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14h – 15h20  | Sala 13 | Quinta-Feira – 29 de Agosto

ESPORTES 
Moderador: Marcio Albernaz - Gerente de Exibição e Distribuição da Globosat
Co-moderador: José Chaves Felippe de Oliveira - Conselheiro da SET / Membro do Fórum
do Sistema Brasileiro de TV Digital

.
• USANDO IA PARA CONTROLAR CÂMERAS ROBÓTICAS E FACILITAR A
PRODUÇÃO DE ESPORTES AO VIVO
Palestrante: Benoit Quirynen - Chief Market Officer na EVS
A inteligência artificial está ganhando força em muitos setores. No mundo do
broadcast , a inteligência artificial está sendo explorada para impulsionar a eficiência
operacional e ajudar emissoras e detentores de direitos a fornecer mais (e melhor)
conteúdo ao vivo para um público cada vez mais diversificado e conectado.Por
exemplo, a IA ajudará os operadores a preparar seu trabalho, que eles apenas terão
que validar e / ou ajustar. Isso pode se traduzir em maior velocidade e capacidade de
resposta e criar mais valor, permitindo que eles se concentrem em tarefas mais
criativas.Tomando a cobertura de futebol ao vivo como exemplo, Benoit Quirynen,
Chief Market Officer da EVS, apresenta o conceito de um sistema totalmente
automatizado capaz de criar vários feeds de câmera por meio de uma série de
câmeras robóticas. Pilotado por uma IA, este sistema analisa o campo de futebol
completo e identifica a ação mais importante ou relevante do jogo. Em seguida, ele
usa essas informações para direcionar individualmente as diferentes câmeras
robóticas e gerar as exibições de câmera desejadas com o fator de zoom
apropriado.Para ampliar ainda mais os limites da automação da produção, a operação
automática da câmera é complementada com uma seleção automática dos ângulos
de câmera mais interessantes dos feeds de câmera disponíveis. Essa direção
automática pode ser usada para criar um sistema totalmente automático ou para
auxiliar o único operador responsável por uma produção com várias câmeras.

• TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES PRÁTICAS PARA PRODUÇÃO REMOTA
Palestrante:  Mauricio Belonio - Sócio Fundador da Alliance Technologies
Abordagem prática á produção remota com topologias para diferentes aplicações.
Classificação e qualificação das necessidades e gerenciamento integrado da
operação. Apresentação de exemplos práticos de produções remotas com
tecnologias IP e proprietárias.

• OS DESAFIOS NA PRODUÇÃO REMOTA E PRODUÇÃO NA NUVEM PARA
ESPORTES (ESTUDO DE CASOS)
Palestrante:  Eduardo Mune - Regional Sales Manager - TVU networks
Atualmente o conteúdo de mídia é consumido de diversas maneiras, as emissoras
não podem mais adquirir, produzir e distribuir mídia apenas para a TV. De fato, a
forma como o conteúdo é produzido deve mudar completamente. A produção remota
e produção na nuvem são recursos tecnológicos que podem nos ajudar a vencer
esses desafios.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
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• PRODUÇÃO DE ESPORTES AUTOMATIZADA
Palestrante:  Luis Pinievsky - VP de Vendas na Track160
A Track160 irrompeu no ambiente altamente profissional de Tracking e Analytics com
uma solução exclusiva capaz de desvendar as questões do 5W (“why, what, whom,
where and when” – por que, o quê, quem, onde e quando) por trás de cada lance de
futebol dentro de um jogo. Uma solução baseada em tecnologia ótica, deep learning
e Inteligencia Artificial.
A Pixellot antecipou as necessidades de produção e criação de conteúdo,
desenvolvendo um sistema de ponta a ponta de produção automática para o esporte,
com a missão de democratizar o serviço e tornar milhões de pequenos eventos
GRANDES.

