 

Violeta Kertész Noya - Co-CEO, Partner | Out There - OOH Platform 
Experiente CEO com um histórico comprovado de trabalho na indústria de marketing e 
publicidade. Forte profissional de desenvolvimento de negócios especializado em Gestão 
de Marketing, Negociação, Planejamento de Negócios, Competências Analíticas e 
Vendas. Passando por empresas como: Talent Marcel, Otima Midia Out of Home e 
atualmente também faz parte como Member of the Board da Citatti Tecnologia. 

 

Monica Lamas - Commercial and Cargo Director at GRU Airport 
Especialidades: Gestão geral, vendas e marketing, desenvolvimento de novos negócios, 
planejamento estratégico. Atuou em empresas como Clear Channel Outdoor Global, 
Metrô Rio e Itaú e atualmente no GRU Airport 
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TV 3.0: NOVOS MODELOS DE 

NEGÓCIO 
Este painel irá discutir as novas oportunidades e novos modelos de negócio que a próxima 
geração de TV abre para a indústria de radiodifusão. A evolução da TV digital terrestre 
representa a construção de uma nova plataforma que amplia o conhecimento da jornada do 
consumidor e unifica a experiência da oferta multiplataforma. A TV 3.0 transforma a 
experiência do usuário pela oferta de maior customização, interações ricas e personalizadas, 
aumentando o engajamento dos telespectadores. Para as emissoras trata-se de incorporar 
os modelos de negócios típicos do ecossistema digital na TV Aberta mantendo os atributos 
de confiabilidade, alcance e qualidade. Essa sessão será uma oportunidade para que a 
indústria construa através da experiência de broadcasters de diferentes partes do mundo a 
visão de futuro para o negócio de TV aberta no Brasil. 
Moderadora: Ana Eliza Faria e Silva - Gerente de Estratégia e Regulatório na área de 
Tecnologia - TV Globo 
 
• ESFORÇOS RECENTES NO JAPÃO PARA DESENVOLVER NOVOS SERVIÇOS 

INTEGRADOS DE BROADCAST BROADBAND 
Palestrante: Masaru Takechi - Engenheiro de Pesquisa para implantação de Hybridcast, 
NHK STRL e Engenheiro Sênior de Pesquisa, NHK Engineering System Inc. 
Como os sistemas integrados Broadcast-Broadband (IBB) podem combinar tecnologias 
baseadas na web com sistemas de transmissão, os seus serviços podem ser feitos de 
maneira mais flexível e personalizada. Por exemplo, o uso do histórico dos programas 
assistidos permite que os provedores ajustem os serviços para cada espectador. Nesta 
sessão, abordaremos o status recente do mercado japonês e as ações para o 
desenvolvimento destes novos serviços, incluindo alguns testes realizados usando 
sistemas de transmissão reais e o paradigma de serviço “Smartphone first”. 

 
• NEXT-GEN DTTB NO JAPÃO – TECNOLOGIAS E SERVIÇOS 

Palestrante: Masayuki Sugawara – Presidente do DiBEG ( Digital Broadcasting Expert 
Group) 
DTTB é um serviço essencial para a vida das pessoas no Japão e espera-se que 
mantenha sua posição no futuro. Para que isso aconteça, é necessário atender aos 
crescentes requisitos do usuário, tanto para aspectos de qualidade como de 
conveniência. 
Esta apresentação discutirá a relação entre os requisitos do usuário e os elementos de 
tecnologia nos projetos de P&D de next-gen DTTB no Japão. Ele também discute o futuro 
desenvolvimento do Hybridcast, o sistema IBB que já foi amplamente implantado no 
Japão. 

 
• 5G: UM FUTURO POTENCIAL PARA O BROADCASTING 

Palestrante: João Vandoros - Eurovision Services Business no Brasil 
Dois canais são suficientes para a nossa rede DVB-T2. O que podemos fazer a mais? 

HOT SESSION 
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Devemos mudar para o DVB-T2 ou esperar pelo 5G 
Estamos pensando em descontinuar a DTT na próxima década e entregar todos os 
nossos serviços terrestres em redes de banda larga sem fio. Solicitamos à EBU que 
direcione seus esforços para tornar o 5G uma plataforma viável de distribuição em larga 
escala, tanto para serviços audiovisuais lineares quanto sob demanda. 
Essas são apenas algumas perguntas que levaram a EBU a avaliar e recomendar os 
principais recursos para o futuro da distribuição, considerando os diferentes tipos de 
mídia audiovisual, a transformação do consumo de conteúdo e a variedade de 
dispositivos. Em um novo contexto de usuário, o desafio é encontrar o melhor equilíbrio 
para uma experiência de usuário avançada, trazendo o conteúdo certo e serviços de 
valor para cada usuário / dispositivo, mantendo a perspectiva da emissora de 
desempenho de rede, cobertura e adoção pelo usuário com um modelo de negócio 
adequado. Nesta palestra, pretendemos apresentar e discutir os principais requisitos e 
“use cases” que os Membros da EBU planejam para o futuro do nosso negócio e o papel 
que o 5G pode desempenhar na distribuição de conteúdo. 

 
• Palestrante: Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da NAB 
 
 

 

Moderadora: Ana Eliza Faria e Silva - Gerente de Estratégia e Regulatório na área 
de Tecnologia - TV Globo 
Engenheira eletricista graduada pela UNICAMP, ela tem mestrado em avaliação subjetiva 
de vídeo pela UNICAMP, MBA em Gestão pela Fundação Dom Cabral e MBA em 
Telecomunicações pelo IBMEC. Atuou em diversos projetos pioneiros de transmissão de 
vídeo e na padronização da TV Digital no Brasil. Atualmente é gerente de Estratégia e 
Regulatório na área de Tecnologia da TV Globo. Ex-diretora de Tecnologia da SET, Ana 
é uma ativa contribuidora da UIT onde atua como vice-coordenadora do Grupo de Estudos 
de Radiodifusão. 

 

Masaru Takechi - Engenheiro de Pesquisa para implantação de Hybridcast, NHK 
STRL e Engenheiro Sênior de Pesquisa, NHK Engineering System Inc. 
Desde que Takechi ingressou na NHK em 1990, ele tem pesquisado em muitas áreas de 
tecnologia de transmissão nos Laboratórios de Pesquisa em Ciência e Tecnologia (STRL), 
incluindo sistemas de transmissão digital por satélite, multiplexação, middleware e 
interatividade. Entre esses, seu interesse particular é o middleware e a arquitetura da TV 
interativa. Sua pesquisa contribuiu para a arquitetura do receptor e para o design de 
sistemas de TV interativa e sistemas Integrated Broadcast Broadband (IBB), 
nomeadamente BML, ARIB-J e Hybridcast. Ele tem participado ativamente da 
padronização nacional e internacional em muitas áreas. Ele tem sido um grande 
colaborador no ARIB, no IPTV Forum Japan, no ITU-R e no ITU-T. Ele assumiu a liderança 
para criar mais de 15 ITU-R e ITU-T Recommendations e ITU-R Reports para sistemas 
de TV interativa, sistemas IBB e acessibilidade. 

 

Masayuki Sugawara – Presidente do DiBEG ( Digital Broadcasting Expert Group) 
Masayuki Sugawara ingressou na NHK em 1983. Ele pesquisou sensores de imagem em 
estado sólido, câmeras HDTV e o sistema UHDTV na NHK STRL de 1987 a 2015. 
Atualmente, ele é o presidente do grupo de especialistas em transmissão digital (DiBEG) 
e engenheiro executivo na NEC Corporation. Ele está atuando em seu segundo mandato 
como governador da região Ásia-Pacífico da SMPTE . Ele é membro do SMPTE, membro 
sênior do IEEE , membro do IEICE e ITE. 
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João Vandoros - Eurovision Services Business no Brasil 
João Vandoros é o responsável pela área de serviços da Eurovision no Brasil, a empresa 
operacional da EBU. Pós-graduado em Telecomunicações pela Unicamp e bacharel em 
Engenharia Elétrica pela Universidade Mackenzie. Desde 2000, atua na área de 
Broadcasting, com foco no segmento de contribuição e distribuição de conteúdo. 
Trabalhou no Laboratório de TV Digital do Mackenzie, TVA (Operadora de TV por 
Assinatura), Rádio e TV Bandeirantes e GfK (como consultor). 

 

Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da NAB 
Skip Pizzi é engenheiro, jornalista, editor, autor e coach de tecnologia. Atualmente, 
exerce o cargo de vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da National 
Association of Broadcasters (NAB). Também é vice-presidente do Grupo de Tecnologia 3 
(TG3) do Advanced Television Standards Committee (ATSC), que está desenvolvendo o 
padrão ATSC 3.0. É membro do Conselho de Administração do Fórum Ultra HD e editor 
associado do Manual de Engenharia da NAB, 11ª edição.  Graduado pela Universidade 
de Georgetown, estudou Engenharia Elétrica, Economia Internacional e Belas Artes.  Seu 
livro mais recente é A Broadcast Engineering Tutorial for Non-Engineers, 4 ª edição. 
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ENCONTRO COM MCTIC E ANATEL 
Estamos vivendo tempos de renovação regulatória e disponibilização de novas ferramentas 
que tentam simplificar a tramitação dos processos no MCTIC e na ANATEL. Como os 
resultados nem sempre são os planejados, vamos discutir o que o setor espera, o que 
demanda, quais suas maiores dificuldades no trâmite com o MCTIC e a Agência e quais 
suas principais preocupações diante dos permanentes desafios que se apresentam. MCTIC 
e ANATEL vão mostrar o que já foi feito e o que está sendo implementado e o que ainda virá 
para atingir seus objetivos de eficiência e celeridade. 
O painel vai apresentar a atualização e a discussão de temas como a regulamentação do 
Canal de Rede; a emissão da lista de concessionárias e seus canais de rede; a situação da 
anunciada revisão das Portarias 925, 932, e 26, um balanço da Consulta Pública 24;  o 
estágio das necessárias correções no Sistema Mosaico e o que mais estiver em pauta. 
Moderadora: Tereza Mondino – Diretora da TM Consultoria em Telecomunicações 
 
Palestrantes: 
 

• Vinicius Oliveira Caram Guimarães – Superintendente de Outorga e Recursos à 
Prestação/ANATEL 

 
• Paulo Eduardo dos Reis Cardoso - Coordenador de Administração de Planos 

Básicos de Radiodifusão / Gerência de Espectro, Orbita e Radiodifusão - ORER 
 

• Geraldo Cardoso de Melo - Engenheiro consultor da TV Alterosa de Belo Horizonte 
/ Representante da Regional Sudeste da SET 

 
• Thiago Aguiar Soares - Coordenador-Geral na Secretaria de Radiodifusão do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC 
 

• Marcus Vinícius Paolucci - Diretor do Departamento de Radiodifusão Educativa, 
Comunitária e de Fiscalização (DECEF) | MCTIC 
 

 

 

Moderadora: Tereza Mondino – Diretora da TM Consultoria em Telecomunicações 
Graduada em engenharia elétrica - opção eletrônica pela UNB. Diretora da TM Consultoria 
em Telecomunicações. Consultora da SET, nos grupos de TV Digital, de Canalização e 
atualmente no Grupo de Espectro, nos períodos de 1999 a 2003 e a partir de 2005. 
Trabalhou no Ministério das Comunicações até 1998, tendo atuado na área regulatória e 
de planejamento de radiodifusão e dos serviços de TV pro assinatura. Na área 
internacional, integrou delegações e representações do Brasil em conferências e reuniões 
do Mercosul, da CITEL e da UIT. 
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Vinicius Oliveira Caram Guimarães – Superintendente de Outorga e Recursos à 
Prestação/ANATEL 
Vinicius  é mestre em Engenharia de Telecomunicações e pós-graduado em Gestão de 
Telecomunicações pela Universidade de Brasília (UnB). Especialista em Governança e 
Controle da Regulação pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Consultor 
de Redes de Telecomunicações entre 1998 e 2011. Professor em cursos de Engenharia 
Elétrica em universidades privadas de Brasília. Servidor de carreira da Anatel desde 2011, 
atuou na área de regulamentação e ocupou os cargos de coordenador de Gestão de 
Infraestruturas Críticas, gerente de Controle de Obrigações de Qualidade e assessor na 
Gerência de Qualidade. Na Agência, também coordenou projetos para aferição da 
qualidade da banda Larga, de implementação do Centro de Monitoramento da Anatel, de 
infraestruturas críticas, sobre notificação de alertas para desastres naturais e o projeto de 
cadastro de informações de usuários pré-pagos 

 

Paulo Eduardo dos Reis Cardoso - Coordenador de Administração de Planos 
Básicos de Radiodifusão / Gerência de Espectro, Orbita e Radiodifusão – ORER 
Possui Doutorado pelo DECOM-FEEC-Unicamp (2018), pesquisando Regulação da 
Radiodifusão com ênfase em TV Digital; Mestrado em Engenharia Elétrica (Eletrônica) 
pelo DEMIC-FEEC-Unicamp (2005); e Graduação em Engenharia Elétrica pela FEEC-
Unicamp (2002). Ocupa o cargo de Especialista em Regulação na Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel, onde atua como Coordenador de Administração de Planos 
Básicos de Radiodifusão, na Gerência de Espectro, Órbita e Radiodifusão; e é líder do 
Grupo Relator GRR6 (Radiodifusão) da CBC2. Anteriormente, atuou na Gerência 
Regional da Anatel em São Paulo, trabalhando com o Licenciamento e Alteração de 
Características Técnicas das estações de Radiodifusão; na Fiscalização Técnica em 
entidades de Radiodifusão; e na solução de problemas de radiointerferência em qualquer 
sistema de telecomunicação. Foi responsável técnico pela proposta de modificação do 
Regulamento Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada 
e pela análise de processos de viabilidade técnica para inclusão ou alteração do Plano 
Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada. 
Participou como observador do Governo Federal nos testes de Radiodifusão Sonora 
Digital, tanto nos testes do padrão americano - HD Radio, em 2008 e 2012, como nos 
testes do padrão europeu - DRM, em 2010. Atuou como Pesquisador de 
Telecomunicações da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações - CPqD. 

 

Geraldo Cardoso de Melo - Engenheiro consultor da TV Alterosa de Belo Horizonte 
/ Representante da Regional Sudeste da SET 
Geraldo Cardoso de Melo é engenheiro de Telecomunicações com graduação e 
especialização pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). 
Engenheiro consultor da TV Alterosa de Belo Horizonte, membro do Grupo de Trabalho 
de Espectro da SET e coordenador do SET Sudeste 2019. 

 

Thiago Aguiar Soares - Coordenador-Geral na Secretaria de Radiodifusão do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC 
Thiago Soares é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (UnB) e 
pós-graduado em Regulação em Telecomunicações pelo Instituto Nacional de 
Telecomunicações (Inatel). Trabalhou por 12 anos na Agência Nacional de 
Telecomunicações na área de planejamento de canais de radiodifusão e regulamentação 
técnica. Representa o Brasil em reuniões internacionais do setor de radiodifusão na UIT, 
CITEL e Mercosul desde 2008. Atualmente trabalha no Departamento de Radiodifusão 
Educativa, Comunitária e de Fiscalização do MCTIC.   

 

Marcus Vinícius Paolucci - Diretor do Departamento de Radiodifusão Educativa, 
Comunitária e de Fiscalização (DECEF) | MCTIC 
Marcus Vinícius Paolucci tem formação em Direito, Engenharia e Matemática. Possui 30 
anos de experiência no setor de telecomunicações. É funcionário de carreira da Anatel 
onde ingressou em 1998, como funcionário do Sistema Telebrás, passando a integrar o 
seu Quadro, em 2005, por meio do 1.º Concurso Público, como Especialista em 
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Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Área Jurídica. Na Agência 
exerceu os cargos de Gerente Operacional na Superintendência de Serviços de 
Comunicação de Massa, Assessor de membro do Conselho Diretor, Superintendente de 
Fiscalização e Chefe da Assessoria Técnica. Em janeiro deste ano, foi cedido ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), onde exerce o 
cargo de Diretor do Departamento de Radiodifusão Educativa, Comunitária e de 
Fiscalização, da Secretaria de Radiodifusão (SERAD). 
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COMBATE A PIRATARIA 

AUDIOVISUAL 
Um panorama geral do problema e seus desafios na visão de profissionais que atuam de 
forma dedicada na luta contra a pirataria de conteúdo. 
Serão abordados vários aspectos do tema, desde os modelos ilegais mais encontrados e 
ferramentas de proteção mais eficazes, passando pela estratégia de distribuição e 
infraestruturas utilizadas, até os impactos na legislação e na forma de atuação das entidades 
públicas 
Moderadora: André Felipe Teixeira - Gerente de Segurança de Conteúdo - Globosat 
 

• COMBATENDO A PIRATARIA DISRUPTIVA DE TV POR ASSINATURA – 
FERRAMENTAS E TECNOLOGIA 
Palestrante: Anderson Torres - Gerente de Operações de Segurança (LATAM) - 
NAGRA 
Como a pirataria de Tv por assinatura se tornou disruptiva e acessível ao usuário e 
quais são as ferramentas disponíveis para prevenir e proteger o conteúdo. 

 
• IMPLICAÇÕES LEGAIS NA ATUAÇÃO CONTRA A PIRATARIA 

Palestrante: Ygor Valerio, CEO, LTAHUB 
Como a regulação e as autoridades públicas se adaptaram aos novos cenários 
apresentados na pirataria de conteúdos via internet no Brasil e no mundo. 

 
• PROVISIONAMENTO DE CONTEÚDO PIRATA COM ENTRELAÇAMENTO 

ABUSIVO EM HOSTS E CDNS LEGAIS 
Palestrante: Antonio Salles Teixeira Neto, ABTA, Consultor Senior - Coordenação 
Núcleo Antifraude 
Ecossistema para distribuição ilegal de conteúdo de TV e Video por meio de 
infraestruturas legais dinâmicas de Armazenamento e CDNs, mas inalcançáveis por 
ordens judiciais estáticas. 
Como compensar as perdas pela violação de direitos autorais? 
 
 

 

Moderador: André Felipe Teixeira - Gerente de Segurança de Conteúdo – Globosat 
Executivo responsável pela área de Segurança de Conteúdo da Globosat, é membro do 
NAFTA (Núcleo Antifraude da ABTA), da Alianza contra Piratería de Televisión Paga, do 
Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça e da Câmara Técnica 
de Combate à Pirataria da ANCINE. Está na indústria de mídia há 24 anos, onde já atuou 
em diversas áreas, como TI, Projetos Digitais e Distribuição VOD. É Engenheiro de 
Computação de formação e tem MBA em Gestão de Negócios. 

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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Anderson Torres - Gerente de Operações de Segurança (LATAM) – NAGRA 
Gerente de Segurança com quase 20 anos de experiência que conduz o laboratório de 
segurança, pesquisa e investigação que auxilia empresas de TV por assinatura e 
associações como Alianza e IBCAP. A missão do laboratório é a de descobrir os segredos 
ocultos da pirataria usando Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Código Aberto, 
LGPD e Marco Civil com o intuito de prover ferramentas e tecnologias para proteger 
conteúdo audio-visual. Anderson Torres é especialista em Python, PHP, 
Android,OpenCV, OCR, Fingerprinting, Watermarking, Ferramentas de Rede e Máquinas 
Virtuais. 

 

Ygor Valerio, CEO, LTAHUB 
Bacharel em Direito pela USP, pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela 
FGV-SP e Advogado, atua há mais de 15 anos nas áreas de Direito Autoral, Tecnologia 
e Direito do Entretenimento, tendo ocupado posições de liderança para a América Latina 
nas indústrias de Cinema, Software e Tecnologia. É conselheiro do Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria do Ministério da Justiça, membro da Câmara Técnica de Combate à 
Pirataria da Ancine, e Co-Coordenador da Comissão de Estudos de Direito Autoral da 
ABPI. 

