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Seminário de Tecnologia de Broadcast e Multimídias. Palestras de Tecnologia 
Demonstrações. 2 dias - 200 participantes - Carga Horária: 18 horas  
 
Local: Auditório da BVRJ - Praça 15 de Novembro 20 - Centro 
            RIO DE JANEIRO - RJ 
 
Realização SET - www.set.org.br 

 
 
 
 
 
Inscrição:  
Aberta e gratuita para profissionais, pesquisadores e estudantes deste mercado.  
É mandatório que seja realizada pelo site SET:  
=> http://www.set.org.br/eventos_regionais_sul.asp?ano=2016 
 
Certificados:  
Serão liberados no site da SET a partir de 21/07/2016, somente para quem: 
=> realizar seu registro pelo site SET e  
=>assinar a lista de presença no local do evento. 

  

. 

  
06/07/2016 - quarta-feira 
 

9h - 17h 

 
 

Credenciamento. Entrega de material. Mostra de equipamentos e de sistemas. 

9h30 - 11h30 Abertura:  
 

 Convidado: Representante do MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.  
 

 
 

Convidado: Representante da ANATEL - Agencia Nacional de Telecomunicações 
 

 Convidado: Representante da AERJ - Associação das Emissoras de Radio e TV do Rio de Janeiro 
 

 Convidada: Liliana Nakonechnyj, Representante do Gired e Diretora Internacional da SET 

 

 Convidado: Olímpio Franco, Presidente da SET 
 

11h35 - 11h50 Coffee-Break 
 

http://www.set.org.br/
http://www.set.org.br/eventos_regionais_sul.asp?ano=2016
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1580
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1580
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1578
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1576


11h55 - 12h25 
 

 
 

Painel SET - Regulamentação, Desligamento da TV Analógica e Interiorização da TV Digital  
Moderadora: Liliana Nakonechnyj - SET/ABERT 
 

Atual diretora internacional da SET, da qual sempre participou ativamente e já presidiu. Formou-se em engenharia de telecomunicações na PUCRio. Dedicou 

grande parte de sua vida profissional à implantação de sistemas de distribuição de sinais de televisão, inicialmente analógicos e depois digitais - estações de 

transmissão terrestre, sistemas de contribuição e distribuição por rádio, satélite e fibra-ótica. Também foi, por muitos anos, responsável pelo apoio de engenharia 

às emissoras afiliadas da Globo. Esteve sempre interessada em impulsionar novas tecnologias, liderando estudos e testes para a introdução da televisão digital 

no Brasil entre 1994 e 2006, e demonstrações e testes de UHDTV nos últimos anos. Participa do GIRED e do Conselho de Comunicação Social. 
 

 

Convidado: Paulo Ricardo Balduíno, Diretor de Tecnologia da ABERT 
 

Engenheiro eletrônico pela Universidade de Brasília,é Diretor Presidente da Synthesis Consultoria, que atua nos setores convergentes de telecomunicações e 
mídia.  
Trabalhou no Ministério das Comunicações como coordenador das atividades de regulamentação internacional junto aos distintos fóruns da União Internacional 
de Telecomunicações - UIT e da Comissão Interamericana de Telecomunicações - CITEL.  
Chefiou delegações brasileiras em várias reuniões, assembléias e conferências da UIT e da CITEL sobre temas diversos, dentre os quais se inclui o planejamento 
do uso do espectro para vários serviços. 
Atualmente suas atividades de consultoria incluem a direção dos trabalhos da Associação Brasileiras das Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT, voltadas para 
a política, o planejamento e o uso do espectro radioelétrico.  
Foi responsável pela participação técnica da ABERT em todo o processo da faixa de 700 MHz 

 

 

Convidada: Tereza Mondino,  Diretora da TM Consultoria e Consultora da SET 
 

Engenheira Eletrônica formada na UnB. 
Trabalhou no Ministério das Comunicações até 1998, onde atuou em Regulamentação e Planejamento nas áreas de Radiodifusão e TV por Assinatura. Participou 
de trabalhos nas comissões de Radiodifusão do MERCOSUL, da CITEL e da UIT. 
Participou dos trabalhos do Grupo ABERT/SET de TV Digital - desde a preparação dos testes nos sistemas ATSC, DVB e ISDB, em 99, até a finalização da 
primeira edição do plano de distribuição de canais de TV digital, em 2003, e hoje é consultora do Grupo de Espectro da SET, atuando na área regulatória e no 
planejamento. 

