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EXIBIÇÃO DE CONTEÚDO: ESTUDO DE 
CASO, NOVIDADES TECNOLÓGICAS, 
MULTISITE E MULTIPLATAFORMA
Este painel abordará questões de Tecnologia para entrega de conteúdo nas diferentes plataformas: TV 
Linear, Não Linear  e as evoluções de modelos que podem ser aplicados. IP, 4K, Virtualização e Cloud 
farão parte do cardápio, apontando o status e roadmap. Serão mostradas soluções já implementadas com 
estudo de casos relevantes. Algumas questões que serão abordadas: 
1. O que os clientes tem adotado num panorama mundial ? No cenário TV Linear, Não linear. 
2. Quais são os desafios na operação com as novas tecnologias? 
3. Qual o menu de soluções disponíveis, conceitualmente falando, com IP, 4K, virtualização e Cloud, o 
que vale a pena em cada caso? 
4. O que as novas soluções são capazes de entregar? 
5. Quando vale a pena migrar/atualizar sua infra de exibição? 
Moderador: Carlos Cauvilla - Diretor de Tecnologia de TV / Rede Anhanguera
`Palestras:

 BROADCAST PLAYOUT-A NOVA MIGRAÇÃO DE CONTROLE MESTRE
David Russin - VP Sales for the Americas, Pebble Beach Systems
O Controle Mestre sempre foi uma função integral para uma Transmissão 
Televisiva de sucesso. Desde suas origens, está em um estado de fluxo e 
evolução. À medida que a indústria amadureceu, a Master Control evoluiu e 
cresceu para assumir e gerenciar as complexidades cada vez maiores 
necessárias para compor a imagem e torná-la consistentemente pronta para o 
ar. A continuidade dentro deste último “posto de porta” é altamente importante 
porque é a última oportunidade na cadeia de transmissão que guarda a caixa 
registradora. Lembro-me dos dias de relatórios de eventos perdidos, de fazer 
bons relatórios e de perder relatórios de conteúdo. Todos nós esperamos que 
essas reuniões de acompanhamento 

• INFRAESTRUTURAS VIRTUALIZADAS E GEODISPERSAS PARA
EXIBIÇÃO – ESTUDOS DE CASO
Boris Kauffmann - Gerente Regional de Vendas, Imagine Communications
A indústria de mídia e entretenimento está passando por uma mudança 
importante: avanços tecnológicos acelerados pela interseção de mudanças no 
comportamento do consumidor, a proliferação de dispositivos e oferta de 
conteúdo ilimitado. A apresentação irá mostrar diversos estudos de casos de 
grandes clientes num panorama mundial onde serão discutidos os desafios e 
demandas dos clientes e quais as soluções implantadas tanto para geração de 

CONTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL E INFRAESTRUTURA 

20



SMPTE – ATUALIZAÇÃO DE NORMAS 

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

sinais lineares como VOD/OTT bem como as estratégias de monetização. 
Detalharemos as soluções disponíveis baseadas em arquitetura de micro 
serviços, que já está pronta para operação virtualizada e em nuvem, bem como 
a maturidade das soluções para UHD e infra-estruturas IP. Com os avanços na 
tecnologia de entrega OTT e redes IP aprimoradas, agora é possível fornecer 
arquiteturas econômicas, flexíveis e voltadas para o futuro, tanto para a 
contribuição quanto para a distribuição dos sinais de vídeo tanto em 
transmissão linear ou fragmentada. 

• EXIBIÇÃO E PLAYOUT: QUAIS OS DESAFIOS E VISÕES DE FUTURO
Filipe Fernandes Forte - Gerente Operacional de Exibição e Distribuição da
TV Globo (RJ)

O que vem a ser o playout e o setor de distribuição de uma emissora? Quais 
são os desafios, visões de futuro e evoluções das áreas de Playout na 
distribuição tradicional Linear e nas novas plataformas (OTT, VOD)? Como 
esses itens foram abordados nos projetos mais atuais da empresa já com o 
uso de novas tecnologias para a área de Playout. 

  

 

Moderador: Carlos Cauvilla - Diretor de Tecnologia de TV / Rede Anhanguera 
Engenheiro com MBA em Gestão de Negócios e Gestão de Tecnologia. Atualmente ocupa o cargo de Diretor 
de Tecnologia de TV na Rede Anhanguera, onde responde pela operação, projetos e implantação de 
tecnologias voltadas para o negócio de Mídia TV. 

 

David Russin - VP Sales for the Americas, Pebble Beach Systems 
David Russin é vice-presidente de vendas da Pebble Beach Systems para a região das Américas. 
Anteriormente ocupando cargos na Grass Valley, na Harris Broadcast, na Omnibus e na Masstech, Russin traz 
mais de 35 anos de experiência na venda de automação, workflow automatizado e soluções de infraestrutura. 
Altamente focado no cliente, ele está empenhado em ajudar as emissoras a resolver seus desafios e encontrar 
a solução certa para suas necessidades de playout. Como profissional de broadcast de segunda geração, 
Russin possui a tecnologia de televisão em seu DNA. David é formado em Comunicações pela Universidade 
Estadual de Nova York em New Paltz, NY. 

 

Boris Kauffmann - Gerente Regional de Vendas, Imagine Communications 
Gerente Regional de Vendas da Imagine Communications, atua há 13 anos com projetos na área de broadcast, 
produtoras e acervos cinematográficos. Possui larga experiência com projetos de transporte de sinais de vídeo 
sobre infraestruturas IP/SDI e projetos de sistemas de playout “on-prem” e nuvem. 

 

Filipe Fernandes Forte - Gerente Operacional de Exibição e Distribuição da TV Globo (RJ) 
Filipe Fernandes Forte é graduado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica pela PUC/RJ, com um 
MBA pela UERJ e uma Pós Graduação pela Coppead. Atualmente, exerce o cargo de gerente operacional na 
Rede Globo (RJ). Cargos ocupados na empresa: De 2004 à 2013 atuou na área de projetos da TV Globo, 
passando de estagiário, Engenheiro de Projetos I, Engenheiro de Projetos II, Engenheiro de Projetos III e 
Coordenador de Projetos. Nesses cargos teve oportunidade de trabalhar com projetos em todas as áreas da 
empresa: Entretenimento, Jornalismo, Esporte e eventos. De 2013 atuou como Gerente Operacional da Globo 
Internacional e em 2014 assumiu a Gerencia da Exibição e Distribuição da Globo no Rio. Com a 
responsabilidade de gerir todo o centro exibidor da Globo com os sinais da Globo Rede, com suas entregas de 
conteúdo e comerciais para as 122 afiliadas, a Globo Rio, o segundo maior mercado da empresa, e Globo 
Internacional, com seus 6 canais para o mercado externo. 
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