 

Antonio Salles Teixeira Neto, ABTA, Consultor Senior - Coordenação Núcleo 
Antifraude 
Pioneiro na indústria de TV a Cabo no Brasil, ex-diretor técnico e operações em grupos 
como NET, TVA, United Globalcom e Adelphia Brasil. Coordenador técnico da Inteligência 
Antifraude ABTA. 
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MÍDIAS SOCIAIS: MUITO ALÉM DA 

MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA 
Audiência é apenas a ponta do iceberg numa plataforma onde é possível medir tudo. 
Diferente da TV, nas interfaces digitais você sabe quanto tempo o usuário passou olhando 
a tela, onde ele clicou, se ele comentou, curtiu ou compartilhou. 
Diferente da sala de estar é possível monitorar as conversas e interferir. 
Para desmistificar esse cenário vamos comentar sobre as plataformas de redes sociais, 
monitoramento de conversas e análise de dados com especialistas de mercado. 
Se o Like não paga a conta, onde está o ROI do social? 
Moderador: Edney Souza - Diretor Acadêmico da Digital House Brasil 
 
Palestrantes: 
 

• Rafael Kiso - Fundador do mLabs and CDO na Focusnetworks - OnLife Marketing 
Transformation 

 
• Luciana Maryllac - Head of Data Intelligence and Social Listening - Focusnetworks 

 
• Daniela Harumi - Digital Experience Manager - Social Media – Telefônica 

 

 

Moderador: Edney Souza - Diretor Acadêmico da Digital House Brasil 
Diretor Acadêmico da Digital House Brasil, Organizador Social Media Week São Paulo, 
Editor do blog WordPress.com Brasil e Conselheiro da ABRADi-SP. Graduado em 
Processamento de Dados pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em 
Tecnologia da Informação Aplicada ao Negócio pela FASP, trabalha com tecnologia e 
comunicação desde 1990. Ele também é colunista sobre cultura digital no rádio 
Transamerica toda terça-feira de manhã no programa Despertar. Em 2005, ele deixou o 
cargo de Gerente de Sistemas para viver apenas pelo seu blog, que começou como um 
site pessoal em 1997. InterNey.net foi reconhecido como o blog mais popular do Brasil 
em 2006, 2007 e 2008. Ele foi fundador em 2006 da InterNey. Blogs, a primeira rede de 
blogs profissionais do Brasil, um projeto que foi descontinuado em 2013. Em 2008, ele 
fundou a Polvora !, uma agência de mídia social, onde permaneceu como parceiro até 
2012. Ele também foi consultor, executivo e consultor da boo-box. de 2008 a 2015 e 
conselheiro de 00k de 2013 a 2016. De 2009 a 2016 foi curador da área de Mídias Sociais 
da Campus Party Brasil e Recife. Em 2016, ele foi reconhecido pelo LinkedIn como um 
dos melhores do Brasil. Em 2017 foi convidado como embaixador do Brasil na Viva 
Technology Paris. Foi professor titular ou professor convidado nas seguintes instituições: 
ESPM, FGV, USP, FECAP, SENAC, UNICAMP, COMDPI, UFPA, Casper Líbero, PUC-
SP, FEVALE, FAAP e FUMEC / FCH. Já foi jurado ou organizador nesses concursos: 
iBest, Top Blog, MVMob, WebCelebBrasil, Melhores da Websfera e Blog Show de 
Talentos do youPIX, Pororoca da ABRADi, Concurso Cultural IBM Brasil, Concurso de 
Mídia boo-box, Peixe Grande, Web Got's Talent da W3C, Futuro do Campus, Hackaton 
Ford, Lutas da Virada Empreendedora, Prêmio Digital e Prêmio ABRADi. Como consultor 
trabalhou para a Disney, Ford, Médicos Sem Fronteiras, Grupo ABC, Automattic, Pag 
Seguro, IBM, UOL Host, Huawei e SEBRAE-MG. 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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Rafael Kiso - Fundador do mLabs and CDO na Focusnetworks - OnLife Marketing 
Transformation 
Publicitário com MBA em Marketing pela HSM, especialista em Marketing Digital e em 
Gestão da Inovação pela ESPM. Rafael Kiso é Chief Digital Officer da Focusnetworks e 
fundador da mLabs, plataforma líder de gestão de mídias sociais no Brasil. Responsável 
por soluções que potencializam negócios e a comunicação através do universo digital 
para médias e grandes empresas nacionais e internacionais. Fonte para matérias em 
veículos como Exame, O Globo, Estadão, Globonews, RecordNews, JovemPan, Meio & 
Mensagem, Uol, Valor Econômico, entre outros. Em 2017 foi eleito o melhor Profissional 
de Planejamento Digital pela ABRADi-SP. 

 

Luciana Maryllac - Head of Data Intelligence and Social Listening – Focusnetworks 
Cientista de Dados especialista em Data Analytics, formada em Jornalismo com MBA em 
Gestão e Marketing Digital (ESPM) e MBA em Data Science - BigData (FIAP), é 
responsável por desenvolver atividades como arquitetura e governança de dados, 
planejamento e coordenação de projetos de métricas no ambiente digital, treinamentos e 
workshops de Digital Analytics e Social Listening. No mercado digital há quase 10 anos, 
atualmente é Head Of Data Intelligence & Social Listening na Focusnetworks, tendo 
passado por empresas como Locaweb, Grupo Porto Seguro e Profit-e E-commerce 
Solutions. Realça a habilidade que mais estima: conectar as áreas de Exatas e Tecnologia 
com o "B-A-Bá" de Negócios e Marketing, o que acredita possibilitar maior assertividade 
no gerenciamento de dados, proporcionando um ambiente de análises e estratégias 
inteligentes. 

 

Daniela Harumi - Digital Experience Manager - Social Media – Telefônica 
Sou uma profissional flexível e multidisciplinar com larga experiência em Digital. Possuo 
domínio em ações para todas as etapas da jornada do cliente: desde as frentes de 
divulgação (planejamento de mídia, campanhas de awareness e performance, ativação 
de prospects, social selling, posicionamento de marca, ações com influenciadores), 
geração de vendas em ambiente digital / e-commerce (controle de ROI/ROAS, projetos 
digitais, estratégia de LPs, inbound mkt, user experience, lead generation, seo, testes A/B, 
growth hacking, retargeting, automação de mkt, chatbots e resgate de carrinho) e retenção 
de clientes (relacionamento em redes sociais, sac 2.0, ativação de campanhas de 
incentivo, programas de relacionamento e prevenção ao churn, MgM, réguas de 
comunicação, desenvolvimento de apps). Alinho conhecimento técnico, visão de negócio 
e curiosidade. Sou entusiasta de novas tecnologias e busco me manter atualizada das 
principais tendências relacionadas à transformação digital. Sou apaixonada por gestão de 
pessoas e acredito que as empresas evoluem por meio de equipes engajadas, que 
prezam pelo compartilhamento de conhecimento e envolvidas em fazer a diferença, não 
importa a complexidade mas sempre equilibrando dados concretos e intuição. Possuo tino 
para identificar oportunidades e torná-las viáveis. Transformo dados e insights de 
comportamento, analytics, mídias, pesquisas, redes sociais e CRM em frentes de 
melhorias de produtos e processos. Realizo apresentações para comitês executivos e 
defendo o que acredito. Tenho vivência em metodologias de co-criação e facilitação: 
Design Thinking, Design Sprint e afins. 
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SET INNOVATION ZONE: 

DEMODAY – STARTUPS DO 

AUDIOVISUAL 
As 10 Startups selecionadas no desafio SetUp do programa da SET Innovation Zone 2019, 
apresentarão suas soluções e modelos de negócios para todos os presentes. 
Moderador: Edson Mackeenzy – Head SET Innovation Zone 
 

 
 

 

Edson Mackeenzy – Head SET Innovation Zone  
Ativista na formação e relacionamento com o ecossistema global de Inovação. Eleito pela 
ABS e AWS em 2017, o melhor mentor de startups do Brasil. Com carisma e energia 
contagiantes, o Mack é um dos empreendedores mais influentes do Brasil. Une 
conhecimentos holísticos aos mundo dos negócios para estimular o desenvolvimento das 
pessoas ligadas ao empreendedorismo. Com 18 anos de experiência, foi radialista, head 
de relacionamento com ecossistema da Bossa Nova Investimentos e fundador do 
Videolog, o primeiro portal de vídeos do mundo, atuando como CEO por 10 anos até seu 
fechamento. Desde então atua como consultor de inovação, relacionamento e 
investimento em Startups. 

 

SETUP 
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O USO DA INFRAESTRUTURA DOS 

PROVEDORES REGIONAIS (ISPS) 

NA ENTREGA DE SERVIÇOS DE 

VÍDEO SOB DEMANDA (VOD) 
Alex Jucius, diretor geral da NeoTV, que hoje congrega cerca de 130 empresas, declara: “O 
mercado mais relevante pra gente hoje é o de banda larga. São 3 milhões de assinantes de 
banda larga fixa contra 350 mil de TV. Ou seja: a alternativa de distribuição mais simples é 
mesmo embarcar o conteúdo na banda larga. Fazemos a integração e notamos essa 
equação: o mercado com dificuldade e barreiras na distribuição de conteúdo versus a 
evolução tecnológica e o desejo do consumidor de ter outros conteúdos que não sejam 
apenas a TV. Por isso abordamos o mercado com esses serviços”. Mariana Toledo@ 
Teletime, 23/04/19 
 Neste painel, uma parceria SET / Futurecom, serão debatidos relevantes aspectos do VoD: 

• Fidelização de clientes através do conteúdo oferecido.
• A importância da infraestrutura para suportar a entrega de VoD.
• OTT e novos serviços de streaming: O quanto isso impactará as redes?
• Personalização de VoD – uso de análise de dados (Big Data e Business Analytics)

para oferecer conteúdo relevante.
• Novos formatos de entrega – Agregação de conteúdo através de uma plataforma –

necessidade?
Moderador: Ari Lopes - Principal Analyst, OVUM 

• COMO A  BANDA LARGA AVANÇA RAPIDAMENTE NO BRASIL E ACELERA A
ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA SERVIÇOS DE VÍDEO
Palestrante: João Moura - Presidente Executivo, Telcomp
Nos últimos anos as novas operadoras competitivas expandiram substancialmente suas
redes de fibra óptica e hoje oferecem conectividade com velocidades e níveis de
qualidade adequados para possibilitar avanço de serviços de vídeo com novas
tecnologias em todo o país, mesmo em regiões menos dinâmicas economicamente. Que
fatores possibilitaram esse rápido avanço? Quais as tendências em médio prazo?

• DESAFIOS & OPORTUNIDADES DOS PRODUTORES DE VÍDEO NA DISTRIBUIÇÃO
DE CONTEÚDO
Palestrante: David Nagib - Account Manager, Viacom
O consumo de conteúdo de vídeo vem evoluindo nos últimos anos, o desafio de quem
produz é descobrir todos os formatos possíveis de distribuição.
A expansão da internet “física” em grande parte do imenso território brasileiro, nos
permite apostar em um modelo que jamais fez parte da nossa cultura de consumir tv, o
“VOD”.

PAINEL FUTURECOM 
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O desafio agora é manter um mercado como o de PAYTV que movimenta milhões de 
dólares saudável e ainda evoluir nas novas formas de entrega! 
 

• OS PROVEDORES DE TV POR ASSINATURA E ISP´S ESTÃO PREPARADOS A 
NOVA ERA OTT? 
Palestrante: Bruno Calabresi - CTO da Youcast!   
Com o aumento do consumo de vídeo em mídias não convencionais,, atrelado a oferta 
de conexões de altas velocidades devido a expansão de rede de dados em fibra ótica na 
última década, os operadores de TV por assinatura e ISP´s necessitam de tecnologias e 
soluções para fornecer conteúdo de vídeo não linear, mantendo-se atrativos para seus 
clientes. Devem considerar também quais questões técnicas devem ser analisadas, seja 
disponibilidade, tráfego ou qualidade para garantir sempre a melhor experiência do 
usuário. 
 

 

Ari Lopes é Analista Principal da Ovum Américas. Lidera os trabalhos de investigação e 
projetos de consultoria na região. Seus principais trabalhos tem sido em estratégia de 
preços, desenvolvimento de mercados de banda larga fixa e móvel, IoT, relação entre 
operadoras e OTT’s e relação entre operadoras e setor corporativo. Ari tem sido 
palestrante habitual em eventos do setor, como Futurecom, Andicom, Broadband 
LATAM, LTE LATAM, Mexican Telecom Forum, Andean Telco Forum, NG Telecoms e 
CONIP, entre outros. Ari conta com mais de 10 anos de experiência no setor de 
telecomunicações e Internet, ocupando posições como estrategista de preços na Vivo. 
Brasil Telecom e Oi, além de analista financeiro do Google em Dublin, Irlanda. Graduado 
em Economia pela Universidade de Campinas com Mestrado em Gestão de 
Comunicação pela Universidade de Strathclyde em Glasgow, Escocia.   

 

João Moura - Presidente Executivo, Telcomp 
Executivo experiente com significativa experiência em gerenciamento geral, 
desenvolvido em organizações globais como a Coopers & Lybrand 
(PricewaterhouseCoopers), Generali, BCP -BellSouth, combinado com amplas 
responsabilidades gerenciais em empresas de médio porte que enfrentam desafios 
significativos. 17 anos de carreira de sucesso em uma empresa global de consultoria em 
finanças corporativas com experiência significativa em fusões e aquisições, turnarounds 
e reestruturação corporativa e serviços de consultoria estratégica. Experiências bem-
sucedidas no gerenciamento de paradas, transações complexas, como refinanciamento 
em dificuldades, Capítulo 11, fusões e aquisições, processos de arbitragem internacional 
e outras situações críticas que exigem foco nítido, sensibilidade temporal e resiliência. 
Educação executiva no MIT, Stanford e Wharton School. Docente (5 anos) em Finanças 
Corporativas na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 

David Nagib - Account Manager, Viacom 
Bacharel em Comunicação Social (Pontifícia Universidade Católica de Campinas). 
Possui 21 anos de experiência em distribuição de canais de PAY TV com passagem por 
MTV Brasil, Fox, Embratel e Viacom. 

 

Bruno Calabresi - CTO da youcast!   
CTO da empresa youcast!, integradora de solução de vídeos de dados sendo umas das 
empresas mais respeitadas e atuante no mercado nacional de TV por assinatura e 
provedores de dados. Ativo no mercado de Tecnologia à mais de 15 anos com 
Especialização em Tecnologia, Soluçoes e Serviços para o Mercado de 
Telecomunicações e graduação em Comunicação Social. Atualmente responsável por 
mais de 30  projetos de IPTV no mercado brasileiro e sul americano. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
Vivemos na era da informação. O volume de dados vem crescendo exponencialmente e é 
esperado que tenhamos mais de 16 zetabytes de dados (16 trilhões de gigabytes) em 2020. 
Nessa nova era, os devices estão cada vez mais conectados e os sensores gerando streams 
contínuos de dados. As tecnologias de inteligência artificial, especialmente Deep Learning, 
se prepararam para tratar volumes de dados sem precedentes e abriu espaço para 
aplicações incríveis com imagens, áudio e vídeo. Nesse painel vamos abordar aplicações 
atuais e futurísticas de inteligência artificial na produção de conteúdo, quais as suas 
implicações nas companhias, questões éticas e como se preparar para o futuro 
Moderador: Daniel Monteiro - Gerente de P&D - TV Globo 
 
• O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA IMPULSIONAR A PRODUÇÃO DE 

CONTEÚDO: ESTUDO DE CASOS NA GLOBO 
Palestrante: Cassius Rodrigo -Supervisor de P&D, TV Globo 
Atualmente, muitas aplicações de Inteligência Artificial (IA) existem ao nosso redor e as 
usamos normalmente sem percebê-las. A IA é percebida principalmente como uma nova 
ferramenta capaz de otimizar e aperfeiçoar processos através da automação de maneiras 
que eram impensáveis no passado recente. Avanços nesta área permitiram que 
fabricantes e radiodifusores desenvolver ferramentas e aplicativos mais inteligentes para 
impulsionar todo o ciclo de vida de conteúdo. Nesta palestra, apresentamos como o uso 
de técnicas de Deep Learning e NLG (Natural Language Generation) estão impactando 
a criação, produtividade e entrega de conteúdo multimídia veiculados pela TV Globo. 

 
• ML E IA NA PREPARAÇÃO DE CONTEÚDO 

Palestrante: Nadine Krefetz - Consultant, Reality Software 
Esta apresentação é sobre o que você precisa saber sobre o uso de machine learning e 
inteligência artificial na preparação de conteúdo. Você está pensando em criar clipes 
automáticos ou na criação de metadados em texto? Por que o treinamento é tão 
importante? Diferentes ferramentas apresentam diferentes pontos fortes. Venha 
descobrir as perguntas que você deve fazer ao considerar o uso dessas tecnologias no 
seu workflow. 

 
• COMO A INTELIGENCIA ARTIFICIAL PODE SER USADA NO PROCESSO CRIATIVO 

DE COMUNICAÇÃO 
Palestrante: Paulo Henrique de Almeida - CEO - Casion Tech Goodies 
Exemplos práticos e reais do uso de técnicas de Inteligencia Artificial e Big Data em 
projetos de comunicação. 
Iremos conhecer cases de uso dessas técnicas em diversos momentos de um projeto. 
desde a geração de insight, conteúdo, personalização, humanização e compreensão de 
informação. 

 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
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Moderador: Daniel Monteiro - Gerente de P&D - TV Globo 
Engenheiro Eletrônico pela UFRJ e M.Sc em Processamento Digital de Sinais pela 
Coppe/UFRJ, tendo a área de compressão de vídeo como tema de pesquisa. Trabalha 
na área de Pesquisa e Desenvolvimento/Inovação da tecnologia da TV Globo desde 
2000, onde hoje exerce a função de gerente do setor. Em 2002 trabalhou no centro de 
pesquisa da TV japonesa NHK realizando pesquisas com o padrão de compressão 
H.264, na ocasião em estágio de padronização. Apaixonado por novas tecnologias e 
gestão da inovação, com muitos anos de experiência em desenvolvimento de software, 
hoje lidera um time criativo que realiza pesquisas e projetos principalmente nas áreas de 
processamento de sinais, inteligência artificial, realidade virtual, computação, eletrônica 
e IoT.   

 

Cassius Rodrigo -Supervisor de P&D, TV Globo 
Cássius R. D. Estrada nasceu no Rio de Janeiro, Brasil. Recebeu o diploma de 
Engenharia Eletrônica e de Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(URFJ), em 2008, e o Mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (COPPE / UFRJ) em 2011. Foi Pesquisador de Sistemas de TV na Rede 
Globo entre 2006 e 2015. Atualmente é Supervisor Executivo de Pesquisa Exploratória 
da Rede Globo. Tem experiência na área de Engenharia Eletrônica e Ciência da 
Computação, com ênfase em Processamento de Sinais, atuando principalmente nos 
seguintes temas: desenvolvimento de softwares, processamento de imagens, codificação 
de vídeo, TV digital e avaliação de qualidade de vídeo.. 

 

Nadine Krefetz - Consultant, Reality Software 
Nadine Krefetz é consultora de streaming de mídia e jornalista do setor. Ela trabalha com 
empresas no planejamento estratégico de como fornecedores e empresas de mídia 
podem competir. Originalmente de NYC, viveu no Canadá por 25 anos e agora está em 
Seattle, a cidade de duas plataformas de cloud computing (que em breve será três, com 
base no título do novo prédio do Google). Entre em contato com o Linkedin 
(https://www.linkedin.com/in/ nadinekrefetz) ou leia os artigos dela no 
StreamingMedia.com (http://www.streamingmedia.com/ Authors/6837-Nadine-
Krefetz.htm) 

 

Paulo Henrique de Almeida - CEO - Casion Tech Goodies 
Há mais de 12 anos em tecnologia para mercado financeiro, já foi responsável por criar 
modelos matemáticos para análises de carteiras administradas e processamentos de 
cotas de fundos de investimento. Hoje atua com foco em inovação, inteligência artificial 
e performance em mídia digital para clientes como Heineken, Santander, Spotify, Catho, 
entre outros. 
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PLATAFORMAS DE 

CONTRIBUIÇÃO / ADVANCED 

NEWSGATHERING / SPORTS 
É inegável que as mudanças tecnológicas estão causando impacto na nossa forma de 
captar, transmitir e produzir. Isso vale tanto para o jornalismo quanto para os eventos 
esportivos. Nesse painel iremos abordar essas mudanças e seus impactos no planejamento 
das coberturas jornalísticas e esportivas e mostrar “cases” reais de como a tecnologia tem 
influenciado na escolha de plataformas mais simples mas com recursos bastante avançados. 
Moderador: Caio Klein - Diretor da TVE-RS 
 

• TECNOLOGIA PARA CONTRIBUIÇÃO DE JORNALISMO – CASO TELEVISA 
Palestrante: Pedro Luiz Mees - Gerente Geral America Latina JVC 
A apresentação esta centrada na aplicação de tecnologia IP para contribuição 
diretamente nas cameras de jornalismo e os possíveis fluxos de trabalho que esta 
nova tecnologia permite. Para exemplificar uma aplicação real apresentaremos o caso 
da Televisa que esta usando esta tecnologia no jornalismo a nível nacional no Mexico. 

