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O BLOCKCHAIN NA INDÚSTRIA DE 
MÍDIA E ENTRETENIMENTO
Você sabe o que é Blockchain? 
Você sabe como o Blockchain está sendo utilizado para transformar a industria de mídia 
e entretenimento? 
Venha conhecer todo o potencial do Blockchain e a sua capacidade de transformar 
como os conteúdos de mídia (música, vídeo e outras formas de entretenimento) são 
entregues, consumidos e pagos através de ecossistemas digitais 

Moderador: Vinícius Vasconcellos - Consultor Senior - Telecom, Media &
Entertainment IBM

`Palestras:
 O QUE É BLOCKCHAIN PARA NEGÓCIOS?

Mauricio Magaldi Suguihura - Community Coordinator, Hyperledger Chapter
Brasil
Blockchain para negócios: conceitos fundamentais, história e presente.

• COMO BLOCKCHAIN PODE COLABORAR COM A INDÚSTRIA DE MÍDIA
E ENTRETENIMENTO
Luiz F. Jeronymo - Director Sales Engineering - R3 Brazil
Blockchain é atualmente uma das tecnologias que mais chama a atenção.Sua 
capacidade de compartilhar um conjunto único e imutável de registros pode ser 
transformadora na indústria de mídia e entretenimento. Ela pode ajudar a 
fornecer transparência, confiança, eficiência, velocidade e segurança em uma 
ampla gama de contextos, da distribuição de conteúdo à publicidade. Por 
exemplo, para mitigar fraudes de anúncios e violação de direitos autorais. 
Vamos discutir uma solução que fornece visibilidade da veiculação de anúncios 
e garante que sejam vistos e acessados por seres humanos e não por bots. 

• BLOCKCHAIN COMO VETOR DE TRANSPARÊNCIA EM MÍDIA,
ENTRETENIMENTO E ADVERTISING
Washington Cabral - Technology Advisor for M&E IBM
Mídias digitais mudaram o mundo dos consumidores, artistas e anunciantes. 
Ainda assim grandes desafios persistem e outros mais vieram à tona. A 
economia dos Estados Unidos perde $12.5bi anualmente com pirataria de 
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músicas. As fraudes em ingressos vendidos online são o dobro quando 
comparados aos impressos e as fraudes em advertising digital custam no 
mínimo $19bi anualmente à economia.
Venha descobrir como podemos alcançar total transparência em transações 
digitais criando um ambiente de confiança, reduzindo custos e eliminando 
intermediários.

  

 

Moderador: Vinícius Vasconcellos - Consultor Senior - Telecom, Media & Entertainment IBM 
Vinicius é consultor sênior na IBM, tendo como foco a aplicação de novas tecnologias como Inteligência Artificial, 
Blockchain, Cloud, Big Data e Analytics na indústria de Telecom, Mídia e Entretenimento. Com sólida 
experiência em telecom e broadcast, atuou como especialista e executivo na Claro e no Grupo RBS. É formado 
em Engenharia Elétrica com Especialização em Administração pela UFRGS e possui MBA em Gestão 
Executiva pela Fundação Dom Cabral. 

 

Mauricio Magaldi Suguihura - Community Coordinator, Hyperledger Chapter Brasil 
Graduado Engenheiro de Produção pela UFSCar – Universidade Federal de São Carlos, e pós-graduado em 
Finanças pela FIA – Fundação Instituto de Administração. Atualmente desenvolve projetos de transformação de 
negócios utilizando Blockchain e outras tecnologias disruptivas aliadas à sua experiência profissional de quase 
20 anos conduzindo diversos projetos para empresas do mercado financeiro, tais como Banco Santander, 
Banco Safra, Citibank, Banorte, HSBC. Além de Blockchain, suas áreas de especialização são Governança de 
Dados e Transformação de Processos de Negócio. 

 

Luiz F. Jeronymo - Director Sales Engineering - R3 Brazil 
Responsável na R3 pelo engajamento com clientes na arquitetura de soluções com tecnologia blockchain e no 
desenvolvimento de novos negócios. Foi líder técnico em blockchain e arquiteto de soluções na IBM Brasil, 
tendo contribuído em diversos projetos de transformação e adoção de novas tecnologias. Tem mais de 25 anos 
de experiência em Tecnologia da Informação. Graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal 
de Itajubá, possui MBA em Gestão de TI pela FIA e Mestrado em Sistemas de Informação e Organização de 
Empresas pelo IAE – Universidade Pierre Mendes em Grenoble. 

 

Washington Cabral - Technology Advisor for M&E IBM 
Desde 1988 no mercado de Tecnologia da Informação, em 2013 dediquei-me a desenvolver conhecimentos de 
relevante contribuição para o setor de mídia e entretenimento, atuando como arquiteto de soluções em 
iniciativas como o Over The Top (OTT) transmitido em realidade virtual do Rock in Rio 2017 ou falando em 
eventos como a Associação Nacional de Emissoras (NAB, Las Vegas), SET Sul (CWB e PoA) e Sudeste (Rio) 
e SET EXPO (São Paulo). Ações que pretendo continuar exercendo nos próximos anos. 
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