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9h20 – 10h40 | Sala 12 | Terça-Feira – 2  de Agosto 

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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