 
• TRANSFORMANDO AS PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO/TRANSMISSÃO PARA 

ENG/EFP: XDCAM AIR 
Palestrante: Hugo Gaggioni – Chief Technology Officer – Sony Professional 
Solutions Americas 
A apresentação descreverá detalhes dos recursos, tecnologias e fluxos de trabalho 
em uso no sistema de produção XDCAM Air ENG / EFP da Sony. 
O XDCAM Air é a combinação de vários avanços nas tecnologias de aquisição e 
transmissão que permite fluxos de trabalho sem fio seguros e contínuos, da aquisição 
ao estúdio, utilizando um Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) baseado 
em nuvem para compartilhamento e gerenciamento de conteúdo. 
A palestra irá fornecer informações sobre como o XDCAM Air permite: 
compartilhamento de metadados de planejamento para câmeras em externa para 
marcação em campo; navegar e extrair clipes diretamente das câmeras em externa 
(recuperação total ou parcial em proxy ou altas taxas de bits); integração com NLEs 
de estúdio, Newsroom  e sistemas de produção; Publicar arquivos e/ou transmitir ao 
vivo para mídias sociais. 
A apresentação será concluída com uma breve explicação do NavX – sistema de 
gerenciamento de conteúdo da Sony com recursos de I.A., que funciona em conjunto 
com os serviços XDCAM Air e Cloud Ci para a marcação automática de clipes/eventos 
em aplicações esportivas. 

 
• NOVOS FORMATOS DE PRODUÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO NOS 

EVENTOS E PRODUÇÕES ENG 

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 
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Palestrante: Henrique Lopes - Coordenador de Operações e Eventos na 
Globosat 
Nessa apresentação serão abordados novos conceitos de contribuição e produção 
de eventos / captações ENG que o Grupo Globo vem adotando ao longo dos últimos 
anos e os respectivos impactos sobre as produções / canais.  Pontuaremos também 
como a internet tem contribuído para a disseminação dessas tecnologias, 
favorecendo uma perfeita integração de todos os recursos. 

 
• JORNALISMO E ESPORTES VIA IP: A REVOLUÇÃO CONTINUA 

Palestrante: Fábio Eitelberg - Diretor da 2Live e da Ablink 
Um recorte baseado em experiências reais de produção ao vivo com tecnologia IP. 
Corte e pós-produção via master remoto em tempo real. Câmeras automatizadas, 
com inteligência artificial, para arenas e centros de treinamento. Cases: Copa do 
Nordeste, Campeonato Paranaense, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato 
Brasileiro de Rugby, Super Drift Brasil, Palmeiras, Grêmio. 

 
 
 

 

Moderador: Caio Klein - Diretor da TVE-RS 
Engenheiro Elétrico formado pela UFRGS, com Pós-Graduação em Liderança 
Estratégica em Negócios e Pessoas pela ESPM-RS. Iniciou a carreira na RBS, passando 
por várias funções dentro do grupo. Depois, por 10 anos, foi Diretor Técnico da TVE-RS. 
Voltou para a RBS para ser o Gerente Técnico das Rádios do Grupo e depois sendo o 
Gerente Executivo de Operações da TV, onde participou das coberturas das Copas do 
Mundo de 2006, 2010, 2014 e 2018, Olimpíadas 2008 e 2012 e Mundial Interclubes em 
2006, 2010 e 2017, coordenando a logística do Grupo RBS nestes eventos. Atualmente 
é o principal gestor da TVE-RS. 

 

Pedro Luiz Mees - Gerente Geral America Latina JVC 
Formado em Engenharia pela UDESC Gerente Geral America Latina JVC 2015 até o 
presente Gerente Vendas America Latina JVC - 2007-2015 Gerente Geral Media Trading 
- Miami 2000-2007 Gerente Nacional de Vendas Tecnovideo 1999 Gerente Nacional de 
Vendas Floripa Technologia 1997-1998 Gerente Regional de Vendas Tecnovideo 1995-
1997 Representante Regional Linear 1993 a 1994 

 

Hugo Gaggioni – Chief Technology Officer – Sony Professional Solutions Americas 
Formado em Telecomunicações, Engenharia de Sistemas e Engenharia Eletrônica pela 
Universidade de Essex em Colchester, Inglaterra; Universidade da Pensilvânia e 
Universidade de Columbia, respectivamente. Gaggioni, na Sony desde 1988, possui 
várias patentes e foi autor de mais de 40 publicações técnicas nas áreas de compressão 
de vídeo, bancos de filtros digitais, dispositivos e sistemas HDTV e UHDTV. Antes de 
ingressar na Sony, ele trabalhou na RCA Corp. e Bell Communications Research. Com 
interesses de pesquisa que vão desde processamento de vídeo digital e imagem e teoria 
da informação até compressão de vídeo / áudio e processamento de sinal 
multidimensional, Gaggioni participou de mais de 15 conferências internacionais nas 
áreas de HDTV, UHDTV e sistemas de compressão de banda larga. Ele também deu 
inúmeras apresentações e cursos de tutorial sobre processamento de sinais e 
tecnologias avançadas de vídeo em eventos internacionais patrocinados pelas 
organizações SMPTE, IEEE, SET e Eurasip. 
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Henrique Lopes - Coordenador de Operações e Eventos na Globosat 
Coordenador de Operações e Eventos na Globosat com 22 anos de experiencia na area 
de Produção Externa, atuando diretamente nas produções de Unidades Móveis, ENG, 
Eventos Nacionais e Internacionais, atendendo as diversas demandas dos Canais 
Globosat. Ao longo desses anos foi possível participar da formatação, planejamento e 
implementação de diversos projetos (eventos /gravações) de grande porte para os canais 
Globosat. A partir de 2005, iniciei um novo ciclo na empresa, liderando as equipes 
técnicas e operacionais da área. 

 

Fábio Eitelberg - Diretor da 2Live e da Ablink 
Fábio Eitelberg é diretor da 2Live e da Ablink, responsável por mais de 400 produções e 
transmissões ao vivo de eventos corporativos, esportivos, de entretenimento e de ações 
de marcas. Com a tecnologia LiveU, desenvolveu novos formatos de produção, inclusive 
com corte e finalização remota via IP. Jornalista e documentarista, trabalhou no SBT, 
Record, TV Cultura e Univesp TV, criando, produzindo, apresentando e editando 
inúmeros programas nas áreas de Ciência, Cultura e Educação. Foi finalista do Prêmio 
Esso de Jornalismo e vencedor dos prêmios Aberje e Biodiversidade SOS Mata Atlântica. 
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TRANSFORMAÇÃO DO RÁDIO  

( METAMORFOSE) 
O rádio e seu conteúdo áudio permanecendo como desejo de consumo. 
As várias alternativas de acesso, desde o tradicional receptor de rádio, ao veicular, até o da 
plataforma da internet como “app” e hibrido. 
Emissoras e os casos de sucesso com o novo formato. 
O rádio não perece; permanece! 
Moderador: Eduardo Cappia - Diretor EMC / Conselho Deliberativo SET 
 

• DRIVERS TECNOLÓGICOS DE TRANSFORMAÇÃO DO RADIO  
Palestrante: Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da 
NAB 
A permanência do RÁDIO no mercado publicitário Norte Americano. 
Índices e pesquisas mostram a posição de acesso ao conteúdo rádio nas diferentes 
faixas etárias. 
Tendência de substituição do acesso ao veículo via radiodifusão terrestre pelo consumo 
“on-line” e “on-demand – Podcasting” , Digital HD Radio e o modelo Hibrido. 
O fenômeno das caixas de som conectadas (smart speakers). 
A influência da conexão via smartphones e ativação do chip set radio no equipamento 
de telefonia celular. 
 
• RÁDIO 360º 
Palestrante: Marco Moretto - Diretor da Rádio Hot107 FM 
O rádio vive um dos seus melhores momentos para os radiodifusores que transformaram 
suas emissoras em verdadeiras empresas de comunicação e mídia, sem se limitarem 
às restrições naturais e técnicas do nosso meio. 
O Rádio 360º é a criação e comercialização de conteúdos com distribuição em diversas 
plataformas. 
  
• QUAL A VISÃO DE FUTURO DO RÁDIO COM IMAGEM? 
Palestrante: Carlos Aros – Diretor da Rede Jovem Pan News 

 
 

 

Moderador: Eduardo Cappia - Diretor EMC / Conselho Deliberativo SET 
Graduação 1979 pela Universidade de Mogi das Cruzes. Engenheiro Eletricista com 
habilitação em: Eletrônica e Eletrotécnica. Consultor Técnico propagação – Sistemas 
Antenas FM Shively Labs. Diretor de Radio SET; Liderança Técnica AESP – desde 2011 
e Diretor da Empresa EMC – SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES deste 1991. 
Participação ativa em Grupos Regulatórios e Discussão de Normatização do Setor, com 
atuação no processo de Migração do Radio AM para o FM desde 2009. 

SET RÁDIO 
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Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da NAB 
Skip Pizzi é engenheiro, jornalista, editor, autor e coach de tecnologia. Atualmente, 
exerce o cargo de vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da National 
Association of Broadcasters (NAB). Também é vice-presidente do Grupo de Tecnologia 
3 (TG3) do Advanced Television Standards Committee (ATSC), que está desenvolvendo 
o padrão ATSC 3.0. É membro do Conselho de Administração do Fórum Ultra HD e editor 
associado do Manual de Engenharia da NAB, 11ª edição.  Graduado pela Universidade 
de Georgetown, estudou Engenharia Elétrica, Economia Internacional e Belas Artes.  Seu 
livro mais recente é A Broadcast Engineering Tutorial for Non-Engineers, 4 ª edição. 

 

Marco Moretto - Diretor da Rádio Hot107 FM 
Marco Moretto, iniciou suas atividades no rádio ainda na adolescência. Integrado ao 
meio, se profissionalizou e especializou-se em administração voltada ao veículo de 
comunicação. É um dos administradores mais jovens no Rádio Paulista. Diretor da Rádio 
Hot107 FM. Graduou-se no Centro Universitário de Bauru e especializou-se na FGV - 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Integra a Diretoria Executiva AESP 
– período 2019-2021. 

 

Carlos Aros – Diretor da Rede Jovem Pan News 
Jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero, CARLOS AROS, passou pelas 
redações da Rádio Jovem Pan e da Rádio CBN, onde foi chefe de reportagem. No Grupo 
Jovem Pan, atuou como redator do portal, repórter e passou pelas bancadas do Jornal 
da Manhã, do Morning Show e do Radioatividade. Atualmente é diretor de conteúdo da 
Rede Jovem Pan News. Especializou-se na cobertura de tecnologia, área na qual atua 
como comentarista e consultor. É vencedor do Prêmio Especialistas 2017 na categoria 
Tecnologia da Informação e foi três vezes indicado ao Prêmio Comunique-se na categoria 
Tecnologia, em 2015, 2016 (finalista) e 2017. 
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OTT COMO SUPORTE AOS NOVOS 

MODELOS DE NEGÓCIO 
Nosso mundo em transformação plena, acelerada e constante, o impacto dos novos hábitos 
de consumo e comportamento, as FANG, a concorrência crescente para retenção da 
atenção? Como os grupos de comunicação vem se preparando para este desafio, que criará 
um impacto profundo em suas estruturas e estratégias no que tange uma mudança de 
cultura, otimização de custos e a busca por novas receitas? Diante deste novo cenário, além 
dos desafios de entregar alcance, retenção e um diálogo com o público enquanto mantém a 
cauda longa para os anunciantes, como estas empresas apresentam suas estratégias para 
o universo da distribuição de conteúdo em múltiplas plataformas? Como entendem seus 
novos modelos de negócio, que trazem um cenário também B2C para um mercado que 
sempre atuou no modelo B2B? Como ter o equilíbrio entre a publicidade e a assinatura em 
suas plataformas de OTT? 
Neste painel discutiremos todas estas questões que hoje são foco no mundo inteiro. 
Moderador: Daniela Souza - SVP - AD DIGITAL e Conselheira SET 
 

• COMO AS EMPRESAS DE MÍDIA DEVEM CONSTRUIR PLATAFORMAS 
CENTRADAS NO CLIENTE QUE RESPONDAM AS NOVAS NECESSIDADES DA 
INDUSTRIA, CONECTANDO CLIENTES, FORNECEDORES E ANUNCIANTES. 
Palestrante: Luis Mauricio Chopard Bonilauri - Managing Director at Accenture - 
Communications, Media & High Technology 
  
• COMO A JOVEM PAN ESTÁ REALIZANDO SUA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL? 
Palestrante: Roberto Araújo - CEO do Grupo Jovem Pan 
  
• GLOBOPLAY – QUEM SOMOS E PARA ONDE VAMOS 
Palestrante: Tiago Lessa - Head de Marketing, CRM e Inteligência Globoplay 

 
 
 

 

Moderador: Daniela Souza - SVP - AD DIGITAL e Conselheira SET 
Fundadora da AD Digital, entrou no mercado de Mídia e Entretenimento em 1994. É 
palestrante convidada nos principais eventos relacionados com a criação, gerenciamento 
e distribuição de conteúdo, para compartilhar sua visão sobre mercado e tendências de 
futuro para a indústria. Há mais de 10 anos compõe a mesa diretora da SET e é 
responsável por alguns dos novos conceitos presentes no Brasil. 

 

Luis Mauricio Chopard Bonilauri - Managing Director at Accenture - 
Communications, Media & High Technology 
Experiente Managing Director com um histórico comprovado de trabalho no setor de 
comunicações, mídia e Internet. Hábil nos programas de M & A, Planejamento de 
Negócios, Processos de Negócios, Arquitetura Empresarial e Transformação Digital. 
Forte profissional de desenvolvimento de negócios formado pela CoppeadUFRJ.  Luis 

HOT SESSION 
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atualmente lidera a prática de consultoria em Comunicações, Mídia e High Team na 
região da América Latina na Accenture 

 

Roberto Araújo - CEO do Grupo Jovem Pan 
CEO do Grupo Jovem Pan com MBA na FIA com especialização em Cambridge, Lion e 
Beijing. Tem sua carreira pautada na estruturação de empresas em múltiplos segmentos. 
É um entusiasta sobre o futuro e como a tecnologia irá transformar as relações humanas. 

 

Tiago Lessa - Head de Marketing, CRM e Inteligência Globoplay 
Head de Marketing, CRM e Inteligência Globoplay Tiago Lessa estudou Administração 
de Empresas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui especialização em 
Marketing pela Coppead. Iniciou a carreira como estagiário da Varig, teve uma longa 
passagem pela Petróleo Ipiranga e está no Grupo Globo há 12 anos. Dentro do Grupo 
Globo teve atuação destacada na liderança e desenvolvimento das estratégias digitais 
da Rede Telecine e hoje é o responsável pelas áreas de Marketing, Aquisição, 
Engajamento e Business Intelligence do Globoplay, onde vem promovendo uma grande 
transformação com foco na jornada multicanal e demandas do consumidor. 
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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 

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS 
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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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O JORNALISMO EM CAMPO: A 

TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL, A 

FLEXIBILIDADE E A REDUÇÃO DOS 

CUSTOS 
A cada dia, jornalistas, produtores e técnicos de televisão são obrigados a encontrar 
maneiras de publicar as suas apurações jornalísticas em intervalos de tempo cada vez 
menores: em horas, minutos e mesmo em tempo real. As demandas de um público cada vez 
mais ávido e exigente na cobertura dos fatos obrigam que a infraestrutura e os meios de 
divulgação sejam cada vez mais eficientes. A capacidade de transformar os meios 
tradicionais de coberturas dos fatos em campo é um ponto crucial para as organizações na 
captação, apuração e distribuição dos conteúdos noticiosos. 
A utilização de um conjunto de ferramentas e fluxos de trabalhos pelos profissionais e o uso 
correto das tecnologias se transformaram num grande aliado para as transmissões nas mais 
diversas plataformas de distribuição de conteúdo. Nesse painel, teremos a oportunidade de 
ouvir e debater com quatro dos mais experientes e respeitados jornalistas da televisão aberta 
brasileira como eles se serviram da tecnologia em campo para cobrir uma das maiores 
tragédias da história recente do Brasil: O Rompimento da Barragem de Brumadinho, em 
Minas Gerais. 
Moderador: Raimundo Lima – Diretor Editorial da Revista da SET e Diretor de Tecnologia 
e Operações- SBT 
 
Palestrantes:  
 

• Roberto Cabrini – Apresentador e Editor Chefe do Conexão Repórter – SBT 
 

• Márcio Campos - Repórter do Jornal da Band 
 

• Eduardo Ribeiro - Âncora do Domingo Espetacular e repórter especial da 
RecordTV 

 
• Carine Tavares - Chefe de Reportagem - Globo BH 

 
 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 
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Moderador: Raimundo Lima – Diretor Editorial da Revista da SET e Diretor de 
Tecnologia e Operações- SBT 
Em atividades na televisão aberta desde os anos 80, com passagens pelas principais 
emissoras do país: ESPORTE INTERATIVO/RJ - Diretor de Produção; TV CULTURA / 
SP - Diretor de Operações; BAND/SP - Chefe de Produção de Jornalismo, Diretor de 
Produção e Diretor de Operações e Tecnologia; GLOBO INTERNACIONAL / NEW YORK 
- Editor e Produtor; DIÁRIOS ASSOCIADOS / MANCHETE - Diretor de Programas 
Formação: UFF - Universidade Federal Fluminense; PUC/SP – Pontifícia Universidade 
Católica; SONY Institute of Video Technology - USA; UnB - Universidade de Brasília. 
Atualmente, é Diretor Editorial da Revista da SET e Diretor de Tecnologia e Operações 
do SBT. 

 

Roberto Cabrini – Apresentador e Editor Chefe do Conexão Repórter – SBT 
Considerado um dos principais jornalistas brasileiros, especializado em jornalismo 
investigavo, coberturas de guerras e da defesa dos direitos humanos, ganhou 
praticamente todos prêmios importantes em seu meio (Prêmio Esso, Troféu Imprensa, 
APCA, Vladmir Herzog, Líbero Badaró entre outros), em três décadas de carreira. Mais 
do que ninguém, Cabrini conhece a importância da tecnologia aliada aos princípios do 
jornalismo investigativo competente e responsável. 

 

Márcio Campos - Repórter do Jornal da Band 
Márcio Campos, jornalista formado pela Universidade de Taubaté em 1995 é repórter da 
Band há 16 anos . Participou da cobertura de casos importantes como o acidente da TAM 
em Congonhas , o acidente do Air France , o crime do casal Nardoni , o sequestro e 
morte da jovem Eloá , os deslizamentos de terra em Santa Catarina , o Caso Bruno , o 
incêndio da Boate Kiss , o deslizamento do Morro do Bumba em Niterói , mediou debates 
eleitorais como o de governo de estado de Rondônia nas últimas eleições, o processo de 
impeachment da presidente Dilma Roussef , os rompimentos das barragens da Samarco 
de Mariana e Brumadinho , se especializando em transmissões ao vivo de longa duração. 
Atualmente é repórter do Jornal da Band onde participa de coberturas nas diversas áreas: 
comportamento, política, economia , cultura e agro . Em dezembro de 2008 lançou o livro 
A tragédia de Eloá – Uma sucessão de erros sobre o assassinato de Eloá Pimentel. Em 
17 de junho de 2011, passou a apresentar o Primeiro Jornal, em seguida continuou 
apresentando eventualmente o Brasil Urgente e no dia 2 de junho de 2012 teve seu 
próprio telejornal, o Acontece, veiculado aos sábados.   

 

Eduardo Ribeiro - Âncora do Domingo Espetacular e repórter especial da RecordTV 
Antes de ancorar o Domingo Espetacular, da Record TV, Eduardo Ribeiro apresentava o 
Jornal da Record, Especial de Sábado, além de integrar o núcleo de repórteres especiais 
da emissora. Jornalista curitibano, formado no interior do Paraná, Eduardo também 
passou por veículos como rádio CBN, Jornal O Globo, Portal Terra e TV Bandeirantes. 
Apresentou o primeiro telejornal do canal de notícias Record News, em 2007, e desde 
então, se destaca na condução de coberturas jornalísticas ao vivo, pelo país e pelo 
mundo. Só este ano, ancorou da rua em mais de dez oportunidades. Situações como a 
posse do novo presidente da República, o tragédia de Brumadinho e a crise humanitária 
nas fronteiras entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Eduardo tem vinte e um anos de 
carreira e assumiu em março a apresentação do programa Domingo Espetacular. 

 

Carine Tavares - Chefe de Reportagem - Globo BH 
Carine Tavares é jornalista, formada em 2000 pelo Uni-BH e pós-graduada em Produção 
para Mídias Digitais pela PUC/MG. Foi repórter do SBT no Triângulo Mineiro, produtora 
e apresentadora na TV Alterosa/Divinópolis, retornando a Belo Horizonte em 2004, como 
produtora da TV Alterosa/BH. Em 2010 foi contratada como produtora da Globo Minas e 
desde dezembro de 2016 está na chefia de reportagem da emissora.   
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MENOS INTERFERÊNCIAS E MAIS 

CANAIS NO AR 
O Conflito da Recepção no Dial Rádio 
 
As alterações no Regulamento de Radiodifusão como proposto pela Consulta Pública Anatel 
N. 24 de 2019, ameaçam o modelo de negócio do Rádio? Como conciliar o aumento de 
canais no Ar, com menos interferência, mantendo a viabilidade econômica das emissoras? 
Se por um lado pode se acomodar muito mais emissoras, por outro como não “incomodar” 
as atuais existentes? Área rural e regiões mais distantes dos centros urbanos podem se 
transformar em área de conflito receptivo. 
Moderador: Claudio Lorini - Diretor da Lorini Engenharia 
 
 

• RECEPTORES E SUA EVOLUÇÃO! SENSORIAMENTO (TESTES CPQD) 
Palestrante: Marcus Aurélio Ribeiro Manhães - pesquisador CPqD 
Com base nos testes do CPqD deste ano, especialmente contratado pela ABERT, 
avaliou-se a atual situação dos receptores, propondo atualização do Regulamento 
Técnico FM em sua última versão 2010, originalmente gerado em 1998. (Resolução 
67/1998  – ANATEL). 
Uma abordagem objetiva sobre a temática evolutiva do serviço FM. 
 

