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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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