 

12h30 - 12h50 
 

 
 

Tecnologia e novas plataformas para a produção de áudio e vídeo  
Palestrante: Fredy Litowsky, Diretor regional da AVID 
Apresentações de como as modernas plataformas permitem a integração de soluções e customização de workflows. 
 

Com formação acadêmica em engenharia e experiência de mais de trinta anos em broadcast, atua na indústria como fabricante desde 1999, hoje 
desempenhando a função de Diretor Regional da Avid para o Brasil.  

 
 

12h55 - 14h30 Intervalo 
 

14H35 - 14H55 Novas aplicações via satélite para broadcast  

http://www.set.org.br/?palestras-regionais=sessao-set/10971-2-2-2-2/10971-2-2-2/10971-2
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1582
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1589


 

 
 

Palestrante: Rubens Vituli, Business Director, Latin America da SES  
  

Graduou-se em Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Campinas em 1997, com pós-graduação em Administração de Empresas concluída em 2005, na 
Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Vituli é diretor de negócios para a América Latina na SES, desde 2011, e acumula grande experiência na indústria de 
satélites e telecomunicações, atuando na área técnica e comercial de empresas como Comsat e British Telecom. 

15h00 - 15h20 
 

 
 

Opções para transmissão via satélite de conteúdos isdb-t considerando eficiência e monetização 

Palestrante: Raul Ivo Faller, Sócio Diretor da YOUCAST e Engenheiro da ENENSYS 

A ENENSYS desenvolveu um sistema para transmissão de conteúdos ISDB-T em total compatibilidade com o DVB-S/S2 respeitando as disposições de redes SFN e 

conteúdos formatados em MPEG-2 TS na interface aérea. Toda a sinalização BTS e a base de tempo estão inseridas em um PID otimizando a banda satelital e dando 

múltiplos usos a um link satelital entre as diferentes normativas. 

 

Formado em engenharia de telecomunicações pela Universidade de Karlsruhe na Alemanha, pós-graduado em economia de empresas pela FIPE, FEA, USP Raul 

Faller tem experiência de 15 anos no mercado de Telecom com ênfase na radiodifusão com passagens pelas empresas Rohde & Schwarz e Kathrein. Hoje Raul e 

sócio diretor da YOUCAST, empresa integradora de soluções para distribuição de vídeo. 

 

15h25 - 15h45 
 

 
 

Soluções avançadas para transmissões de eventos esportivos ao vivo. 
Palestrante: Armando Moraes, Gerente de Projetos da EVS - Brasil 
O aumento de número de câmeras para mostrar vários ângulos de um mesmo evento, incluindo cameras com altos frame rates para geração dos Super Slow Motions, 
gerou a necessidade de mais canais de gravação dentro do já apertado espaço das Unidades Móveis, junta-se a isso, às necessidades  de inserir gráficos, metadados e 
efeitos em real time, para atender não só ao Broadcast, mas também a grande demanda de conteúdos para vários dispositivos em Multi-Plataformas fez das transmissões 
Esportivas ao vivo, eventos tão ou mais complexos que as Super produções de Concertos, Shows Musicais e de Entretenimento, a idéia é mostrar o que a EVS tem feito 
para atender a estas exigentes necessidades e continuar sendo a Lider em transmissões de Esportes ao Vivo.  
 