• NOVO REGULAMENTO FM – TENDÊNCIAS E IMPACTO 
Palestrante: Paulo Eduardo dos Reis Cardoso - Coordenador de Administração de 
Planos Básicos de Radiodifusão / Gerência de Espectro, Orbita e Radiodifusão – 
ORER 
A Anatel avalia preliminarmente as contribuições recebidas na Consulta Pública N. 
24, publicada a 17 de junho de 2019, seus fundamentos técnicos e tendências da 
Efetivação do Novo Regulamento Técnico FM (aqui em destaque. 
Leva em consideração as audiências públicas, as manifestações dos representantes 
do Radiodifusores, visando a utilização da faixa estendida para acomodar a Migração 
e disciplinar a utilização de todas as modalidades de serviços da faixa. Acima de tudo 
preserva-se o interesse público da melhor prestação de serviços, sempre no objetivo 
final do prestador e do usuário. 
Estabelecerá, em sua apresentação, a visão dos prazos envolvidos na evolução do 
Regulamento, fases intermediárias e sua efetiva entrada em vigência. 
 

• MODIFICAR O REGULAMENTO FM RESOLVE A MIGRAÇÃO? 
Palestrante: Andre Ulhoa Cintra – Diretor de Rádio – ABERT 
A análise do Diretor de Rádio da ABERT, mostrará como a possível alteração  do 
Regulamento Técnico FM poderá contribuir para a alocar todas as emissoras 
Migrantes do AM para o FM. 

SET RÁDIO 
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O saldo do Plano Básico e seu planejamento com as inviáveis na faixa convencional 
FM (88 a 108 MHz) acomodadas na estendida (76 a 88 MHz) não atingiria uma 
centena de estações.  Assim a viralização de FMs não representaria ameaça as atuais 
instaladas e teriam sua área de cobertura preservada. Até que ponto? 
Conheça o decisivo destino da Radiodifusão em FM no Brasil, aliando modelo de 
negócio à recepção preservada do conteúdo rádio no meio terrestre. 

 
 

 

Moderador: Claudio Lorini - Diretor da Lorini Engenharia 
Engenheiro Eletrônico com especialização em Telecomunicações e Redes de 
Informação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC. Advogado 
com especialização em Direito das Telecomunicações também pela PUC. Trabalhou na 
Rádio e TV Gaúcha / Stemac - Grupos Geradores / Indelsul – Indústrias de 
Telecomunicações É sócio-gerente da Lorini Engenharia Ltda./Loriservice – Radiodifusão 
e Telecomunicações – Fundada em 1981 – Porto Alegre/RS. 

 

Marcus Aurélio Ribeiro Manhães - pesquisador CPqD 
É pesquisador em telecomunicações desde 1984. Faz pesquisas e desenvolvimentos em 
temas que envolvem tecnologia, educação e sociedade. Seus trabalhos abrangem 
Internet, cidades digitais, telecomunicação fixa e móvel, inclusão digital, sistemas ópticos, 
rádio, TV digital, canal de interatividade, planos de canais de radiofrequência e modelos 
de propagação. Tem experiência em codificação de canal, transmissão óptica, 
modulação, otimização de espectro de radiofrequência e planejamento de canais. 
Graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba e mestre em Educação pela 
Universidade Estadual de Campinas. Suas pesquisas na área de educação e psicologia 
culminaram na obtenção do mestrado. Em maio de 2019 – pelo CPqD - conclui relatório 
de avaliação de receptores, relações de proteção de canais FM para motivar proposta de 
alteração de Regulamento Técnico. 

 

  
Paulo Eduardo dos Reis Cardoso - Coordenador de Administração de Planos 
Básicos de Radiodifusão / Gerência de Espectro, Orbita e Radiodifusão - ORER 
Possui Doutorado pelo DECOM-FEEC-Unicamp (2018), pesquisando Regulação da 
Radiodifusão com ênfase em TV Digital; Mestrado em Engenharia Elétrica (Eletrônica) 
pelo DEMIC-FEEC-Unicamp (2005); e Graduação em Engenharia Elétrica pela FEEC-
Unicamp (2002). Ocupa o cargo de Especialista em Regulação na Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel, onde atua como Coordenador de Administração de Planos 
Básicos de Radiodifusão, na Gerência de Espectro, Órbita e Radiodifusão; e é líder do 
Grupo Relator GRR6 (Radiodifusão) da CBC2. Anteriormente, atuou na Gerência 
Regional da Anatel em São Paulo, trabalhando com o Licenciamento e Alteração de 
Características Técnicas das estações de Radiodifusão; na Fiscalização Técnica em 
entidades de Radiodifusão; e na solução de problemas de radiointerferência em qualquer 
sistema de telecomunicação. Foi responsável técnico pela proposta de modificação do 
Regulamento Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada 
e pela análise de processos de viabilidade técnica para inclusão ou alteração do Plano 
Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada. 
Participou como observador do Governo Federal nos testes de Radiodifusão Sonora 
Digital, tanto nos testes do padrão americano - HD Radio, em 2008 e 2012, como nos 
testes do padrão europeu - DRM, em 2010. Atuou como Pesquisador de 
Telecomunicações da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações - CPqD 

95



 MENOS INTERFERÊNCIAS E MAIS CANAIS NO AR 

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

 

Andre Ulhoa Cintra – Diretor de Rádio – ABERT 
Engenheiro de Comunicações – Consultor especializado no planejamento de canais de 
radiodifusão. Diretor de Rádio Abert e estando atualmente trabalhando na Canalização 
FM, pela ABERT para acomodar os canais migrantes. Desenvolveu pela SET trabalho 
para acomodar a canalização de TV no processo de planejamento da canalização de TV 
Digital de TV. 
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TECNOLOGIAS E FLUXOS DE 

TRABALHO PARA USO DOS 

FORMATOS HDR (HIGH DYNAMIC 

RANGE) EM PRODUÇÕES DE 

CONTEÚDO AO VIVO 
Nos últimos tempos, o passo acelerado tem sido visto no avanço das tecnologias para o 
desenvolvimento e entrega comercial de sistemas de Ultra Alta Definição (UHD), para 
aplicações de radiodifusão e cinematografia digital. Talvez a tecnologia mais conhecida – e 
talvez mais significativa do que os avanços na resolução de imagem – seja a incorporação 
das novas curvas gama para implementar a captura e o processamento de imagens em High 
Dynamic Range (HDR). 
Palestrante: Hugo Gaggioni - Diretor de tecnologia da Sony a América 
 

 

Hugo Gaggioni - Diretor de tecnologia da Sony a América 
Formado em Telecomunicações, Engenharia de Sistemas e Engenharia Eletrônica pela 
Universidade de Essex em Colchester, Inglaterra; Universidade da Pensilvânia e 
Universidade de Columbia, respectivamente. Gaggioni, na Sony desde 1988, possui 
várias patentes e foi autor de mais de 40 publicações técnicas nas áreas de compressão 
de vídeo, bancos de filtros digitais, dispositivos e sistemas HDTV e UHDTV. Antes de 
ingressar na Sony, ele trabalhou na RCA Corp. e Bell Communications Research. Com 
interesses de pesquisa que vão desde processamento de vídeo digital e imagem e teoria 
da informação até compressão de vídeo / áudio e processamento de sinal 
multidimensional, Gaggioni participou de mais de 15 conferências internacionais nas 
áreas de HDTV, UHDTV e sistemas de compressão de banda larga. Ele também deu 
inúmeras apresentações e cursos de tutorial sobre processamento de sinais e 
tecnologias avançadas de vídeo em eventos internacionais patrocinados pelas 
organizações SMPTE, IEEE, SET e Eurasip. 

 

SET TECH BREAK - SONY 
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FUTURO DA MÍDIA: TECNOLOGIA E 

HÁBITOS DE CONSUMO 
Este tracking vem sendo realizado há ao menos cinco anos,  buscando identificar como as 
tecnologias vem afetando os hábitos de consumo. 
Como o consumo de mídia varia de acordo com a idade, geração, região, classe social? 
Quais inovações tendem a se perpetuar e quais são apenas hypes? 
Moderador: Roberto Franco - Head de Assuntos Institucionais e Regulatórios – SBT 
 

• O CONSUMO DE TELEVISÃO ENTRE AS GERAÇÕES 
Palestrante: Melissa Vogel - CEO da Kantar IBOPE Media no Brasil 
Atualmente, temos cinco gerações convivendo ao mesmo tempo e cada uma delas 
com comportamentos e valores diferentes. O tipo e o formato de conteúdo que cada 
uma delas consome impacta no desenvolvimento de novos tipos de programação e 
modelos de distribuição. Melissa Vogel, CEO Brasil da Kantar IBOPE Media, 
apresenta como essas gerações estão consumindo e o que é relevante para cada 
uma delas na busca por informação e entretenimento. 

 
• Palestrante: Anwar Nassar - CEO Lotier International 
• Palestrante: Georgia Jordan - Analista de Mercado da Kagan 
• Palestrante: Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da 

NAB 
 
 

 

Moderador: Roberto Franco - Head de Assuntos Institucionais e Regulatórios – SBT 
Graduado em engenharia elétrica com enfoque em eletrônica e telecomunicações pela 
Universidade Federal da Bahia e Pós em Marketing e Gestão de Empresas pelas FGV e 
ESPM. No decorrer de sua carreira, foi responsável pelo projeto e implantação de 
diversas empresas de rádio e televisão no Brasil. Foi Presidente da SET - Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão no período de 2002 até 2008 e Presidente do 
Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital nos períodos de 2005 a 2008 e de 2015 a 
2017, após este período ingressou como membro do Conselho de ambas Entidades. Em 
2009 Fez parte do Conselho Consultivo da ANATEL, em Agosto de 2012, tomou posse 
no Conselho de Comunicação Social até 2017 e atualmente é Head de Assuntos 
Institucionais e Regulatórios do SBT. 

 

Melissa Vogel - CEO da Kantar IBOPE Media no Brasil 
Reúne mais de 23 anos de experiência no mercado de pesquisa e inteligência de mídia 
trabalhando na Kantar IBOPE Media em postos no Brasil, no Panamá, além de 
experiência global na Kantar Media. Melissa ocupou cargos de liderança em diversas 
áreas da empresa como Comercial, Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento de novos 
negócios, Operações, Marketing e Produtos. Nos escopos de atuação Brasil e LatAm, a 
executiva se aprofundou no entendimento das necessidades dos clientes, colaborando 
com a indústria no desenvolvimento de métricas, produtos e negócios abrangendo o 
portfólio completo e linhas de serviço da companhia. Antes de assumir a liderança da 
Kantar IBOPE Media no Brasil, atuou como Global Director para agências para a Kantar 

HOT SESSION 

98



 FUTURO DA MÍDIA: TECNOLOGIA E HÁBITOS DE CONSUMO 

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

Media e por dois anos como Diretora Executiva Multimedia, para os negócios de Target 
Group Index e medição de Rádio. Melissa é formada em Rádio & TV pela Universidade 
São Paulo - USP, com pós-graduação em Comunicação com o Mercado pela ESPM e 
Administração na Fundação Getúlio Vargas. Foi professora do curso de pós-graduação 
em Inteligência de Mercado da ESPM. 

 

Anwar Nassar - CEO Lotier International 
A Lotier International é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções de 
ponta em mídia, vídeo e telecomunicações, nos mercados Latino-americano, Europeu e 
Indiano. O portfólio de parceiros da Lotier inclui líderes mundiais como Amdocs/Vubiquity, 
Gracenote, Comcast, Verizon, Intel entre outros, e projetos realizados em parceria com 
as principais empresas de telecomunicações incluindo o grupo Claro, Telefonica, Oi, 
Algar, Telecom Argentina, VTR e outras dezenas de operadores nos territórios onde atua. 
Antes de assumir a direção da Lotier, Anwar atuou no mercado de investimentos 
imobiliários como sócio da Metágora Capital e em parcerias com os fundo Colony Capital, 
GE Capital e Trump Organization. Anwar possui mestrado da Universidade de Columbia, 
NY. 

 

Georgia Jordan - Analista de Mercado da Kagan 
Georgia Jordan é analista de mercado da Kagan, um grupo de pesquisa de mídia e 
telecomunicações da S&P Global Market Intelligence, focando nos mercados de TV paga 
e banda larga na América Latina. Ela cobre o setor de Telecomunicações, Mídia e 
Tecnologia desde 2009, inicialmente como jornalista e mais tarde como analista de 
mercado, se especializando na indústria de telecomunicações latino-americana, incluindo 
serviços fixos e móveis, tecnologia e regulação. 

 

Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da NAB 
Skip Pizzi é engenheiro, jornalista, editor, autor e coach de tecnologia. Atualmente, 
exerce o cargo de vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da National 
Association of Broadcasters (NAB). Também é vice-presidente do Grupo de Tecnologia 
3 (TG3) do Advanced Television Standards Committee (ATSC), que está desenvolvendo 
o padrão ATSC 3.0. É membro do Conselho de Administração do Fórum Ultra HD e editor 
associado do Manual de Engenharia da NAB, 11ª edição.  Graduado pela Universidade 
de Georgetown, estudou Engenharia Elétrica, Economia Internacional e Belas Artes.  Seu 
livro mais recente é A Broadcast Engineering Tutorial for Non-Engineers, 4 ª edição. 
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ASSISTENTES DE VOZ E 

CHATBOTS:  A NOVA RELAÇÃO 

COM O CONSUMIDOR 
Como está sendo estabelecida a nova forma de comunicação e interatividade usando 
assistentes de voz e chatbots, viabilizando potenciais novos negócios e modelos. 
Moderador: Marcelo Guerra - Gerente de Tecnologia em Mídias Digitais na TV Globo 
 

• AMAZON ALEXA 
José Nilo Cruz Martins - Country Manager Alexa Skills na Amazon 
Amazon Alexa – a nova fronteira da voz. 
 
• VAMOS CONVERSAR? 
Luis Motta - UX Customer Success – Take 
Com tantas mensagens que recebemos todos os dias, como podemos nos destacar? 
Um contato inteligente pode tornar uma marca mais presente na jornada do seu 
cliente. 
 
• A NOVA JORNADA DA GLOBO NO MUNDO DOS ASSISTENTES DE VOZ 
Eliseu Barreira Junior - Coordenador de Mídias Digitais na TV Globo 
Nos próximos anos, vamos navegar pela Internet usando comandos de voz. A Globo 
já começou a se preparar para esse novo contexto. Nessa palestra, apresentaremos 
alguns aprendizados da empresa com a tecnologia. 

 
 

 

Moderador: Marcelo Guerra - Gerente de Tecnologia em Mídias Digitais na TV Globo 
Marcelo Guerra atua em diferentes iniciativas em Transformação Digital, Big Data, 
Segunda Tela e Experiências Interativas e inovações em Mídias Digitais. Trabalha na 
empresa há 14 anos em diferentes funções incluindo Projetos, TV Digital, ,Operações de 
entretenimento, pós-produção e Planejamento Estratégico da Tecnologia. Formado em 
Engenharia Eletrônica e Telecomunicações na Universidade Gama Filho, tem MBAs em 
Gestão de Marketing pela PUC-RJ e Gestão de Negócios pelo IBMEC-RJ. 

 

José Nilo Cruz Martins - Country Manager Alexa Skills na Amazon 
José Nilo Cruz Martins atualmente trabalha no escritório da Amazon no Brasil, na posição 
de Country Manager de Alexa Skills & AVS, De 2011 a 2018 foi o Country Manager das 
operações da AWS no Brasil. No Google, a partir de 2007 contribuiu para o lançamento 
da operação "Google Enterprise" no Brasil. Foi o gerente geral no Brasil da empresa de 
software Ariba, em 2001.  É Brasileiro, nativo de São Paulo.  

INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
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Luis Motta - UX Customer Success – Take 
UX Designer na Take com experiência em construção em contatos inteligentes para 
grandes empresas como: Globo, Caixa Seguradora, Heineken e Porto Seguro e 
ganhador do primeiro hackathon de Chatbots do Brasil. 

 

Eliseu Barreira Junior - Coordenador de Mídias Digitais na TV Globo 
Atualmente, é Coordenador de Mídias Digitais na TV Globo. Desde 2018, lidera projetos 
para distribuição de conteúdos em assistentes de voz, como o Google Assistant. 
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E-SPORTS 
Produção de conteúdo com engajamento e entretenimento. O fenômeno de audiência sob a 
ótica de grandes profissionais de mídia, editorial e eventos. 
Moderador: Gui Barbosa, Head of Business, nøline culture 
 

• POR QUE E-SPORTS É O PRÓXIMO GRANDE NEGÓCIO? 
Palestrante: Moacyr A. Alves Junior, Sócio / Diretor da Talent Experts 
O Brasil hoje é a terceira maior audiência no esporte eletrônico no mundo perdendo 
apenas para a China e os EUA. Como esse mercado chegou tão rápido a esse 
numero de audiência e o que é certo e incerto nesse mercado no Brasil ? Nesta 
apresentação abordaremos o comportamento das marcas sobre essa nova 
modalidade e os desafios desse setor. 
 
• E-SPORTS 
Palestrante:  Felipe Santana Felix - Gerente de Produto - ESPN Brasil 
 
• Palestrante:  Bernardo Mendes - Gaming @ Cheil, CHEIL Worldwide 

 
 

 

Moderador: Gui Barbosa, Head of Business, nøline culture 
Atualmente, Gui Barbosa ocupa a função de Diretor de Negócios da nøline culture, 
agência com foco na criação de estratégia e conteúdo para marcas que desejam se 
comunicar com público jovem, sobretudo geek e gamer. Antes disso, foi Diretor Comercial 
& Parcerias da BBL, holding de entretenimento que administra a marca ESL no Brasil. 
Anteriormente, fundou a consultoria LGZn e também ocupou posições de destaque e 
liderança em multinacionais como Cerner, Universal Music Publishing e Deloitte. 

 

Moacyr A. Alves Junior, Sócio / Diretor da Talent Experts 
Sócio diretor da Talent Experts empresa do ramo de eSports e criação de conteúdo em 
áudio e vídeo voltado ao público jovem. Trabalhou em empresas como ESL da Alemanha, 
1080partners dos EUA e Halo Digit da China e foi conselheiro do governo federal na 
secretaria do áudio visual por 6 anos para o setor de jogos eletrônicos. Também é 
presidente da ACIGAMES (Associação comercial industrial e cultural dos jogos 
eletrônicos do Brasil) com filiais na Itália, EUA e Argentina. 

