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PAY TV – PERSONALIZAÇÃO & 
SUSTENTABILIDADE 
Este painel pretende entender como manter o mercado sustentável através da medição de
dados e métricas para entregar a transformação do negócio.
As atuais plataformas de TV estão combinando as tecnologias de TV paga e Web para
oferecer TV paga na velocidade da Web. Oferecendo personalização para atender as
demandas de opções para conflitos geracionais de clientes atuais e futuros, manter a
atenção e engajamento do cliente combinada com os serviços de vídeo em grande escala
para o crescente número de dispositivos e conteúdo é extremamente importante. Como
harmonizar tudo isso de maneira lucrativa?
Moderador: Hugo Nascimento – CTO na Ad Digital

• SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA DE VÍDEO
Palestrante: Leonardo Godoy - Strategy & Market Intelligence, AMERICAS na SES
Satellites
Nesta palestra apresentaremos dados de mercado a respeito dos modelos de
negócios da indústria de vídeo, comparando os modelos On Demand vs Linear e
avaliando a sustentabilidade da indústria.

• PERSONALIZAÇÃO DA TV BRASILEIRA
Palestrante: Fabio Luis Schmidt - Diretor Comercial - Tivo Inc
Como as operadoras de TV com a Personalização dos programas pode atrair mais a
atenção dos clientes e reduzir Churn. Trabalhando em conjunto com as soluções de
Streaming (Netflix, Hulu, Amazon) sem prejudicar seu próprio conteúdo

• A EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO REALMENTE PESSOAL
Palestrante: Alexandre Menon Pelissoni - Head of Content | GRACENOTE /
NIELSEN
Com o advento de milhares de conteúdos, diversas fontes e formas, tecnologias,
interfaces de acesso, combinado com os conflitos geracionais dos clientes atuais e
os clientes do futuro, como buscar a harmonia disso tudo e de uma forma rentável
para hoje e amanhã?
Esta harmonização depende cada vez mais da integração de todas estas variáveis, a
qual pode ser obtida através de metadados contextuais e extremamente detalhados.
Estamos numa era na qual os metadados não somente permitem a interconexão das
diversas plataformas, tecnologias e catálogos de conteúdo mas vão muito além, são
o combustível para máquinas de recomendação e UIs responsivas na qual, a forma
que o conteúdo é apresentado é mórfica de acordo com o espectador.

TECNOLOGIA E NEGÓCIOS
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Moderador: Hugo Nascimento – CTO na Ad Digital
Formado em engenharia, tem 15 anos atuando em projetos de Brodcast e PayTV em
diversos ramos como IPTV, DTH e ambientes de produçao e pos-produçao. Em sua
carreira, ele atou em empresas e clientes referencia no mercado, como Cisco, Google,
Telefonica, etc, assim como em projetos que envolviam equipes multidisciplinares em
diversos países para Telefonica, Megacable, Claro, NET e sua experiência contempla
projetos em pré e pós-venda com profundo conhecimento técnico nesse mercado. Atuou
nos mais exigentes mercados como Alemanha, Estados Unidos, México, Colômbia,
Argentina, Espanha entre outros.

Leonardo Godoy - Strategy & Market Intelligence, AMERICAS na SES Satellites
Leonardo Godoy é analista de dados na SES, responsável pela estratégia e inteligência
de mercado nas Américas. É especialista em apresentações executivas e visualização
de dados. Acumula experiência analítica em diversos mercados incluindo
telecomunicações, automotivo, hotelaria, saúde e educação. Graduado em Comunicação
Social, possui MBA em Administração pela FGV e atualmente é aluno do curso de
Ciência de Dados pela Data Science Academy.

Fabio Luis Schmidt - Diretor Comercial - Tivo Inc
21 anos de experiência em Telecom e IT. Diretor Comercial pela TiVo na America do Sul,
trabalhei em grandes empresas como Lucent, Alcatel, UTStarcom, NEC, Allot.

Alexandre Menon Pelissoni - Head of Content | GRACENOTE / NIELSEN
Alexandre "Menon", possui mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações
em video. Passou pela PHILIPS do Brasil, SKY Brasil, AT&T/DIRECTV (EUA) e agora
está liderando a operação da Gracenote no Brasil. Dentre suas realizações estão:
Desenvolvimento do -SKY HDTV; -Serviços SKY dentro de aeronaves e navios, -
Desenvolvimento de UIs e pesquisas de usabilidade; -Desenvolvimento do inovador
DirecTV NOW e da atual plataforma de streaming de video da AT&T.
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