Engenheiro Eletrônico formado em 1982 - Rio de Janeiro. 
Trabalhando em Engenharia de Televisão desde 1977, Desde de 2012 trabalha como Gerente de Projetos da EVS para todo o Brasil 
 

15h50 - 16h05 Coffee-break 
 

16h10 - 16h50 
 

 

Papel do profissional e da TI na qualidade no ciclo de vida do conteúdo 
Palestrante: Vitor Chaves De Oliveira - SET/ UNISAL/MACKENZIE  
Demonstrar o estado tecnológico e as tendências para o futuro em cada etapa, discutir como processos e pessoas lidam com a expectativa do consumidor. E, como a 
Qualidade da Experiência, subjetiva por natureza, só pode ser atendida pelas pessoas envolvidas na indústria que dá vida ao conteúdo. Destacar a importância da 
Qualidade como um alinhamento fundamental ao negócio, isto é, à audiência. Aliar como TI e o futuro com o IP, está atualmente guiado pela busca por qualidade, 
protagonizado atualmente pelo desenvolvimento de protocolos refinados para stream. 
 

Doutorando em Engenharia Elétrica (Mackenzie), Mestre em Engenharia Elétrica (PUCC), cursando Especialização em Engenharia Eletrotécnica e Sistemas de 
Potência (UNISAL), formado em Ciência da Computação (UNISAL) e técnico em Informática (SENAI). Professor Universitário atuando nas áreas de Eng. Elétrica 

http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1591
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1583
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1591
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1585


e Computação no Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL); Editor de Revistas para a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET); 
Consultor em Infraestrutura TI/ERP/Telecom na Coach IT Consultoria. É autor de livro na área de computação em nuvem e já publicou dezenas de artigos em 
periódicos científicos e em conferências nacionais e internacionais. Seus interesses de pesquisa estão concentrados em Telecomunicações: Redes IP, 
Transmissões Rádio (TV Digital), Teoria Eletromagnética, Algoritmos de Controle, Modelagem Matemática de Sistemas, Virtualização e Eficiência Energética.  

 

16h55 - 17h15 

 
 

IMCR: A Evolução da sala de controle mestre 
Palestrante: Kirssy Valles, Diretora de Desenvolvimento de Negócios da HARMONIC 
O consumo de vídeo pela internet tem mudado a dinâmica da indústria de televisão de forma radical. Tanto as emissoras de TV, provedores de conteúdo para TV por Assinatura e 
até mesmo operadoras tem disponibilizado uma série de novos produtos, plataformas e serviços de OTT. Com o VOS360 da Harmonic é possível superar as dificuldades na 
entrega, vislumbrar novas receitas, manter um padrão de qualidade com eficiência nos custos através do processamento nas “nuvens”.  

Kirssy Valles é responsável pelo desenvolvimento de novos negócios para a Harmonic na América Latina. Com mais de 18 anos de experiência na indústria de TV e 
Entretenimento, Kirssy trabalha com foco em tecnologias que possam definir e influenciar novas tendências evangelizando as estratégias da Harmonic para o mercado 
regional. Ela iniciou sua carreira na DirecTV passando pela Envivio, Nagra e AT&T antes de se juntar a equipe da Harmonic. Kirssy Valles é formada em Engenharia 
Eléctrica pela Universidade IUPFAN na Venezuela.  
. 

17h20 - 17h40 
 

 

Integração de sistemas: Otimização do tempo e agilidade de processos  
Palestrante: Raquel Oliveira, Analista de Treinamentos, SNEWS 
Existe atualmente, uma crescente demanda de softwares para automatização de processos dentro de cada setor nas emissoras de Rádio e TV. Atendendo à este enorme 
fluxo, o mercado de softwares para Broadcast está atento quanto às integrações dos sistemas para facilitar e agilizar os processos de produção e automatizar o trabalho 
das equipes entre si. 
 

Dedica há mais de 10 anos ao jornalismo. Durante este período, obteve experiências profissionais que a levaram a trabalhar em praticamente todas as áreas do 
jornalismo.  
Bacharel em Administração de Empresas e Pós-graduando em Comunicação Organizacional e Marketing, atualmente é analista de treinamentos da Snews, 
empresa desenvolvedora de soluções em broadcast. 
 

