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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 
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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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