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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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