17h45 – 18h05 

 

Monitoração, análise e medição da mídia em tempo real para redes de comunicação com conexão IP, ASI ou RF com aplicações em broadcast e telecom. 
Palestrante:  Jaime Fernando Ferreira, Diretor da AVICOM ENGENHARIA  
Em um Mundo Broadcast e Telecom onde a diversidade de conexões para contribuição e distribuição de sinais de mídia é cada vez mais complexa e onde a redução do 
Opex é cada vez mais necessária, algumas soluções de alta tecnologia são necessárias para atender a demanda de necessidade de pro-atividade em controle de 
problemas técnicos e controle de qualidade dos sinais que estão trafegando nas diversas redes, sendo elas com vídeo comprimido trafegando em IP, ASI ou RF.  A 
Bridgetech desenvolve probes que tem capacidade de leitura e análise das informações, disponibilizando tudo via acesso remoto ( web server ) e com ferramentas que 
permitem uma operação simples e funcional.  Iremos apresentar as tecnologias com exemplos práticos de projetos, inclusive com cobertura esportiva como a que 
estaremos fazendo para atender a demanda de monitoração ISDBT-B durante os jogos Olímpicos no Rio de Janeiro para um cliente. 
 

25 anos de trabalho em empresas de grande porte na área de Engenharia Eletronica, Broadcast e área Comercial, tais como TV Globo, Barco Communications , 
Philips Broadcast, Thomson e Grass Valley. Em 2012 fundou a Avicom onde continua com a representação comercial para várias empresas na área Aeroespacial 
e Broadcast tais como Bridgetech, Ericsson, JVC e Broadpeak. 

 

 Palestrante: Emerson Perez da Bridgetech, Regional Manager, AMERICAS DA AVICOM ENGENHARIA. 
 

http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1606


 
 
 
 
 

 
 
 

07/07/2016 - quinta-feira 

9h - 17h  
 

 
 

Credenciamento. Entrega de material.  Mostra de equipamentos e de sistemas.  
 

09h30 - 10h30 

 

Painel: Jogos Olímpicos Rio 2016, TV Aberta, TV Paga e Telecom na Era do OTT, do 4G e do UHD-4K 
Moderador: J. R. Cristóvam - UNISAT/SET 
 

Atua na área de comunicações via satélite desde 1983, tendo liderado equipes de projetos em diversas ocasiões. Sócio-Diretor e um dos fundadores da UNISAT 
em 1990. Diretor Técnico da empresa, consultor sênior de empresas nacionais e internacionais. Antes da criação da UNISAT, trabalhou na NEC, TELEBAHIA e 
na EMBRATEL, nas áreas Nacional e Internacional, em comunicações via satélites Brasilsate Intelsat, tendo integrado o Departamento de Comunicações 
Domésticas via Satélite, conhecido como SAT. É Diretor de Ensino da SET - Sociedade de Engenharia de Televisão, conselheiro da TELECOM - Associação 
Brasileira de Telecomunicações, Professor,  Coordenador Técnico e criador do MBA em TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO 
ELETRÔNICA da UFF (Universidade Federal Fluminense), professor no MBA Serviços de Telecomunicações e na Pós-Graduação Especialização em 
Comunicações Móveis também da UFF. Coordena ainda no Brasil o GVF - Global VSAT Fórum, ministra palestras e tutoriais em eventos como os da SET, 
Broadcast & Cable, Telexpo, SUCESU, Futurecom e outros ambientes. Atuou por 3 anos consecutivos como moderador do Latin America Focus Forum do maior 
e mais importante evento mundial da indústria de  satélites, eventos intitulados Satellitee realizados na cidade de Washington - DC - USA. É autor de artigos e 
publicações técnicas especializadas para diversas mídias. É reconhecido por sua forte atuação no mercado de satélites, telecomunicações, broadcast e internet 
de uma forma abrangente e pelo seu diversificado domínio de tecnologias, sistemas, redes, serviços e soluções para clientes. Engenheiro de Operações 
modalidade Eletrônica pela UFRJ, Engenheiro Eletrônico pela Escola de Engenharia da UGF, Pós-Graduado na UFF em Telecomunicações, cursos de 
especialização no Japão (NEC, NTT e Anritsu) e nos EUA (TCB - Thomson). 