 

Felipe Santana Felix - Gerente de Produto - ESPN Brasil 
Comunicador apaixonado por video games, já rodou o mundo e o Brasil cobrindo 
competições e eventos de games. Fundador do extinto portal Selecter, foi player 
reasearch da Riot Games Norte América para o documentário Legends Rising, auxilou a 
Editora Europa em sua revista de eSports e atualmente é um dos responsáveis pelo 
eSports como produto na ESPN Brasil. 
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Bernardo Mendes - Gaming @ Cheil, CHEIL Worldwide 
Antes de entrar para o time da Cheil, Bernardo trabalhava na Turtle Entertainment, 
proprietária da ESL (Electronic Sports League), gerenciando as áreas de negócio da 
empresa e colaborando com o desenvolvimento do mercado local de e-sports com a liga 
nacional “ESL Brazil Premier League” e grandes produções de eventos como o “Clash 
Royale Crown Championship”, o “ESL Pro League Finals São Paulo” e a “ESL One Belo 
Horizonte”. O executivo também atuou na Futura Networks (proprietária da Campus 
Party) e MCI Group. Ao longo de sua carreira, Bernardo também registra trabalhos 
executados para clientes como Facebook, Paypal, Submarino, Vivo, Sadia, 3 Corações, 
Outback, Uber, Porto Seguro, Otima, IBM, Riot, Activision Blizzard, Tencent Games, Intel 
e RedBull. O Gamer Specialist traz para sua primeira passagem em uma agência de 
publicidade sua visão ampliada e seu entendimento sobre a singularidade e o grande 
potencial do mercado de games no Brasil podendo, assim, contribuir com a comunidade 
e traduzir o que significa tal cenário para os "não-gamers”. Sua trajetória torna ainda mais 
possível conectar as pontas do mercado, mantendo um bom tom para diferentes linhas 
de campanha, seja as com potencial profissional, no caso de e-sports, seja as que têm 
relação com tendências Pop Cult. 
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O PODCAST VIRALIZOU 
Os podcasts entraram definitivamente na vida das pessoas, no radar dos produtores de
conteúdo e na agenda dos executivos de marketing. O crescimento deste mercado é
exponencial. É um fenômeno global e, mais recentemente, ganhou grande destaque no
Brasil nas discussões sobre novidades e oportunidades na mídia.
Este painel apresentará uma visão geral do mercado de podcasting, tanto na perspectiva do
rádio como na ótica dos produtores dos demais segmentos da mídia. Também serão
discutidos os modelos de monetização e suas tecnologias.
Moderador: Marco Túlio Nascimento - Diretor da ZYDigital

• PARTE 1 – O MERCADO DE PODCASTING (CASE 1)
Palestrante: Ricardo Gandour - Diretor Executivo de Jornalismo da Rede CBN

• PARTE 2 – O MERCADO DE PODCASTING (CASE 2)
Palestrante: Magê Flores - Jornalista da Folha e apresentadora do podcast Café da
Manhã

• PARTE 3 – TECNOLOGIAS DE MONETIZAÇÃO DE PODCASTS
Palestrante: Rodrigo Tigre - Country Manager na RedMas / Audio.ad

Moderador: Marco Túlio Nascimento - Diretor da ZYDigital 
Engenheiro de Telecomunicações formado pela Universidade Federal Fluminense e
Membro do Conselho Deliberativo da SET. Com carreira desenvolvida na área de
radiodifusão, trabalhou no Sistema Globo de Rádio onde ocupou a função de Gerente
Geral de Tecnologia e foi responsável pelas áreas de Engenharia, TI e Operações.
Atualmente, é diretor da ZYDIGITAL, empresa que fundou em 2015 e que atua no
mercado de tecnologia e mídia com a proposta de contribuir para a reinvenção do rádio,
a criação de uma nova forma de consumo de áudio, uma nova experiência de ouvir. A
ZYDIGITAL desenvolve estudos e soluções nas áreas de rádio, streaming, aplicativos
para smartphones, aplicativos de voz e podcasting.

Ricardo Gandour - Diretor Executivo de Jornalismo da Rede CBN 
Ricardo Gandour é diretor executivo de jornalismo da Rede CBN e membro do conselho
editorial do Grupo Globo. É mestre em Ciências da Comunicação (ECA-USP),
engenheiro civil (USP-São Carlos) e jornalista (Cásper Líbero). Foi Visiting Scholar na
Columbia Journalism School (2016). É membro dos conselhos do Columbia Global
Center Brazil, do Instituto Palavra Aberta, da startup ImpactMania (Califórnia) e da WAN-
IFRA News Publishers Association Latin America. Possui especializações em Publishing
(Stanford University), Gestão Avançada (Insead) e Administração (FGV). Foi diretor de
conteúdo do Grupo Estado (2006-2015), diretor executivo do “Diário de S.Paulo” (2002-
2006), diretor de publicações da Editora Globo (2000-2002), diretor-fundador da Editora
Publifolha (1995-2000) e repórter e editor na “Folha de S.Paulo” (1990-1995).
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Magê Flores - Jornalista da Folha e apresentadora do podcast Café da Manhã 
Paulistana, Magê Flores é jornalista da Folha há seis anos. Já passou pela Globo News
e pela rádio CBN, onde começou a carreira na reportagem. Se especializou em
jornalismo gastronômico e, na Folha, foi repórter do caderno Comida, da revista sãopaulo
e redatora da primeira página. Desde janeiro, apresenta o podcast diário de notícias Café
da Manhã, ao lado de Rodrigo Vizeu.

Rodrigo Tigre - Country Manager na RedMas / Audio.ad 
Rodrigo Tigre tem mais de 25 anos de experiencia no mercado digital e é sócio da
RedMas / Audio.ad, primeira empresa de soluções de áudio advertising digital na América
Latina e atualmente presidente do comitê de áudio digital no IAB Brasil. Tigre criou sua
primeira empresa em 1994, uma editora e distribuidora de CD-ROM, e em 1996 começou
a desenvolver projetos para internet, entre eles a GamesMania, portal de Games em 5
línguas e a Netbyte, um e-commerce voltado para Games. Em 2006 criou um portal
voltado para o público feminino (Feminice) adquirido posteriormente pelo Bolsa de
Mulher, onde atuou como diretor de novos negócios. Antes de assumir esta nova posição,
atuava como sócio local da Populis, rede premium de conteúdo, adquirida em 2016 pela
RedMas / Audio.ad. Com sede na Argentina e estabelecida em São Paulo em 2016
possui localmente mais de 100 clientes, incluindo Nestlé, LG, Coca-Cola. Além do Brasil,
a RedMas / Audio.ad tem escritórios em mais de 15 países da América Latina e nos EUA
e conta com mais de 200 colaboradores. Desde 2011 faz parte do Grupo Cisneros, um
dos maiores grupos privados de mídia, entretenimento, telecomunicações e produtos
destinados às comunicações de massa no mundo.
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EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR 

NO MUNDO OTT / DIRECT TO 

CONSUMER EM EMPRESAS DE 

MÍDIA  
Moderador: Marcelo Guerra - Gerente de Tecnologia em Mídias Digitais na TV Globo
Palestrantes:

• Palestrante: Daniel Costa - Co-Fundador e Chairman | TAKE

• Palestrante: Fernando Teixeira - Solutions & Strategy Director, Latam | Adobe

• FOCO NO CONSUMIDOR
Palestrante:  Antonio Forjaz - Head of CRM & Consumer Journey / Globoplay
Em um mundo onde as relações profundas são cada vez mais escassas, tanto em
C2C como em B2C, encontrar formas de criar experiências personalizadas e
engajantes se tornou um dos maiores desafios para qualquer negócio. Isso é
particularmente verdade no universo de entretenimento e OTT. Existem muitos
touchpoints com o consumidor, mas é muito fácil criar estratégias desalinhadas com
o que ele quer e espera da plataforma. O que diferencia realmente uma plataforma
da outra é quando o foco da mesma é o consumidor, e não só o produto ou processo.
Nos 20 minutos de apresentação, tentarei dar insights de como o Grupo Globo está
olhando para este desafio e como ele se está posicionando, tentando estabelecer
uma relação de 1 para 1 com o seu consumidor.

Moderador: Marcelo Guerra - Gerente de Tecnologia em Mídias Digitais na TV Globo 
Marcelo Guerra atua em diferentes iniciativas em Transformação Digital, Big Data,
Segunda Tela e Experiências Interativas e inovações em Mídias Digitais. Trabalha na
empresa há 14 anos em diferentes funções incluindo Projetos, TV Digital, ,Operações de
entretenimento, pós-produção e Planejamento Estratégico da Tecnologia. Formado em
Engenharia Eletrônica e Telecomunicações na Universidade Gama Filho, tem MBAs em
Gestão de Marketing pela PUC-RJ e Gestão de Negócios pelo IBMEC-RJ.

Daniel Costa - Co-Fundador e Chairman | TAKE 
Formado e Pós-Graduado em Administração e Marketing pela UFMG, Comércio Exterior
na UNA,  MBA pela FGV/OHIO University em E-Business e curso de Inovação e
Empreendedorismo em Stanford.
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Fernando Teixeira - Solutions & Strategy Director, Latam | Adobe

Antonio Forjaz - Head of CRM & Consumer Journey / Globoplay 
Hoje cumprindo a função de Gerente de CRM & Salesforce Marketing Cloud no
Globoplay, o serviço de streaming em vídeo do Grupo Globo. Responsável por
desenvolver e melhorar a estratégia de CRM com o assinante e prospect. Já trabalhou
em estratégia de produtos Mobile na Samsung em Londres. Responsável por assegurar
a sinergias e o alinhamento entre várias áreas, garantindo a entrega da estratégia para
o Head de Internet e Mobile. Também desenvolveu experiência em gestão de projeto,
vendas e mídia através de várias experiências em empresas globais como Telecine
(Brazil) ou Fremantle Media (Espanha).  Completou um MBA em gestão pela Cass
Business School em Londres com distinção, depois de obter sua licenciatura em um
programa conjunto localizado em Barcelona, Toulouse e San Diego.
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CONSTRUINDO UMA CULTURA DE 

INOVAÇÃO 
Você é nosso convidado para participar desse painel que irá trazer casos reais e exemplos
de modelos de inovação em diferente empresas, tanto do setor de broadcast e de outros
setores, abordando diferente modelos de inovação e trazendo um perfil de das habilidade
que esse novo profissional precisa ter e como podemos ajudar nessa jornada.
Moderador: Carolina Duca Novaes - Gerente de Tecnologia - TV Globo

• Palestrante: Pierre Lucena, Presidente do Porto Digital

• Palestrante: Roberto de Oliveira Filho - Coordenador de Tecnologia na RPC

• HABILIDADES RELEVANTES NO MERCADO DE TRABALHO
Palestrante: Anna Leticia Azevedo - Gerente de Atração / TV Globo
A medida que algumas funções perdem relevância no mercado porque deixarão de
existir, outros grupos crescem em importância. Algumas habilidades ganham
importância a medida que as empresas evoluem junto com as tecnologias.

Moderadora: Carolina Duca Novaes - Gerente de Tecnologia - TV Globo 
Formada em engenharia Elétrica pela Universidade Mackenzie, MBA em gestão
estratégica em mercados pela ESPM e mestrado em sistemas de comunicação Digital
pela Universidade Mackenzie. Sou atualmente gerente de tecnologia da TV Globo em
Recife.

Pierre Lucena, Presidente do Porto Digital 
Presidente do Porto Digital (parque tecnológico de Recife, escolhido por três vezes pela
Anprotec como melhor ambiente de inovação do Brasil), Doutor em
Administração/Finanças pela PUC-Rio e Professor de Finanças da UFPE. Foi Reitor do
Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) e Vice-Presidente do Diário de
Pernambuco. É pesquisador na área de mercado de capitais e foi também Secretário-
adjunto de Educação de Pernambuco.

Roberto de Oliveira Filho - Coordenador de Tecnologia na RPC 
Roberto Oliveira possui 15 anos de experiência na área de tecnologia. Atuou em diversas
funções em empresas como Buscapé, O Boticário, Apontador, startups no Vale do Silício
e atualmente coordena a equipe de tecnologia da RPC com foco em soluções de BI, Big
Data, Machine Learning e inovações voltadas a área de negócio e produção de conteúdo.
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Anna Leticia Azevedo - Gerente de Atração / TV Globo 
Posição atual: Aquisição de Talentos e Planejamento da Estratégia de Employer
Branding na TV Globo. Mais de 20 anos de experiência em diferentes funções em RH
(marca empregadora, Gestão de Talentos, Aquisição de Talentos, Gestão de
Desempenho, Pesquisa de Engajamento, Formação de novos talentos e etc)
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CONTEÚDO ORIGINAL – O FIM DAS 

JANELAS? 
As formas como consumimos o conteúdo rompeu paredes que antes delimitavam se o
conteúdo foi feito para TV aberta, TV paga, Cinema.
Com a evolução do consumo de conteúdo via plataformas OTT em diversos tipos de
dispositivos o conceito da janela de exibição vem se tornando cada vez mais irrelevante
enquanto as narrativas tornam-se cada vez mais importantes para o engajamento da
audiência.
No painel, os convidados da Brasil Audiovisual Independente debatem sobre o futuro do
consumo do audiovisual e como o desenvolvimento de conteúdo original de qualidade pode
ser o diferencial para a conquista do público-alvo.
Moderador: Mauro Garcia - Presidente Executivo da Bravi (Brasil Audiovisual Independente)
/ Membro do Conselho Deliberativo da SET

• Palestrante: Roberto d'Avila - Fundador da Moonshot Pictures

• Palestrante:  Adriana Favaro - Diretora Comercial de Veículos da Kantar IBOPE
Media

• Palestrante:  Beto Gauss - Sócio e Produtor da Prodigo Films

• Palestrante:  Marcio Yatsuda - Presidente da Movioca Content House.

Moderador: Mauro Garcia - Presidente Executivo da Bravi (Brasil Audiovisual 
Independente) / Membro do Conselho Deliberativo da SET 
Quarenta anos de experiência na área de comunicação, destacadamente em televisão,
em empresas reconhecidas nacional e internacionalmente. Membro Titular do Conselho
Superior de Cinema e Associado da Academia Brasileira de Cinema. Diretor de
Programação da TV Cultura de São Paulo e Diretor de Projetos Especiais entre 2005 e
2010; responsável pela implantação e formatação dos novos canais da Multiprogramação
para a TV Digital e da área de Novas Mídias da Fundação Padre Anchieta: UNIVESP TV
(Universidade Virtual do Estado de S. Paulo e MULTICULTURA. Criador, implantador e
Diretor de Conteúdo da TV Rátimbum, primeiro canal infantil brasileiro da tevê por
assinatura. Diretor-Presidente, entre 1998 e 2001, da ACERP – Associação de
Comunicação Educativa Roquette-Pinto, mantenedora da TVE Brasil e das Rádios MEC
AM e FM (Organização Social – empresa privada sem fins lucrativos); como Presidente
da Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais, a ABEPEC em
1999 e 2000; Ex-Presidente do Conselho da Red de América Latina, com sede no
Uruguai, que congrega emissoras públicas, privadas e produtores independentes de toda
a América Latina. Responsável pelo desenvolvimento de projetos estratégicos de
televisão e outras mídias, como a implantação do Canal TV Cultura & Arte para o
Ministério da Cultura; pelo desenvolvimento e implantação do Canal Brasileiro de tevê
por assinatura CINEBRASiLTV; dos canais de TV Digital e TV na Internet para o Instituto
Embratel 21. Sintonizado com a nova indústria audiovisual e com a convergência das
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múltiplas plataformas e as novas regulações do setor audiovisual para a distribuição de
conteúdos audiovisuais de vídeo por demanda.

Roberto d'Avila - Fundador da Moonshot Pictures 
Fundador da Moonshot Pictures, produtora especializada em projetos audiovisuais para
cinema e televisão, que atua no mercado desde 2001. Atualmente, tem 7 programas em
exibição no GNT, "A Louca das Plantas", "Que Seja Doce", "The Taste", "Cozinheiros em
Ação", "Que Marravilha! - Aula de Cozinha" e  "Credo, Que Delícia" e "Me Deixa Dançar"
lançados em março. Em paralelo, a produtora acaba de rodar sua primeira série para o
Netflix "Spectros", e estreia neste segundo semestre a 4ª temporada de "Sessão de
Terapia".

Adriana Favaro - Diretora Comercial de Veículos da Kantar IBOPE Media 
Diretora Comercial de Veículos da Kantar IBOPE Media e considerada uma das
profissionais de mídia mais influentes do país. Possui mais de 25 anos de experiência no
mercado e passagens por grandes players. A executiva já foi Vice-Presidente do Grupo
de Mídia SP, Presidente da Comissão Abap-Redes e Membro do Comitê Técnico do
CENP.

Beto Gauss - Sócio e Produtor da Prodigo Films 
É sócio e produtor da Prodigo Films. Produziu diversos longas metragens entre eles  'A
HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA' e 'O ROUBO DA TAÇA'. Para TV e OTT,
produziu séries como OSCAR FREIRE 279', (FDP), Até que a Mortes nos Separe e a
mais recente 'COISA MAIS LINDA' para a NETFLIX . Nesse momento esta em pré
produção da 2ª temporada de Coisa Mais Linda e de Cidades Invisíveis, serie criada por
Carlos Saldanha.

Marcio Yatsuda - Presidente da Movioca Content House 
Presidente da Movioca Content House, produtora audiovisual para digital, TV e cinema.
Graduado em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp, possui diversas
especializações em Administração, Produção Executiva, Liderança e Gestão de
Pessoas. Foi co-fundador e presidente da Kaizen, empresa integradora de TI onde atuou
de 1996 a 2012. A Kaizen foi adquirida em 2010 pela chilena Sonda IT, maior empresa
latino-americana de TI. Com larga experiência em negócios internacionais, na Movioca é
responsável pela gestão da empresa, e atua como produtor executivo em  projetos como
"O Segredo de Davi", "Drag Me as a Queen", dentre outros.

111



A EXPANSÃO DO FATURAMENTO DO RÁDIO

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

15h40 – 17h  | Sala 16 | Quarta-Feira – 28 de Agosto

A EXPANSÃO DO FATURAMENTO 

DO RÁDIO 
A mídia tradicional e a internet têm tecnologias e modelos comerciais diferentes. Porém, no
cenário de convergência em que trabalhamos, é necessário integrar os dois mundos para
oferecer ações comerciais que sejam abrangentes, coordenadas e compatíveis com as
expectativas atuais do mercado.
Este painel abordará a publicidade e a monetização para o conteúdo de áudio em seus
diferentes formatos, dos desafios atuais às novas oportunidades que a tecnologia está
criando a cada dia.
Moderador: RODRIGO NEVES – Diretor Geral, Rede Bandeirantes / Presidente da AESP

• VENDENDO O RÁDIO SEM PESQUISA
Palestrante: Robson Jefferson - Gerente Comercial no Grupo Band - Rádios
Campinas

• CRIATIVIDADE E PRÓ-ATIVIDADE – EXPANDINDO AS FRONTEIRAS DO
RÁDIO
Palestrante: Robson Ferri - Diretor na Agência RF

• O VÍDEO COMO OPORTUNIDADE PARA O RÁDIO
Palestrante: Josimar Machado - Diretor na JMV Technology

Moderador: RODRIGO NEVES – Diretor Geral, Rede Bandeirantes / Presidente da 
AESP 
Rodrigo Neves, jornalista com especialização em jornalismo de rádio. Filho de
radiodifusores, com apenas 12 anos de idade, iniciou sua vida no meio rádio, tendo a
oportunidade de passar por todas as áreas de uma emissora.   Desde 1978 está no Grupo
Bandeirantes. Participou do projeto, lançamento e desenvolvimento de satélite para
redes de rádio. Desempenhou atividades em diversas empresas do grupo e atualmente
ocupa o cargo de Diretor Geral do Grupo Bandeirantes. Entre 2005 e 2006, foi presidente
da APP - Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas.   É Presidente
Regional da Amcham Campinas, Membro do Conselho  do SERTESP - Sindicato das
Empresas de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo e do Centro Corsini.   Em 22 de
maio de 2019, foi eleito para  Presidência da AESP – Associação das Emissoras de Rádio
e Televisão do Estado de São Paulo, primeira associação do setor no Brasil e mais
importante regional, para o biênio 2019-2021, cargo que já ocupou no período de julho
2011-julho 2015. Rodrigo é um homem determinado em tudo o que faz e é apaixonado
por radiodifusão. Tem experiência e sabe das dificuldades enfrentadas nas grandes e
nas pequenas emissoras.
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Robson Jefferson - Gerente Comercial no Grupo Band - Rádios Campinas 
Robson Jefferson, começou sua carreira profissional, como executivo de contas na
extinta Rede Manchete de Televisão. De lá pra cá passou por importantes empresas de
comunicação como TV Bandeirantes, O Estado de São Paulo, foi atendimento de
grandes agências de publicidade Há 10 anos gerencia e treina equipes de alta
performance. Atualmente é gestor da operação comercial das 4 emissoras de rádio do
Grupo Bandeirantes em Campinas: Educadora FM, Band FM, Nativa FM e RB. Robson
é formado em Administração pela USF e pós-graduado em Gestão de Negócios pela
ESAMC.

Robson Ferri - Diretor na Agência RF 
38 anos. Radialista, Publicitário, Redator, Palestrante, Empresário. 22 anos de
experiência na área de comunicação. Passagem pelas Rádios, Metropolitana FM 98.5
São Paulo, Rede Transamérica, Rádio Mix FM 106.3 São Paulo. Voz padrão de mais de
25 emissoras de rádio pelo Brasil e mais 2 no exterior. Atualmente é uma das vozes e
responsável pela criação de peças institucionais e promocionais da TV Globo Rio de
Janeiro, para o Sistema Globo de Rádio. Fundador e diretor executivo da RF Mídia,
agência de conteúdo digital com atendimento para diversos segmentos que buscam
conteúdo estratégico para fortalecimento de marca na comunicação em plataformas
digitais. A RF Mídia oferece estrutura para criação e gestão de brandy, web sites,
aplicativos e conteúdo para mídias sociais. Gera conteúdo para mais de 200 emissoras
no Brasil, mais de 20 atrações diárias a para sua base de assinantes. Oferece também
projetos especiais - coberturas dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Copa do Mundo
Brasil 2014, Rio 2016, Copa Rússia 2018 - com entrega dedicada para emissoras de TV,
Rádio e empresas que buscam fortalecer seus canais de contato com público. Hoje,
Robson Ferri tem participado de congressos e feiras como expositor e palestrante,
compartilhando a visão da RF, sempre pautando a importância de qualquer empresa de
qualquer segmento se atentar em não apenas ter canais de contato com o público, mas
sim ter um conteúdo que faça com que seus negócios venham a ser apresentados de
forma acertada para atender as expectativas de um mercado cada vez mais exigente.

Josimar Machado - Diretor na JMV Technology 
Fundou a JMV Technology aos 18 anos, hoje atua como arquiteto de software
especializado em plataformas web para Streaming de áudio e video, Live VOD e OTT.
Nos últimos 6 anos tem especializado em marketing, procura unir o melhor dos dois
mundos, tecnologia em áudio e vídeo com poderosas estratégias de marketing, com foco
em resultados e geração de receita.
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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

DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL
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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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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

NA MÍDIA – UMA VISÃO GLOBAL 
Segundo os dados mais recentes da UNESCO, os investimentos mundiais em Pesquisa &
Desenvolvimento estão estimados em 1,7 trilhões de dólares.  Os cinco países que mais
investem em P&D são, por ordem, os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Coreia do
Sul. Juntos, os 3 países asiáticos são responsáveis por mais de 36% de todo o investimento
mundial.  Em relação ao PIB, Japão e a Coreia do Sul estão entre os países que mais
investem em pesquisa. E, não por coincidência, estão entre os países que têm o maior
número de cientistas por milhão de habitantes: 5.328 e 6.856 respectivamente. ( O Brasil
tem 881).
Na China o crescimento dos aportes em pesquisa tem sido exponencial. De 13 bilhões de
dólares em 1991 atingiu 410 bilhões em 2016, ou seja, 30 vezes mais. E já se especula que
em 2020 poderá ultrapassar os Estados Unidos.
Grande parte destes investimentos em pesquisa tem ido para a área de TIC – Tecnologia da
Informação e Comunicações, incluindo-se aí o setor de Broadcasting e Mídia.
Frente a este cenário,  convidamos dois eminentes pesquisadores, Kohei Kambara ( NHK –
Japan) e Jian Song (Tsinghua University -China) para falar dos recentes desenvolvimentos
em seus países.  Convidamos também nosso colega da Rede Globo, Carlos Eduardo Cosme
Ribeiro que nos trará os resultados de  sua experiencia em P&D na Coreia do Sul.
Moderador: Fernando Bittencourt - Ex-presidente da SET
Co-moderador: Cristiano Akamine - Professor, Universidade Presbiteriana Mackenzie

• NKH OPEN HOUSE – LEVANDO A MÍDIA ALÉM DA “CAIXINHA”
Palestrante: Kohei Kambara - Engenheiro Pesquisador Sênior - STRL NHK
NKH OPEN HOUSE é o evento anual onde são mostrados ao grande público as
tecnologias e serviços de broadcast em desenvolvimento no STRL –  Science &
Technology Research Laboratories da NHK. Estas pesquisas são baseadas em três
grandes pilares:  “Reality Imaging”- tecnologias que fornecem conteúdo com
sensação mais realista /  “Connected Media”- tecnologias para melhorar a produção
de programas e proporcionar uma melhor experiencia ao usuário com uso da Internet
/ “Smart Production”- tecnologias para se produzir programas de forma mais eficiente
usando a Inteligência Artificial.
Nesta palestra apresentaremos algumas das principais atrações desta exposição.

• O PADRÃO DTMB -DIGITAL TELEVISION / TERRESTRIAL MULTIMEDIA
BROADCASTING- E SUA VERSÃO AVANÇADA
Palestrante:  Jian Song - Diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de
Tecnologia de DTV - China
Nesta palestra será apresentada a revisão técnica do Padrão de Radiodifusão
Terrestre Digital chinesa, DTMB (Digital Television / Terrestrial Multimedia
Broadcasting) e sua versão avançada DTMB-A. Inclui a descrição geral do protocolo
de transmissão da camada física, incluindo a estrutura de quadros, codificação de

INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS
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canais e esquemas de modulação, com destaque para as tecnologias principais. Os
resultados de medição também serão fornecidos para a validação de desempenho
junto com os possíveis aplicativos.

• TV 3.0: INICIATIVAS DE PESQUISA NO ETRI E OPORTUNIDADES NO BRASIL
Palestrante:  Carlos Eduardo Cosme Ribeiro - Especialista Tecnologia IV P&D - TV
Globo
No primeiro semestre de 2019 o palestrante visitou o ETRI – Electronics and
Telecommunications Research Institute, na Coreia do Sul, para estudar suas linhas
de pesquisa no tema TV3.0 e que utilizam o formato ATSC 3.0.
A palestra abordará a experiência da visita ao ETRI e as linhas de pesquisa estudadas
com aplicação ao contexto Brasil.

Moderador: Fernando Bittencourt - Ex-presidente da SET 
Fernando Bittencourt é membro do Conselho de Ex-presidentes da SET. Engenheiro
eletrônico, é fundador da FB Consultoria e ex-diretor geral de Engenharia da Rede Globo.
Faz parte do Conselho Deliberativo do Fórum SBTVD e é membro das entidades
internacionais: IEEE, IBC e SMPTE. Em 1994, tornou-se o coordenador do grupo criado
pela SET e pela ABERT que estudou e implantou a TV digital no Brasil. Foi conselheiro
titular do Conselho de Comunicação Social do Senado Federal. É reconhecido
mundialmente como engenheiro de notório saber na área de comunicações.

Co-moderador: Cristiano Akamine - Professor, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
Cristiano Akamine recebeu o Ph.D. em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual
de Campinas, Brasil, em 2011. É professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
onde é Coordenador do Laboratório de Pesquisa em TV Digital. É membro do Conselho
Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (FSBTVDT) e
Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET). Atua na padronização da
radiodifusão ISDB-TB e possui diversas patentes, licenciamento de propriedade
intelectual, inúmeros artigos publicados e possui uma bolsa científica brasileira de
Produtividade e Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - Nível 2 do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ele também
atuou como revisor de vários periódicos e conferências e participou como editor
convidado na edição especial de comunicações multiponto e ponto-a-multiponto em 5G
da revista IEEE Communications e na edição especial em 5G para Broadband Multimedia
Systems and Broadcasting do IEEE Transactions on Broadcasting. Atualmente, ele atua
como editor associado do IEEE Transactions on Broadcasting. Sua pesquisa atualmente
se concentra em transmissão digital terrestre, rádio definido por software, codificação de
canal, sistemas embarcados e 5G.

Kohei Kambara - Engenheiro Pesquisador Sênior - STRL NHK 
Kohei Kambara começou a trabalhar como engenheiro da NHK em 2001. Desde então,
ele está envolvido nos trabalhos de pesquisa do sistema ISDB-T nos Laboratórios de
Pesquisa de Ciência e Tecnologia da NHK (STRL). De 2009 a 2019, trabalhou em várias
estações de transmissão regionais da NHK construindo sites de estações de transmissão
terrestres locais. Ele participa das reuniões do ITU-R SG6 e contribuiu com seu
conhecimento técnico e experiência para as Recomendações ou Relatórios do ITU-R .
Atualmente está trabalhando no sistema de transmissão terrestre da próxima geração no
STRL como engenheiro pesquisador sênior da divisão avançada de pesquisa de
sistemas de transmissão.

118



PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA MÍDIA – UMA VISÃO GLOBAL

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

Jian Song - Diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia de 
DTV - China 
Dr. Jian Song recebeu seu B. Eng. e Doutorado pelo Departamento de Engenharia
Eletrônica da Universidade de Tsinghua, na China, e conduziu trabalhos de pesquisa de
pós-doutorado em Hong Kong e no Canadá em 1996 e 1997, respectivamente. Trabalhou
nos EUA por sete anos e ingressou na Universidade de Tsinghua em 2005 como
professor titular. Ele agora é diretor do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de
Tecnologia de DTV, instituição que participou ativamente na definição do padrão chinês
de TV digital. Ele é vice-presidente do WP6A da União Internacional de
Telecomunicações (ITU) e o editor-chefe fundador do Journal acadêmico da ITU, "ICT
Discoveries". Ele é o editor associado do IEEE Transaction on Broadcasting. Atualmente
o interesse de pesquisa do Dr. Song inclui transmissão digital, convergência de rede e
integração de luz visível e comunicações de linha de energia. Ele é o ganhador do Prêmio
de Melhor Artigo do IEEE Transactions on Broadcasting de 2015, e também recebeu
vários prêmios nacionais e provinciais.. O Dr. Song publicou mais de 260 artigos e papers
acadêmicos. Dr. Song é membro do IEEE, IET e do Instituto Chinês de Eletrônica.

Carlos Eduardo Cosme Ribeiro - Especialista Tecnologia IV P&D - TV Globo 
Carlos Eduardo é Graduado em Engenharia Elétrica Enf. Telecom, UNESA . Tem Pós-
graduação em Engenharia de Controle e Automação, UGF e em Especialização de
Redes de Computadores, PUC Rio. Está na rede Globo desde 1999. Atualmente é
Especialista na área de Tecnologias de Transmissão. Entre suas principais atividades
estão o planejamento e controle de manutenções preventivas, preditivas e corretivas em
sistemas de transporte de áudio, vídeo e dados por RF (terrestre e satelital) e Fibra
Óptica. Desenvolvedor e responsável pelo suporte de solução NMS (Network
Management System) para monitoramento de sistemas de transporte de áudio, vídeo e
dados.
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ÁUDIO IMERSIVO: DO FUTURO 

PARA O PRESENTE 
A possibilidade de transmitir conteúdo em áudio imersivo deixou de ser futurística e é hora
de nos prepararmos para produzir conteúdo e começar a inserir em nossos fluxos de
transmissão.
Neste painel veremos os requisitos e ferramentas para produzir conteúdo e como transmití-
lo.
Moderador: Hélio Kuwabara, Especialista de Suporte, TV Globo

• DOLBY ATMOS: DA PRODUÇÃO À EXIBIÇÃO
Palestrante: Giovanni Asselta - Engenheiro de Soluções para América Latina, Dolby
Laboratories
As ferramentas e técnicas desde a produção até a exibição em Dolby Atmos: Ao Vivo
e Pos-Produção;
Gama de equipamentos capazes de reproduzir o conteúdo Dolby Atmos. (DD+ e
AC4);
Atualização das decisões no Fórum ISDB-Tb a respeito dos codecs DOLBY.

• A EVOLUÇÃO DO ÁUDIO IMERSIVO EM SHOWS – RECRIANDO O PRÓPRIO
AMBIENTE
Palestrante: Renato Carneiro - Suporte DiGiCo no Brasil, Audio Systems
Diferentemente do uso do AI em produções de imagem – cinema / cel / tv, onde um
ambiente previamente captado ( audio e video ) ou mesmo “desenhado” é recriado
em outro ambiente – sua sala, uma sala de cinema, seu fone, em IEM desafio é recriar
o próprio ambiente em que o artista / músico está inserido, ao vivo, real time. E para
Broadcast, recriar o ambiente onde o telespectador está, ao vivo, real time .

• EXPERIENCIAS DE BROADCAST UTILIZANDO O SISTEMA MPEG-H 3D AUDIO
Palestrante: Yannik Grewe - Engenheiro de Som , Pesquisador no Fraunhofer IIS

MPEG-H Audio é o sistema Next Generation Audio (NGA) desenvolvido pela MPEG
para oferecer som personalizado e imersivo. Projetado para transmissão, streaming
e aplicativos VR / AR, permite que os espectadores ajustem a mixagem de som às
suas preferências, enquanto o suporte para áudio imersivo melhora o nível de
realismo da experiência de audição. Com um amplo conjunto de metadados, novos
conceitos de volume e DRC, juntamente com um downmix ativo e recursos de
renderização, o MPEG-H Audio adapta o som para reprodução ideal em uma ampla
gama de dispositivos e ambientes.
Já adotado pelo ATSC 3.0 e DVB, o MPEG-H Audio foi selecionado mais
recentemente pelo Fórum SBTVD para a entrega de Som Imersivo e Personalizado
sobre a plataforma ISDB-Tb existente. Em maio de 2017, a Coréia do Sul foi o primeiro
país do mundo a lançar um serviço de transmissão UHDTV terrestre. O serviço está
usando o MPEG-H como o único codec de áudio.

ÁUDIO
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Além disso, tem havido uma série de testes de sucesso realizados durante grandes
eventos esportivos e musicais ao vivo em todo o mundo, incluindo o Carnaval no Rio
de Janeiro ou o Eurovision Song Contest em Israel.
As ferramentas de produção MPEG-H permitem uma introdução nativa de conteúdo
imersivo e personalizado produzido de acordo com a ITU-R BS.2076, Modelo de
Definição de Áudio. Como o ADM é muito flexível e aplicável a muitas aplicações, as
ferramentas de produção MPEG-H suportam vários perfis ADM que definem pontos
de interoperabilidade para ferramentas ADM de diferentes fabricantes.
A palestra enfocará as experiências obtidas durante as produções, transmissões de
24/7 e demonstrará ferramentas de produção e fluxos de trabalho usando uma
tecnologia de última geração.

Moderador: Hélio Kuwabara, Especialista de Suporte, TV Globo 
Engenheiro de Telecomunicações formado pelo Centro Universitário da Cidade,
premiado com o II Prêmio Niemeyer do CREA-RJ. Especialista em Áudio e Comunicação.
Atua na área de suporte de sistemas de TV da TV Globo desde 1995, tendo participado
da implantação do complexo dos Estúdio Globo, cobertura de eventos como Copas do
Mundo, Carnaval, Shows Musicais e projetos de implantação da TV Digital e nos estudos
dos novos formatos de UHDTV. Publicou e apresentou artigos sobre experiências de
áudio imersivo no Carnaval de 2017 e exibição de jogos da Copa do mundo 2018 em
UHD e áudio imersivo nos congressos da NAB de 2018 e 2019

Giovanni Asselta - Engenheiro de Soluções para América Latina, Dolby 
Laboratories 
Giovanni Asselta foi Coordenador e Professor Universitário entre 2001 e 2008,
responsável pelas seguintes disciplinas: Tecnologia em Rádio e TV; Produção
Publicitária em Rádio e TV; Produção Cultural e Técnicas de Estúdio (Gravação Musical),
entre 2008 e 2015 foi Supervisor de Áudio na RECORD TV e desde 2015 é Engenheiro
de Soluções na Dolby Latin America.

Renato Carneiro - Suporte DiGiCo no Brasil, Audio Systems 
Suporte DiGiCo no Brasil, pela Audio Systems Técnico de Monitor / Monitor Mixer - Aero
Anta, Capital Inicial, Chrystian & Ralf, Zezé di Camargo e Luciano, Lobão, KLB, Natiruts,
Mutantes, Programa Musica Boa ao Vivo - Multishow, Premio Multishow de Musica
Técnico de PA / FOH Mixer- Bruno e Marrone, Natiruts, KLB, Lobão, Mutantes Mixagem
para Broadcast / Broadcast Mixer - Epah! / Multishow : Festival de Verao de Salvador,
Atlantida, Lollapalooza, Rock in Rio.

Yannik Grewe - Engenheiro de Som , Pesquisador no Fraunhofer IIS 
Graduado em Tecnologias de Mídia e Mestre em Mídia Audiovisual - Som. Ingressou no
Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIs em 2013 como cientista e engenheiro de
campo de aplicação para MPEG-3D Audio. Seu foco de atuação é a produção de
conteúdo de produções broadcast utilizando MPEG-H 3D Audio e desenvolvimento de
ferramentas de produção para NGA (Next Generation Audio). Atuou como engenheiro de
som em produções de NGA, como Campeonato Europeu de Atletismo 2018 e Eurovision
Song Contest 2018
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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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XR: EXTENDED REALITY NA 

INDÚSTRIA AUDIOVISUAL EM 2039 
As tecnologias imersivas estão invadindo os estúdios de TV no mundo todo. Estão também
nas produções do audiovisual, na indústria de games, no mundo de live marketing, muito
além do entretenimento como na educação, na saúde e medicina, no turismo, na arquitetura,
bem como no mercado editorial. Esta diversificação, somada à massificação da realidade
aumentada e realidade virtual, fez surgir novas siglas e sopinhas de letras, que deram origem
a uma classificação de forma mais ampla de todas essas tecnologias, criando-se uma
denominação que é a REALIDADE ESTENDIDA (XR em inglês, eXtended Reality). Este
painel abordará as tecnologias envolvidas no universo XR, equipamentos, softwares,
aplicações, cases, pesquisas e tendências para os próximos 20 anos. Iremos simular como
será uma produção XR num futuro próximo, como seria uma apresentação deste painel no
congresso SET em 2039! Vamos juntos nessa? Vamos sonhar, com o futuro presente?
Moderador: Rodrigo Dias Arnaut - Diretor de Tecnologia, Inovação e Criatividade no 
Esconderijo Criativo e Mundo360 

Palestrantes:
• Tadeu Jungle - Roteirista e diretor de cinema, TV e Realidade Virtual
• Alex Sobral - Engenheiro de áudio
• Rodrigo M. Terra - Co-fundador e COO da ARVORE Experiências Imersivas
• Karina Israel - CGO, YDreams Global
• Almir Almas - Professor Associado e Chefe do Departamento de Cinema, Rádio e
Televisão - ECA / USP
• Juliano Milanez - CEO-CO Founder da Shvav Technology

Moderador: Rodrigo Dias Arnaut - Diretor de Tecnologia, Inovação e Criatividade 
no Esconderijo Criativo e Mundo360 
Professor na FAAP, especialista, realizador e um “Inovador Disruptivo" em Transmidia, 
em “Imersão Virtual", e em “Interação e Engajamento”. Presidente América Latina da 
Choicely.com (plataforma de votação online). Mestre em Inteligência Artificial pela
Poli/USP e Pós em Gestão pela ESPM. Diretor na SET, Fundador da EraTransmidia,
liderou por 21 anos projetos de inovação e tecnologia na Globo.

Tadeu Jungle - Roteirista e diretor de cinema, TV e Realidade Virtual 
Roteirista e diretor de cinema, TV e Realidade Virtual. Foi um dos precursores da
videoarte no país. Escreveu para vários jornais e revistas sobre vídeo e televisão.
Apresentou e dirigiu programas de TV para a TV Globo, Cultura e Band e mais de 500
filmes publicitários. Dirigiu o longa-metragem de ficção “Amanhã Nunca Mais”, com 
Lázaro Ramos, além de séries e filmes documentais. Recentemente realizou duas
videoinstalações para o Museu do Futebol e para o Museu do Amanhã. É sócio fundador
da produtora de VR Junglebee, onde fez uma trilogia de filmes de impacto social: “Rio de 
Lama”, onde retrata os sobreviventes da maior tragédia ambiental do Brasil, em Mariana; 
Fogo na Floresta em que mostra o drama das queimadas junto ao povo Waurá, no Xingu
e Ocupação Mauá, que retrata a incrível gestão de um edifício feito por sem-teto de São
Paulo. “Videofotopoesia” é o livro que retrata seus 30 anos de atividades artísticas.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
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Alex Sobral - Engenheiro de áudio 
Com mais de 20 anos de experiência em design, finalização e implementação de áudio
imersivo para a indústria fonográfica, cinema, televisão e broadcast, atua como
pesquisador e consultor independente para integração de tecnologias aplicadas à
criação, produção e distribuição de áudio para conteúdo linear e interativo. Coordenou e
trabalhou em projetos premiados, concebeu e liderou a implantação técnica dos
Laboratórios da Dolby no Brasil e atualmente desenvolve processos de otimização de
áudio espacial para aplicações XR.

Rodrigo M. Terra - Co-fundador e COO da ARVORE Experiências Imersivas 
Pós-Graduado em Administração pela FGV. Especialista em Empreendedorismo pelo
IBMEC-SP. Graduado em Rádio e TV pela FAAP-SP. Estuda e desenvolve conteúdos
Transmídia desde 2006. Dirigiu e conduziu projetos diversos audiovisuais e transmídia
para emissoras e produtoras independentes, pela Fazenda Urbana Digital e parceiros.
Consultor em Transmídia no programa Objetiva Audiovisual pelo Sebrae/APRO, foi
jurado e ministrou clínicas de projeto em festivais como Ventana Sur, Festival de Brasília
além de international keynote speaker em evento internacionais como NABShow e VR
Days Europe. É fã de LEGO, adora novela e cinema de gênero e é grande incentivador
de novas mídias imersivas como Realidade Virtual, Mista e Aumentada. Hoje é Vice-
Diretor de Negócios da Associação EraTransmidia, co-fundador e COO da ARVORE
Experiências Imersivas

Karina Israel - CGO, YDreams Global 
Um sólido histórico em gerenciamento e planejamento de projetos, adquirido ao longo de
vários anos de trabalho com tecnologia brasileira de alto nível e empresas de mídia
interativa. Em 2002, concluiu uma Mestrado em Tecnologia, Ciência e Sociedade pela
Universidade de Salamanca e, na YDreams, gerencia uma variedade de projetos
comerciais e de pesquisa. Especialidades: branding e identidade, consultoria interativa,
inovações para eventos e publicidade.