• Palestrante: Juliano Milanez - CEO-CO Founder da Shvav Technology

Moderador: Marcio Albernaz - Gerente de Exibição e Distribuição da Globosat
Formado em Engenharia pela PUC RJ, com mestrado em Administração pela FGV e
MBA em Management e Sistema de Dados. Possui larga experiência nas áreas de
serviços de mídia, exibição e transmissão satélite, em ambiente multicanal e de grande
volume de eventos, está hoje gerenciando a equipe de exibição e distribuição da
Globosat.

Co-moderador: José Chaves Felippe de Oliveira - Conselheiro da SET / Membro do 
Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital
Graduado em engenharia elétrica com enfoque em eletrônica e telecomunicações na
UGF RJ, Pós graduado em Transmissão via Satélite e Processamento de sinais pela
UNB DF e MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Atua no mercado de Broadcast há 35
anos com passagem pela Rede Globo, TV Cultura, TV Record e Radio e Televisão
Bandeirantes. Sólida experiência em atualização tecnológica de sistemas de produção e
transmissão Broadcast. Atuação em eventos internacionais e nacionais para cobertura
de esportes, jornalismo e entretenimento.  Membro do conselho da SET e do Fórum do
Sistema Brasileiro de TV Digital nos períodos de 2016 a 2019.

Benoit Quirynen - Chief Market Officer na EVS
Após 25 anos na área de Telecom, incluindo 7 anos de experiência em TV e publicidade
como diretor de produtos e fundador de empreendimentos, surfando sempre na crista
das inovações tecnológicas, Benoit ingressou na EVS em 2016, assumindo a
responsabilidade de gestão de produtos e marketing na EVS. Apaixonado por mídia e
tecnologia, Benoit tem orgulho de participar todos os dias na transformação da indústria
no que diz respeito à produção de conteúdo ao vivo dentro de uma empresa líder de
mercado como a EVS. A EVS assume o dever de alavancar as evoluções tecnológicas
para contribuir para a solução dos enormes desafios enfrentados pela indústria de
radiodifusão: produzir mais com menos.

Mauricio Belonio - Sócio Fundador da Alliance Technologies
Graduado em Engenharia Eletrônica e Pós-Graduado em telecomunicações pela
Universidade São Judas Tadeu. Atua há 23 anos no mercado de broadcast e produção
de conteúdo como Engenheiro de Projetos, Gerente de Engenharia e Diretor Técnico.
Hoje é Sócio Fundador da Alliance Technologies, Distribuidora Riedel e Revenda Ross
Video para o mercado Brasileiro.
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Eduardo Mune - Regional Sales Manager - TVU networks
Formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações pela UNICID, possui
curso de especialização em gerência de projetos pela FGV. Tem mais de 15 anos de
experiência no mercado de broadcast, onde trabalhou em emissoras de televisão,
fabricantes de equipamentos e integradores de sistema (Libor e AD Digital).  Trabalhou
por 6 anos na Imagine Communications ocupando as posições de pré-vendas, gerente
de projetos e gerente de vendas.  Atualmente é gerente de vendas na TVU Networks.

Luis Pinievsky - VP de Vendas na Track160
VP de Vendas na Track160 | Consultoria Estratégica, Desenvolvimento de Mercado e
Canais de Vendas e Gestão na Pixellot, pioneira e líder mundial em soluções de
Produção Automática de Esporte. Estou feliz em fazer parte desta revolução e
especialmente por trabalhar com os clientes mais exigentes do mundo.

Juliano Milanez - CEO-CO Founder da Shvav Technology
Com mais de 20 anos em atuação na area Hi-Tech em media e entreterimento,
inicialmente no meio cinematografico, com supercomputadores para efeitos especiais,
passando pelo universo Broadcast da Virtuallizaçao e Grafismo dinamico; AR/VR,
automação e robotização. Atualmente com tecnologias disruptivas como Volumetric
Videos para multiplataforma, nos mais diferentes cases e apresentando opções futurista
de consumo de media,  manipulação e interação convivio intimo com a industria de Hi-
Tech Israelense.
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