 

 

Confirmado: Roberto Primo, Diretor de Tecnologia da GLOBOSAT 
 

 Convidado: Antônio João Filho, Diretor Regional Brasil da Claro HDTV 
 

http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1588


 

Convidado: Paulo Henrique Castro, Diretor de Tecnologias de Transmissão, Pesquisa e Desenvolvimento da TV GLOBO 
 

10h35 - 10h50 Coffee-Break 
 

10h55 - 11h15 

 

ULTRA HD 4K e a Certificação UHD Premium  
Palestrante: Celso Araújo - SET 
As mais recentes aplicações das normas e tecnologias de processamento das imagens 4K, na captação, visualização, processamento e transmissão.  
 

Ingressou na TV Globo em 1973 como Técnico de Manutenção da Central Globo de Engenharia, no Rio de Janeiro. Onde esteve cerca de 12 anos em 
Manutenção, período em que teve a oportunidade de desenvolvimento em alguns setores, tais como câmeras, lentes, vídeo-tape, áudio, switchers, roteadores, e 
até mesmo na gestão de Sistemas e Equipes, bem como a gestão das Operações de Produção e também em Eventos Esportivos, Concertos e Shows. 
 

11h20 - 11h40 
 

 
 

Inovações e os impactos na era beyond definition 
Palestrante: Erick Soares, Engenheiro de Suporte a Vendas da SONY 
Uma visão geral das inovações tecnológicas oferecidas na era Beyond Definition. As questões e definições relevantes para o sinal UHD , abordando temas como HFR, 
HDR, Wide Color Gamut . As implicações do tráfego de sinais UHD trazidas por essa nova era, bem como as novas padronizações para tráfego IP e a proposta do NMI 
(Network Media Interface) para a produção ao vivo. As novas ferramentas de produção ao vivo e contribuição de jornalismo para produção de conteúdo com maior 
agilidade. 
 

Engenheiro de Suporte a Vendas, atuante há 10 anos na Sony, especialista em tecnologias e produtos no mercado de Broadcast, formado pela F.E.I (Faculdade 

de Engenharia Industrial - S.B.C./SP) e Pós-Graduado pela F.I.A. (Fundação Instituto de Administração- USP), acompanhou o desenvolvimento de novos 

produtos, servindo de interface entre clientes brasileiros e engenharia do Japão, bem como participou de diversos eventos nacionais (SET, Broadcast & Cable, 

Anima Mundi, SSPI) e internacionais (NAB) 

 

11h45 - 12h05 
 

 
 
 

A Abordagem da SAM para  os “hot topics” do mercado :  Virtualização, 4K, SDI para IP e Olímpiadas 2016. 
Palestrante: Felipe César De Andrade, Diretor para o Brasil da Snell Advanced Media (SAM)  

A Snell Advanced Media (SAM) analisa a forma como hardwares COTS , produção de vídeo ao vivo baseada em IP e aplicativos virtualizados suportam os requisitos 
crescentes de transmissão de TV. Estas novas tecnologias oferecem soluções escaláveis para expandir a quantidade de canais, prevendo um futuro à prova de SD, HD e 
4K.  Mostraremos também cases de implantação de tecnologias voltadas as Olímpiadas 2016. 
 

Formado em Engenharia Elétrica em 1999, com Pós Graduação pela FAAP em 2002, atua na área de Broadcast desde 1993 assumindo diversas posições 
técnicas e comerciais. Com grande experiência internacional, trabalhou com clientes na Europa , EUA e América Latina, passando por empresas do setor como 
Sony, GrassValley e Avid. Atualmente ocupa o cargo de Diretor para o Brasil da Snell Advanced Media, junção entre as fabricantes Snell e Quantel, ambas 
inglesas. 

 

12h10 - 12h30 Captação 4K e seus desafios operacionais e técnicos 

http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1587


 
 

Palestrante: Representante da CANON 
 

 

12h35 - 14h20 INTERVALO 
 

14h25 - 15h25 
 

 

Sessão SET Radiodifusão - