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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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