Almir Almas - Professor Associado e Chefe do Departamento de Cinema, Rádio e 
Televisão - ECA / USP 
Professor Associado e Chefe do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão,
pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais, da
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Doutor e Mestre em
Comunicação e Semiótica, pela PUC/SP. Coordenador Geral e Líder do LabArteMídia –
Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais e do Obted – Observatório Brasileiro de
Televisão Digital e Convergência Tecnológica. Cineasta. Membro da Diretoria da
Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET). Participou de diversos festivais
de cinema, vídeo e arte eletrônica, nacionais e internacionais. Tem publicações em livros,
periódicos acadêmicos, jornais e revistas. É autor do livro “Televisão digital terrestre: 
sistemas, padrões e modelos”, publicado pela Alameda Editorial, em 2013.

Juliano Milanez - CEO-CO Founder da Shvav Technology 
Com mais de 20 anos em atuação na area Hi-Tech em media e entreterimento,
inicialmente no meio cinematografico, com supercomputadores para efeitos especiais,
passando pelo universo Broadcast da Virtuallizaçao e Grafismo dinamico; AR/VR,
automação e robotização. Atualmente com tecnologias disruptivas como Volumetric
Videos para multiplataforma, nos mais diferentes cases e apresentando opções futurista
de consumo de media,  manipulação e interação convivio intimo com a industria de Hi-
Tech Israelense.
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PRODUÇÃO DE ÁUDIO: UMA NOVA 

VISÃO SOBRE O CUIDADO COM O 

ÁUDIO EM TV 
Este painel mostrará  a importância  de se cuidar da pré-produção e planejamento para uma
boa captação de som garantindo-se, assim,  uma pós-produção tranquila e com qualidade.
Moderador: Carlos Ronconi - Sound Designer 

• ÁUDIO EM EVENTOS ESPORTIVOS
Palestrante: Rubens Carvalho - Sonoplasta e Produtor de Áudio - Grupo Globo

• A VOZ DO DONO E O DONO DA VOZ
Palestrante: Paulo Ricardo Nunes – Produtor de Áudio – TV Globo

• VENDO SONS E OUVINDO VOZES
Palestrante: Luiz Kruszielski - Produtor de Audio - TV Globo

Moderador: Carlos Ronconi - Sound Designer 
Consultor independente, foi assessor técnico durante décadas dos estúdios Globo onde
participou da implantação de várias tecnologias de áudio para live e sonorização, desde
o primeiro workstation de áudio até a Unidade Móvel de Áudio. Coordenou áudio dos
eventos e transmissões do Entretenimento tais como Carnaval, Especial Roberto Carlos,
Criança Esperança, Rock In Rio, Brazilian Day, etc. Formado em Cinema pela
Universidade Gama Filho estudou Engenharia Elétrica na Fundação Valeparaibana de
Ensino, de São José dos Campos, SP. Formado em Música (Piano Clássico) pelo
Conservatório Santa Cecília, também de SJC. Trabalhou também no INPE, Instituto
Nacional de Atividades Espaciais, nos Estúdios Transamérica e na gravadora Som Livre.

Rubens Carvalho - Sonoplasta e Produtor de Áudio - Grupo Globo 
Na vanguarda de áudio imersivo live, foi um dos lideres no Projeto TV do Futuro, no
Museu do Amanha, durante a copa do mundo da Rússia em 2018, participando da
demonstração desta tecnologia em parceria com a Dolby.   Há 25 anos atuando como
sonoplasta e produtor de áudio nas principais emissoras de TV (Rede TV, Band, Record,
SBT), atualmente dedica-se ao áudio esportivo do Grupo Globo: Formula 1, UFC,
Campeonatos nacionais e internacionais de futebol.

Paulo Ricardo Nunes – Produtor de Áudio – TV Globo 
32 anos como Técnico de Som cinematográfico. Há 2 anos como Produtor de Áudio da
TV Globo. Tendo feito: Filmes: Cidade de Deus, Xingú, Flores Raras, Trash entre outros.
Séries: Mandrake, Filhos do Carnaval, Destino Rio de Janeiro, entre outras. Novelas:
Novo Mundo, O Outro Lado do Paraíso e O Tempo Não Para.

ÁUDIO
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Luiz Kruszielski - Produtor de Audio - TV Globo 
Formado em Produção Sonora pela Universidade Federal do Paraná, fez mestrado e
doutorado em "Som e Meio Ambiente" na área de psico-acústica, na Universidade de
Artes de Tóquio, no Japão. É sonoplasta há 18 anos, tendo atuado em produtoras de
áudio e de vídeo em Curitiba. Entrou na TV Globo como pesquisador em 2013, e atua
como produtor de áudio desde 2015. Nesse período, foi o responsável técnico do som
de várias novelas e séries. Atualmente grava a próxima novela das 21:00, Amor de Mãe.
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PAY TV – PERSONALIZAÇÃO & 

SUSTENTABILIDADE 
Este painel pretende entender como manter o mercado sustentável através da medição de
dados e métricas para entregar a transformação do negócio.
As atuais plataformas de TV estão combinando as tecnologias de TV paga e Web para
oferecer TV paga na velocidade da Web. Oferecendo personalização para atender as
demandas de opções para conflitos geracionais de clientes atuais e futuros, manter a
atenção e engajamento do cliente combinada com os serviços de vídeo em grande escala
para o crescente número de dispositivos e conteúdo é extremamente importante. Como
harmonizar tudo isso de maneira lucrativa?
Moderador: Hugo Nascimento – CTO na Ad Digital 

• SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA DE VÍDEO
Palestrante: Leonardo Godoy - Strategy & Market Intelligence, AMERICAS na SES
Satellites
Nesta palestra apresentaremos dados de mercado a respeito dos modelos de
negócios da indústria de vídeo, comparando os modelos On Demand vs Linear e
avaliando a sustentabilidade da indústria.

• PERSONALIZAÇÃO DA TV BRASILEIRA
Palestrante: Fabio Luis Schmidt - Diretor Comercial - Tivo Inc
Como as operadoras de TV com a Personalização dos programas pode atrair mais a
atenção dos clientes e reduzir Churn. Trabalhando em conjunto com as soluções de
Streaming (Netflix, Hulu, Amazon) sem prejudicar seu próprio conteúdo

• A EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO REALMENTE PESSOAL
Palestrante: Alexandre Menon Pelissoni - Head of Content | GRACENOTE /
NIELSEN
Com o advento de milhares de conteúdos, diversas fontes e formas, tecnologias,
interfaces de acesso, combinado com os conflitos geracionais dos clientes atuais e
os clientes do futuro, como buscar a harmonia disso tudo e de uma forma rentável
para hoje e amanhã?
Esta harmonização depende cada vez mais da integração de todas estas variáveis, a
qual pode ser obtida através de metadados contextuais e extremamente detalhados.
Estamos numa era na qual os metadados não somente permitem a interconexão das
diversas plataformas, tecnologias e catálogos de conteúdo mas vão muito além, são
o combustível para máquinas de recomendação e UIs responsivas na qual, a forma
que o conteúdo é apresentado é mórfica de acordo com o espectador.

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS
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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 produçao e pos-produçao. 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
nos mais exigentes mercados como Alemanha, Estados Unidos, México, Colômbia,
Argentina, Espanha entre outros.

Leonardo Godoy - Strategy & Market Intelligence, AMERICAS na SES Satellites 
Leonardo Godoy é analista de dados na SES, responsável pela estratégia e inteligência
de mercado nas Américas. É especialista em apresentações executivas e visualização
de dados. Acumula experiência analítica em diversos mercados incluindo
telecomunicações, automotivo, hotelaria, saúde e educação. Graduado em Comunicação
Social, possui MBA em Administração pela FGV e atualmente é aluno do curso de
Ciência de Dados pela Data Science Academy.

Fabio Luis Schmidt - Diretor Comercial - Tivo Inc 
21 anos de experiência em Telecom e IT. Diretor Comercial pela TiVo na America do Sul,
trabalhei em grandes empresas como Lucent, Alcatel, UTStarcom, NEC, Allot.

Alexandre Menon Pelissoni - Head of Content | GRACENOTE / NIELSEN 
Alexandre "Menon", possui mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações
em video. Passou pela PHILIPS do Brasil, SKY Brasil, AT&T/DIRECTV (EUA) e agora
está liderando a operação da Gracenote no Brasil. Dentre suas realizações estão:
Desenvolvimento do -SKY HDTV; -Serviços SKY dentro de aeronaves e navios, -
Desenvolvimento de UIs e pesquisas de usabilidade; -Desenvolvimento do inovador
DirecTV NOW e da atual plataforma de streaming de video da AT&T.
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ESPORTES 
Moderador: Marcio Albernaz - Gerente de Exibição e Distribuição da Globosat 
Co-moderador: José Chaves Felippe de Oliveira - Conselheiro da SET / Membro do Fórum
do Sistema Brasileiro de TV Digital

. 
• USANDO IA PARA CONTROLAR CÂMERAS ROBÓTICAS E FACILITAR A
PRODUÇÃO DE ESPORTES AO VIVO
Palestrante: Benoit Quirynen - Chief Market Officer na EVS
A inteligência artificial está ganhando força em muitos setores. No mundo do
broadcast , a inteligência artificial está sendo explorada para impulsionar a eficiência
operacional e ajudar emissoras e detentores de direitos a fornecer mais (e melhor)
conteúdo ao vivo para um público cada vez mais diversificado e conectado.Por
exemplo, a IA ajudará os operadores a preparar seu trabalho, que eles apenas terão
que validar e / ou ajustar. Isso pode se traduzir em maior velocidade e capacidade de
resposta e criar mais valor, permitindo que eles se concentrem em tarefas mais
criativas.Tomando a cobertura de futebol ao vivo como exemplo, Benoit Quirynen,
Chief Market Officer da EVS, apresenta o conceito de um sistema totalmente
automatizado capaz de criar vários feeds de câmera por meio de uma série de
câmeras robóticas. Pilotado por uma IA, este sistema analisa o campo de futebol
completo e identifica a ação mais importante ou relevante do jogo. Em seguida, ele
usa essas informações para direcionar individualmente as diferentes câmeras
robóticas e gerar as exibições de câmera desejadas com o fator de zoom
apropriado.Para ampliar ainda mais os limites da automação da produção, a operação
automática da câmera é complementada com uma seleção automática dos ângulos
de câmera mais interessantes dos feeds de câmera disponíveis. Essa direção
automática pode ser usada para criar um sistema totalmente automático ou para
auxiliar o único operador responsável por uma produção com várias câmeras.

• TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO REMOTA
Palestrante:  Mauricio Belonio - Sócio Fundador da Alliance Technologies
Abordagem prática á produção remota com topologias para diferentes aplicações.
Classificação e qualificação das necessidades e gerenciamento integrado da
operação. Apresentação de exemplos práticos de produções remotas com
tecnologias IP e proprietárias.

• OS DESAFIOS NA PRODUÇÃO REMOTA E PRODUÇÃO NA NUVEM PARA
ESPORTES (ESTUDO DE CASOS)
Palestrante:  Eduardo Mune - Regional Sales Manager - TVU networks
Atualmente o conteúdo de mídia é consumido de diversas maneiras, as emissoras
não podem mais adquirir, produzir e distribuir mídia apenas para a TV. De fato, a
forma como o conteúdo é produzido deve mudar completamente. A produção remota
e produção na nuvem são recursos tecnológicos que podem nos ajudar a vencer
esses desafios.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
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• PRODUÇÃO DE ESPORTES AUTOMATIZADA
Palestrante:  Luis Pinievsky - VP de Vendas na Track160
A Track160 irrompeu no ambiente altamente profissional de Tracking e Analytics com
uma solução exclusiva capaz de desvendar as questões do 5W (“why, what, whom,
where and when” – por que, o quê, quem, onde e quando) por trás de cada lance de
futebol dentro de um jogo. Uma solução baseada em tecnologia ótica, deep learning
e Inteligencia Artificial.
A Pixellot antecipou as necessidades de produção e criação de conteúdo,
desenvolvendo um sistema de ponta a ponta de produção automática para o esporte,
com a missão de democratizar o serviço e tornar milhões de pequenos eventos
GRANDES.

• Palestrante: Juliano Milanez - CEO-CO Founder da Shvav Technology

Moderador: Marcio Albernaz - Gerente de Exibição e Distribuição da Globosat 
Formado em Engenharia pela PUC RJ, com mestrado em Administração pela FGV e
MBA em Management e Sistema de Dados. Possui larga experiência nas áreas de
serviços de mídia, exibição e transmissão satélite, em ambiente multicanal e de grande
volume de eventos, está hoje gerenciando a equipe de exibição e distribuição da
Globosat.

Co-moderador: José Chaves Felippe de Oliveira - Conselheiro da SET / Membro do 
Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital
Graduado em engenharia elétrica com enfoque em eletrônica e telecomunicações na
UGF RJ, Pós graduado em Transmissão via Satélite e Processamento de sinais pela
UNB DF e MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Atua no mercado de Broadcast há 35
anos com passagem pela Rede Globo, TV Cultura, TV Record e Radio e Televisão
Bandeirantes. Sólida experiência em atualização tecnológica de sistemas de produção e
transmissão Broadcast. Atuação em eventos internacionais e nacionais para cobertura
de esportes, jornalismo e entretenimento.  Membro do conselho da SET e do Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital nos períodos de 2016 a 2019.

Benoit Quirynen - Chief Market Officer na EVS 
Após 25 anos na área de Telecom, incluindo 7 anos de experiência em TV e publicidade
como diretor de produtos e fundador de empreendimentos, surfando sempre na crista
das inovações tecnológicas, Benoit ingressou na EVS em 2016, assumindo a
responsabilidade de gestão de produtos e marketing na EVS. Apaixonado por mídia e
tecnologia, 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 para a solução dos enormes desafios enfrentados pela indústria de
radiodifusão: produzir mais com menos.

Mauricio Belonio - Sócio Fundador da Alliance Technologies 
Graduado em Engenharia Eletrônica e Pós-Graduado em telecomunicações pela
Universidade São Judas Tadeu. Atua há 23 anos no mercado de broadcast e produção
de conteúdo como Engenheiro de Projetos, Gerente de Engenharia e Diretor Técnico.
Hoje é Sócio Fundador da Alliance Technologies, Distribuidora Riedel e Revenda Ross
Video para o mercado Brasileiro.
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Eduardo Mune - Regional Sales Manager - TVU networks 
Formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações pela UNICID, possui
curso de especialização em gerência de projetos pela FGV. Tem mais de 15 anos de
experiência no mercado de broadcast, onde trabalhou em emissoras de televisão,
fabricantes de equipamentos e integradores de sistema (Libor e AD Digital).  Trabalhou
por 6 anos na Imagine Communications ocupando as posições de pré-vendas, gerente
de projetos e gerente de vendas.  Atualmente é gerente de vendas na TVU Networks.

Luis Pinievsky - VP de Vendas na Track160 
VP de Vendas na Track160 | Consultoria Estratégica, Desenvolvimento de Mercado e
Canais de Vendas e Gestão na Pixellot, pioneira e líder mundial em soluções de
Produção Automática de Esporte. Estou feliz em fazer parte desta revolução e
especialmente por trabalhar com os clientes mais exigentes do mundo.

Juliano Milanez - CEO-CO Founder da Shvav Technology 
Com mais de 20 anos em atuação na area Hi-Tech em media e entreterimento,
inicialmente no meio cinematografico, com supercomputadores para efeitos especiais,
passando pelo universo Broadcast da Virtuallizaçao e Grafismo dinamico; AR/VR,
automação e robotização. Atualmente com tecnologias disruptivas como Volumetric
Videos para multiplataforma, nos mais diferentes cases e apresentando opções futurista
de consumo de media,  manipulação e interação convivio intimo com a industria de Hi-
Tech Israelense.
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14h – 15h20  | Sala 16 | Quinta-Feira – 29 de Agosto

A VISÃO DA COMUNICAÇÃO NA 

ERA DO CONTEÚDO E 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Nesta sessão, acadêmicos da Comunicação terão a oportunidade de analisar como os
conteúdos estão sendo impactados pela tecnologia, principalmente a Inteligência Artificial e
de que modo estes conteúdos vão ao encontro das novas demandas da audiência no
consumo audiovisual e na credibilidade da informação. Serão analisadas as plataformas de
OTT, e como o Data Driven está sendo utilizado para criar conteúdos e gerar engajamento,
o fenômeno das FakeNews e os conteúdos transmídia. Trata-se de uma oportunidade única
para trocar experiências com aqueles que dão o suporte crítico e as ferramentas para a
produção e distribuição de conteúdo.
Moderador: Prof. Dr. Francisco Machado Filho – Jornalista e professor do curso de
Jornalismo e Rádio e TV da Unesp/ Bauru – Diretor da TV UNESP

. 
• OTT: EXPERIÊNCIA INDIVIDUAL OU COLETIVA?
Palestrante: Prof. Doutor Fernando Carlos Moura - Editor-chefe da Revista da SET
A TV tradicional e os serviços de vídeo por streaming travam uma importante batalha
na procura de audiências e monetização de conteúdos.  Os consumidores ou
(tel)espectadores utilizam diferentes suportes e ecossistemas de distribuição para
assistir estes conteúdos. Isto têm mudado a cadeia de produção e distribuição
audiovisual que se debate entre conteúdos ao vivo ou enlatados. Na palestra
analisaremos dois produtos audiovisuais híbridos: a série Game of Thrones  e a Copa
Libertadores da América 2019.

• TELEJORNALISMO E SITES DE REDES SOCIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS
PARA FALAR COM O PÚBLICO
Palestrante:  Dra. Leire Mara Bevilaqua - Jornalista - Televisão Universitária Unesp
É inegável o impacto que os sites de redes sociais passaram a exercer na construção
do modo de endereçamento dos telejornais, ou seja, no estilo próprio de falar com o
público, que agora consome os noticiários em diferentes plataformas. A proposta é
apresentar os resultados da pesquisa de doutorado da palestrante que investigou
como se dá esse processo com o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, e o
site de rede social Twitter.

• CREDIBILIDADE JORNALÍSTICA
Palestrante:  Prof. Dr. Francisco Rolfsen Belda - Professor do Departamento de
Comunicação Social – UNESP
O jornalismo enfrenta uma crise de credibilidade diante dos fenômenos de
desinformação que caracterizam o ambiente digital contemporâneo. Nesse contexto,
a palestra as contribuições do Projeto Credibilidade, que tem uma dupla missão:

ACADÊMICO
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refletir sobre a fragmentação da narrativa noticiosa no ambiente digital e desenvolver
ferramentas e técnicas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e
de qualidade. São apresentadas e discutidas algumas causas da atual crise de
credibilidade e identificados e caracterizados diferentes tipos de conteúdo difundidos
no ecossistema da desinformação, tais como falsa conexão, contexto falso ou
manipulado e conteúdos enganosos, impostores e fabricados, entre estes as
chamadas fake news, um termo ademais impreciso que designa informações falsas
geradas com intuito de ludibriar e prejudicar. É apresentado, por fim, um sistema de
indicadores de credibilidade jornalística que opera também em nível algorítmico e
pode servir como parâmetro para distinguir notícias e reportagens confiáveis na
internet. Elaborado pelo The Trust Project e aplicado no Brasil por meio de uma
parceria entre Unesp e Projor, esse sistema se baseia em um protocolo que tem por
base critérios de melhores práticas jornalísticas, identificação de autor/produtor,
distinção entre tipos de matéria, citações e referências, método de produção do
conteúdo, realização de reportagem no local de ocorrência dos fatos e disponibilidade
de canal de feedback acionável pelos leitores.

• OS POSSÍVEIS MODELOS DE NEGÓCIOS EM COMUNICAÇÃO E SUA
APLICAÇÃO NO RADIOJORNALISMO BRASILEIRO
Palestrante:  Prof Dr. Alvaro Bufarah Junior - Pesquisador associado ao Intercom,
SBPjor e Rede Alcar.
Nos últimos 20 anos, percebemos várias alterações na linguagem dos meios na
tentativa de distribuir seus conteúdos nas diversas plataformas que se abriram com o
uso da internet e das redes sociais. Os produtos jornalísticos foram uns dos primeiros
formatos a necessitar de integração com as novas tecnologias. Porém, ainda
mantemos os mesmos modelos de negócio utilizados na era pré-internet. Com isso,
assistimos a um estrangulamento dos recursos para a produção jornalística,
especialmente a radiofônica, nas emissoras brasileiras. De outro lado, instituições e
profissionais buscam novas formas para conseguirem recursos para projetos 100%
digitais, contrariando as empresas de comunicação, que ainda, adaptam seus
conteúdos produzidos (conceitualmente) para a mídia analógica. Esta palestra busca
apresentar estes elementos e discutir a validade da possível aplicação das novas
formas de monetização do jornalismo aplicadas ao meio rádio.

Moderador: Prof. Dr. Francisco Machado Filho – Jornalista e professor do curso de 
Jornalismo e Rádio e TV da Unesp/ Bauru – Diretor da TV UNESP
Experiência de 16 anos em produção e direção de programas de TV. Doutorando em TV
Digital pela UMESP-SP. Especialisa em Gestão em Assessoria de Comunicação.
Professor universitário nos cursos de comunicação social Especializações: Gestão em
Assessoria de Comunicação, TV Digital, Internet, Marketing Digital.

Prof. Doutor Fernando Carlos Moura - Editor-chefe da Revista da SET 
Jornalista, professor do curso de Design Digital, e de Publicidade e Propaganda da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC) e pesquisador do Centro de
Investigação Media e Jornalismo (CIMJ), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa (UNL) e desde 2013 editor-chefe da Revista da SET.
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Dra. Leire Mara Bevilaqua - Jornalista - Televisão Universitária Unesp 
Jornalista na Televisão Universitária Unesp. Mestra em Televisão Digital e doutora em
Comunicação pela FAAC/Unesp.

Prof. Dr. Francisco Rolfsen Belda - Professor do Departamento de Comunicação 
Social - UNESP 
Jornalista, presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) e
coordenador acadêmico do Projeto Credibilidade, capítulo brasileiro do The Trust Project.
É professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação
em Mídia e Tecnologia (PPGMiT) na Universidade Estadual Paulista (Unesp). Professor
visitante na Brandeis University, em Massachusetts, Estados Unidos, é doutor em
Engenharia de Produção e mestre em Ciências da Comunicação, ambos na Universidade
de São Paulo (USP). Foi repórter, editor e diretor de empresas jornalísticas no interior de
São Paulo.

Prof Dr. Alvaro Bufarah Junior - Pesquisador associado ao Intercom, SBPjor e Rede 
Alcar. 
Jornalista, Dr pelo programa de Letras da Universidade Mackenzie, Mestre em
Comunicação e mercado pela Fundação Casper Líbero, especialista em administração
de empresa pela FAAP. Profissional com mais de 25 anos de carreira atuando em rádios
do Brasil e exterior, bem-como em comunicação organizacional e institucional. Professor
Pesquisador associado ao Intercom, SBPjor e Rede Alcar.
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15h40– 17h  | Sala 11 | Quinta-Feira – 29 de Agosto

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.
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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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15h40– 17h  | Sala 13 | Quinta-Feira – 29 de Agosto

INOVAÇÃO EXPONENCIAL, 

ECONOMIA CRIATIVA & 

MEDIATECHS 
O setor de indústrias criativas, em especial as tecnologias para o audiovisual, está no centro
da inovação exponencial, trazendo para o mundo dos negócios do setor broadcast, de
entretenimento e conteúdo, as diversas e infinitas realidades estendidas. A capacidade de
combinar e recombinar tecnologias e pessoas e aproveitar as inovações existentes são o
núcleo da inovação exponencial, que hoje norteiam as startups de mídia, as MediaTechs.
Moderador: José Carlos Aronchi - Sebrae SP / SET
Palestrantes:

• Rodrigo Dias Arnaut - Diretor de Tecnologia, Inovação e Criatividade no
Esconderijo Criativo e Mundo360
• Nei Grando - Mentor de Startups
• Lucas Foster - Fundador & CEO LabCriativo

Moderador: José Carlos Aronchi - Sebrae SP / SET 
Consultor de inovação, empreendedorismo e novos negócios Sebrae SP. Gestor da
Rede de Negócios da Mídia – audiovisual, games e mercado editorial impresso e digital,
no Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia
Criativa Sebrae. Doutor em Ciências da Comunicação.

Rodrigo Dias Arnaut - Diretor de Tecnologia, Inovação e Criatividade no 
Esconderijo Criativo e Mundo360 
Arnaut é diretor de Inovação no Esconderijo Criativo desde 2012 (consultoria de projetos
Transmídia, Realidade Virtual, Aumentada e Votação online), criador da solução VR
Mundo360, a primeira solução de conteúdo com cardboards da America Latina (VR
Books), e também a primeira solução comercial para Laboratorios de Medicina
Diagnóstica e Clinicas de Vacina (VR Health), Engenheiro da Computação, Professor na
FAAP e mentor de startups no B.HUB. Comandou empresas de tecnologia, especialista
em Inteligência Artificial (Mestrado Poli/USP) e Gestão de Inovação (ESPM). Atua na
diretoria na SET e EraTransmidia, mais de 1500 profissionais treinados na metodologia
de Transmídia MAMP, liderou por 21 anos projetos de inovação e tecnologia da Globo,
com 15 prêmios na área.

Nei Grando - Mentor de Startups 
Nei Grando teve duas empresas de tecnologia, é mestre em ciências pela FEA-USP com
MBA pela FGV, organizador e autor do livro Empreendedorismo Inovador, é mentor de
startups e atua como consultor, professor e palestrante sobre transformação digital,
inovação e negócios.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
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Lucas Foster - Fundador & CEO LabCriativo 
Psicólogo, especialista em criatividade e fundador da Originals Network, holding de
negócios criativos com foco em tecnologia, conteúdo e educação e proprietária das
empresas ProjectHub, LabCriativo e Originals Media House. Atende empresas como 3M,
Nexa, Cartão Elo e Mercado Livre e possui marcas como YouTube, Google, DuPont,
Heineken, entre outras em seu portfólio. É idealizador do Dia Mundial da Criatividade,
iniciativa presente em 05 países impactando mais de 300.000 pessoas e do Prêmio Brasil
Criativo, tendo recebido a chancela do Ministério da Cultura como a premiação oficial da
Economia Criativa brasileira e o apoio institucional da UNESCO. Já realizou mais de 40
palestras no Brasil, Canadá, Estados Unidos e Portugal e para organizações como TEDx,
Banco Mundial, Banco Itaú, Banco Carrefour, entre outros.
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15h40– 17h  | Sala 16 | Quinta-Feira – 29 de Agosto

SET – CALL FOR PAPERS 
Este painel apresentará um conjunto de trabalhos científicos que foram submetidos ao Call
for Papers promovido anualmente pela SET.
Os trabalhos selecionados serão publicados no SET International Journal of Broadcast
Engineering (SET IJBE) um periódico científico internacional cujo objetivo é a difusão de
conhecimento sobre engenharia de comunicações, especialmente das áreas de broadcast
e novas mídias.  O SET IJBE busca pesquisas atuais que componham o estado da arte
dessas tecnologias.
Moderador: José Frederico Rehme - Professor da Universidade Positivo / Coordenador do
comitê de associados e eventos da SET
Palestrantes:

• ESTIMATIVA DE COBERTURA PARA REDES DE TELEVISÃO TERRESTRE
AVANÇADA ATSC 3.0
Palestrante: Fernanda Marinho Magalhães - Engenheira de Projetos de
Radiodifusão na LM Telecom - Grupo Record
O padrão ATSC 3.0 permite o provimento de novos serviços de alta taxa de dados,
por isso tem sido cotado como referência em tecnologia de transmissão televisiva em
todo o mundo.
Este trabalho apresenta um estudo numérico de predição de cobertura utilizando o
software Progira. Avalia-se a cobertura utilizando os padrões de televisão digital
terrestre ISDB-Tb e ATSC 3.0 nas cidades de Santa Rita do Sapucaí-MG e São Paulo-
SP.

• PROPOSTA PARA MELHORIA DA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM
SISTEMAS OFDM ATRAVÉS DA METODOLOGIA CBEDE 5
Palestrante: Reinaldo Padilha - Doutorando pelo DECOM, Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação (FEEC) da UNICAMP
O presente estudo mostra um modelo baseado em eventos discretos aplicado a um
sistema de broadcasting, utilizando o Simulink do software MATLAB, visando
melhorar a transmissão de conteúdo, através de um processo de pré-codificação de
bits aplicando eventos discretos no sinal antes do processo de modulação. Esta
proposta traz uma abordagem diferenciada, na qual a transmissão do sinal no canal
é realizada no domínio discreto com a implementação de entidades discretas no
processo de geração de bit.

• DESIGN DE ANTENA TÊXTIL ULTRA-WIDEBAND PARA TRANSMISSÃO DE TV
Palestrante: Diego Arturo Pajuelo Castro - Doutorando em Engenharia Elétrica pela
UNICAMP, SP-Brasil
Atualmente, a televisão digital (DTV) tem sido adotada em muitos lugares do mundo
e é recebida em diferentes tipos de dispositivos, como laptops, players de mídia
portáteis e smartphones. No entanto, as antenas atuais usadas nesses dispositivos
para receber canais de DTV apresentam inconvenientes, baixo desempenho e
estrutura física pouco prática em muitas situações.

ACADÊMICO
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Este trabalho apresenta uma antena têxtil flexível, leve e fina para DTV, operando em
banda ultralarga (UWB) de 200 MHz – 800 MHz e que pode ser facilmente
transportada quando dobrada. A operação da antena foi simulada e aferida para
verificar seu desempenho e, com base nos resultados das medições, confirmou-se
que a antena têxtil flexível proposta apresenta bom desempenho, mesmo em
condições reais.

• PROPOSTAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRANSMISSORES EM REDES DE
FREQUÊNCIA ÚNICA NO SISTEMA ISDB-TB
Palestrante: Natalia Santiago - Aluna do curso de mestrado da Universidade
Presbiteriana Mackenzie
O artigo apresenta o estudo sobre métodos que podem ser utilizados na identificação
de transmissores operando em uma rede de frequência única, do inglês Single
Frequency Network (SFN) no Sistema Brasileiro de Televisão (SBTVD), conhecido
pela sigla ISDB-TB (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial versão B).
Analisando como são formadas as sequências Gold para a geração do sinal
identificador de transmissores introduzido pela organização Advanced Television
Systems Committee (ATSC), conhecido pela sigla TxID (Transmitter Identification
Signal) e como são inseridas e interpretadas as informações de ID de equipamento
do descritor Network Synchronization Information (NSI), inserido na tabela ISDB-T
Information Packet (IIP) do sistema ISDB-TB. Também é proposta a inserção do sinal
TxID no sistema ISDB-TB utilizando duas técnicas: por meio das pilotos auxiliares,
conhecidas pela sigla AC (Auxiliary Channel) e pela multiplexação por camadas, do
inglês Layer Divison Multiplexing (LDM).

• FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO SEM FIO – PMSE – SCANNING DE ESPECTRO
DE RÁDIO NA FÓRMULA 1 BRASILEIRA DE 2018
Palestrante: André F. Ponchet - Professor Adjunto do curso de Engenharia da
Informação no CECS da Universidade Federal do ABC
Gravações de varredura espectral foram realizadas na faixa de 410 a 870 MHz,
cobrindo microfones PMSE sem fio no GP de 2018 da F1 Brasil. Os analisadores de
espectro foram instalados em dois locais diferentes (2 km de distância), no
International Compound e no estande da TV Globo no meio do pit line. Em três dias
foram registrados muitos links de equipamentos PMSE de áudio, cujos dados
essenciais foram continuamente monitorados e as gravações do espectro foram
comparadas com as informações de coordenação da TV Globo.

• IMPLEMENTAÇÃO DE UM TRANSMISSOR 8K-BRAZILDTV USANDO RDS
Palestrante: Ricardo Seriacopi Rabaça - doutorando do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica e Computação (PPGEEC) da Universidade
Presbiteriana Mackenzie
Este artigo apresenta a implementação de um transmissor 8K-BrazilDTV em Software
Defined Radio / GNU Radio Companion. A ideia principal deste trabalho é fornecer
um sistema modificado de transmissão de TV digital, baseado no sistema brasileiro
(ISDB-TB), utilizando uma largura de banda de 12 MHz e modulações de alta ordem,
para alcançar altas taxas de bits e permitir a transmissão de conteúdo em Ultra High
Definition (8K). A implementação foi feita usando o software GNU Radio Companion
juntamente com uma plataforma de Software Defined Radio para transmitir o sinal de
radiofrequência.
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• INFORMÁTICA MÉDICA APLICADA NA DETECÇÃO E CONTAGEM DE
ERITRÓCITOS E LEUCÓCITOS ATRAVÉS DE ALGORITMO DE SEGMENTAÇÃO
DE IMAGENS
Palestrante: Ana Carolina Borges Monteiro - Doutoranda pelo DECOM, Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da UNICAMP
Este estudo baseia-se no desenvolvimento de um algoritmo médico para a detecção
e contagem de eritrócitos e leucócitos em imagens digitais de esfregaços de sangue
através da Transformada Hough e detecção de objetos por coloração. Os
experimentos foram conduzidos por imagens digitais adquiridas em plataformas open
access, apresentando alta precisão (90%) com tempo médio de execução menor que
2 segundos. Assim, pode ser considerado o primeiro passo na realização de
hemogramas com baixo custo, maior acessibilidade e velocidade sem perder a
confiabilidade do método.

• PLATAFORMA GRAPHQL DO GLOBOPLAY: FORNECENDO DADOS PARA
QUALQUER PRODUTO OTT
Palestrante: André Luis dos Santos Eberhardt - Software Architect / Manager na
Globo.com
Globoplay é um produto de streaming de vídeo criado e desenvolvido pelo Grupo
Globo, maior grupo de mídia e comunicação da América Latina. Para fornecer uma
única fonte de dados para todas interfaces (Web, TV, iOS, android, etc), reduzir time
to market, e garantir ubiquidade em todos clientes, criamos a plataforma GraphQL do
Globoplay – Uma nova arquitetura de microsserviços usando Nodejs e um gateway
de API GraphQL responsável por fornecer todos os dados para qualquer tipo de
produto OTT.

• IMPLEMENTAÇÃO DO RECEPTOR DO SISTEMA 8K-BRAZILDTV USANDO RDS
Palestrante: George Henrique Maranhão Garcia de Oliveira - Doutorando no
programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade
Presbiteriana Mackenzie
Este trabalho apresenta a implementação do receptor do sistema 8K-BrazilDTV. A
implementação foi realizada por meio do programa GNU Radio Companion, instalado
em um computador com Linux e a utilização de uma placa de Rádio Definido por
Software. Este sistema utiliza 12 MHz (2 canais ISDB-TB) de banda para transmitir
conteúdo em Ultra High Definition (8K).

• CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DAS LESÕES DA PELE A PARTIR DE
IMAGENS DERMOSCÓPICAS EMPREGANDO DEEP LEARNING
Palestrante: Pablo David Minango Negrete - Mestrando em Engenharia Elétrica pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
O câncer de pele ocorre devido ao crescimento anormal das células podendo originar
vários tipos de câncer de pele, podem ser divididos em dois tipos melanoma e não-
melanoma. O câncer de pele que está no Brasil representa o 25% dos tumores
malignos diagnosticados, sendo a maioria devido à exposição excessiva aos raios
ultravioletas do sol.
O presente estudo é baseado no AlexNet, o qual é uma arquitetura de Deep Learning,
os experimentos são realizados com 1400 e 2400 imagens, após duas vezes de
treinamento com diferentes otimizadores, o SGD é o melhor otimizador com 99.79%
de precisão e 0.0120% de perdas no treinamento.
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Moderador: José Frederico Rehme - Professor da Universidade Positivo / 
Coordenador do comitê de associados e eventos da SET 
José Frederico Rehme é Coordenador e Professor do Curso de Engenharia Elétrica e
Engenharia de Energia da Universidade Positivo e Diretor de Engenharia da TVCi.

Fernanda Marinho Magalhães - Engenheira de Projetos de Radiodifusão na LM 
Telecom - Grupo Record 
Fernanda Marinho Magalhães é Pós-Graduanda em Engenharia de Redes e
Telecomunicações pelo INATEL, possui graduação em Engenharia Elétrica pela
Universidade Nove de Julho, graduada em Economia pela UESC e Técnico em Eletrônica
pelo CEFET/BA. Trabalha há mais de 15 anos na área de Transmissão de Televisão,
atuou em fábrica de transmissores (Hitachi Linear), em emissora de televisão atuou na
área de transmissão (TV Record). Atualmente trabalha como Engenheira de Projetos de
Radiodifusão na LM Telecom - Grupo Record.

Reinaldo Padilha - Doutorando pelo DECOM, Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação (FEEC) da UNICAMP 
Graduado em Engenharia da Computação, atualmente é Doutorando pelo DECOM,
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da UNICAMP, e
pesquisador do Laboratório de Comunicação Visual (LCV). Possui afinidade na área de
pesquisa tecnológica e científica, bem como conhecimento em programação e
desenvolvimento em linguagens C/C++, Python, Java e .NET, com temas de interesse
em Simulação, Sistemas Operacionais, Wireless e Networking, Broadcasting, Sistemas
de Telecomunicações, Processamento Digital de Sinais, Processamento Digital de
Imagens e Deep Learning.

Diego Arturo Pajuelo Castro - Doutorando em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, 
SP-Brasil 
Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Peruana de Ciências Aplicadas
(UPC), Lima, Peru e Mestre em Engenharia Elétrica pela UNICAMP. Atualmente é
doutorando em Engenharia Elétrica pela UNICAMP, SP-Brasil. Interesses de pesquisa:
Codificação de vídeo e áudio, Processamento de imagens, Televisão digital e
Comunicações por satélite.

Natalia Santiago - Aluna do curso de mestrado da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
Possui graduação em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica, Automação e
Telecomunicações pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2018) . Atualmente é
aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e
Computação (PPGEEC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie

André F. Ponchet - Professor Adjunto do curso de Engenharia da Informação no 
CECS da Universidade Federal do ABC 
Prof. André F. Ponchet obteve os títulos de Engenheiro Eletricista pela Universidade
Federal do Ceará (2002), Mestre em Engenharia de Telecomunicações (2006) e Doutor
em Engenharia Elétrica (2016) pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é
Professor Adjunto do curso de Engenharia da Informação no CECS da Universidade
Federal do ABC. Pesquisa em: Projeto de circuitos integrados analógicos e de rádio
frequência, Amplificadores banda larga para aplicações em ondas milimétricas,
Arquiteturas de transceptores de RF, Optoeletrônica e Fotônica integrada em silício.

Ricardo Seriacopi Rabaça - doutorando do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica e Computação (PPGEEC) da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
Possui graduação em Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica e
Telecomunicações (2013) e mestrado em Engenharia Elétrica e Computação (2017) pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente é aluno do curso de doutorado do
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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação (PPGEEC) da
Universidade Presbiteriana Mackenzie e participa de projetos realizados pelo Laboratório
de TV Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Participou da publicação
nacional e internacional de artigos na área de telecomunicações e radiodifusão,
abordando temas, como, por exemplo, técnicas de diversidade aplicadas à televisão
digital, implementação de sistemas de transmissão que utilizam os padrões ISDB-TB e
ATSC 3.0, com a utilização de novos métodos de codificação, modulação, multiplexação,
entre outros.

Ana Carolina Borges Monteiro - Doutoranda pelo DECOM, Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da UNICAMP 
Graduada em Biomedicina, possui mestrado em Engenharia, atualmente é Doutoranda
pelo DECOM, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da UNICAMP,
e pesquisadora do Laboratório de Comunicação Visual (LCV), desenvolvendo pesquisas
relacionadas ao Processamento Digital de Imagens relacionadas às áreas médicas.
Possui afinidade e expertise em Saúde e Análises Clínicas, com desenvolvimento em
Matlab, C/C++, com temas de interesse em Hematologia, Informática Médica, Biologia
Celular, Patologia Celular, Telecomunicações, Broadcasting e Deep Learning.

André Luis dos Santos Eberhardt - Software Architect / Manager na Globo.com 
Apaixonado por fazer a diferença. Mais de 10 anos de experiência com desenvolvimento
de software. Atualmente trabalhando como Arquiteto / Gerente de Software na
Globo.com. Responsável por pensar e planejar a evolução da arquitetura da Globoplay,
além de estimular novos talentos.

George Henrique Maranhão Garcia de Oliveira - Doutorando no programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
George Henrique Maranhão Garcia de Oliveira possui graduação (2014) e mestrado em
Engenharia Elétrica (2016) na Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil.
Atualmente é candidato ao título de Doutor no programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem
experiência em Engenharia Elétrica com ênfase em caracterização de receptores ISDB-
T, testes e configuração de redes SFN e testes de interferência do LTE na TV digital. Sua
área de pesquisa é radiodifusão e Rádio Definido por Software. Atua como Engenheiro
no Laboratório de TV Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Pablo David Minango Negrete - Mestrando em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Pablo David Minango Negrete é formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade
Politécnica Salesiana (UPS). Atualmente é estudante de mestrado em Engenharia
Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no Departamento de
Comunicação (DECOM) da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC)
da UNICAMP. Profissional com experiência em engenharia na configuração e
manutenção dos equipamentos repetidores, antenas de enlace, calibração dos equipos
usados em radiofrequência na faixa VHF para equipos de rádio de duas vias.
Conhecimentos em MotoTRB, TCP/IP, WAN, Networks. Interesse de pesquisa em: Deep
Learning, Machine Learning, Processamento de imagens com imagens médicas.
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