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FUTURO DA MÍDIA: TECNOLOGIA E 
HÁBITOS DE CONSUMO 
Este tracking vem sendo realizado há ao menos cinco anos,  buscando identificar como as 
tecnologias vem afetando os hábitos de consumo. 
Como o consumo de mídia varia de acordo com a idade, geração, região, classe social? 
Quais inovações tendem a se perpetuar e quais são apenas hypes? 
Moderador: Roberto Franco - Head de Assuntos Institucionais e Regulatórios – SBT

• O CONSUMO DE TELEVISÃO ENTRE AS GERAÇÕES
Palestrante: Melissa Vogel - CEO da Kantar IBOPE Media no Brasil 
Atualmente, temos cinco gerações convivendo ao mesmo tempo e cada uma delas 
com comportamentos e valores diferentes. O tipo e o formato de conteúdo que cada 
uma delas consome impacta no desenvolvimento de novos tipos de programação e 
modelos de distribuição. Melissa Vogel, CEO Brasil da Kantar IBOPE Media, 
apresenta como essas gerações estão consumindo e o que é relevante para cada 
uma delas na busca por informação e entretenimento. 

• Palestrante: Anwar Nassar - CEO Lotier International 
• Palestrante: Georgia Jordan - Analista de Mercado da Kagan 
• Palestrante: Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da 

NAB 

 

Moderador: Roberto Franco - Head de Assuntos Institucionais e Regulatórios – SBT
Graduado em engenharia elétrica com enfoque em eletrônica e telecomunicações pela 
Universidade Federal da Bahia e Pós em Marketing e Gestão de Empresas pelas FGV e 
ESPM. No decorrer de sua carreira, foi responsável pelo projeto e implantação de 
diversas empresas de rádio e televisão no Brasil. Foi Presidente da SET - Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão no período de 2002 até 2008 e Presidente do 
Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital nos períodos de 2005 a 2008 e de 2015 a 
2017, após este período ingressou como membro do Conselho de ambas Entidades. Em 
2009 Fez parte do Conselho Consultivo da ANATEL, em Agosto de 2012, tomou posse 
no Conselho de Comunicação Social até 2017 e atualmente é Head de Assuntos 
Institucionais e Regulatórios do SBT. 

 

Melissa Vogel - CEO da Kantar IBOPE Media no Brasil
Reúne mais de 23 anos de experiência no mercado de pesquisa e inteligência de mídia 
trabalhando na Kantar IBOPE Media em postos no Brasil, no Panamá, além de 
experiência global na Kantar Media. Melissa ocupou cargos de liderança em diversas 
áreas da empresa como Comercial, Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento de novos 
negócios, Operações, Marketing e Produtos. Nos escopos de atuação Brasil e LatAm, a 
executiva se aprofundou no entendimento das necessidades dos clientes, colaborando 
com a indústria no desenvolvimento de métricas, produtos e negócios abrangendo o 
portfólio completo e linhas de serviço da companhia. Antes de assumir a liderança da 
Kantar IBOPE Media no Brasil, atuou como Global Director para agências para a Kantar 

HOT SESSION 

98



 FUTURO DA MÍDIA: TECNOLOGIA E HÁBITOS DE CONSUMO 

SET EXPO PROCEEDINGS – SETEP v. 5 
© 2019 SET - Brazilian Society of Television Engineering / ISSN (Print): 2447-0481/ ISSN (Online): 2447-049X 

Media e por dois anos como Diretora Executiva Multimedia, para os negócios de Target 
Group Index e medição de Rádio. Melissa é formada em Rádio & TV pela Universidade 
São Paulo - USP, com pós-graduação em Comunicação com o Mercado pela ESPM e 
Administração na Fundação Getúlio Vargas. Foi professora do curso de pós-graduação 
em Inteligência de Mercado da ESPM. 

 

Anwar Nassar - CEO Lotier International
A Lotier International é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções de 
ponta em mídia, vídeo e telecomunicações, nos mercados Latino-americano, Europeu e 
Indiano. O portfólio de parceiros da Lotier inclui líderes mundiais como Amdocs/Vubiquity, 
Gracenote, Comcast, Verizon, Intel entre outros, e projetos realizados em parceria com 
as principais empresas de telecomunicações incluindo o grupo Claro, Telefonica, Oi, 
Algar, Telecom Argentina, VTR e outras dezenas de operadores nos territórios onde atua. 
Antes de assumir a direção da Lotier, Anwar atuou no mercado de investimentos 
imobiliários como sócio da Metágora Capital e em parcerias com os fundo Colony Capital, 
GE Capital e Trump Organization. Anwar possui mestrado da Universidade de Columbia, 
NY. 

 

Georgia Jordan - Analista de Mercado da Kagan
Georgia Jordan é analista de mercado da Kagan, um grupo de pesquisa de mídia e 
telecomunicações da S&P Global Market Intelligence, focando nos mercados de TV paga 
e banda larga na América Latina. Ela cobre o setor de Telecomunicações, Mídia e 
Tecnologia desde 2009, inicialmente como jornalista e mais tarde como analista de 
mercado, se especializando na indústria de telecomunicações latino-americana, incluindo 
serviços fixos e móveis, tecnologia e regulação. 

 

Skip Pizzi - Vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da NAB
Skip Pizzi é engenheiro, jornalista, editor, autor e coach de tecnologia. Atualmente, 
exerce o cargo de vice-presidente de Educação Tecnológica e Outreach da National 
Association of Broadcasters (NAB). Também é vice-presidente do Grupo de Tecnologia 
3 (TG3) do Advanced Television Standards Committee (ATSC), que está desenvolvendo 
o padrão ATSC 3.0. É membro do Conselho de Administração do Fórum Ultra HD e editor 
associado do Manual de Engenharia da NAB, 11ª edição.  Graduado pela Universidade 
de Georgetown, estudou Engenharia Elétrica, Economia Internacional e Belas Artes.  Seu 
livro mais recente é A Broadcast Engineering Tutorial for Non-Engineers, 4 ª edição. 
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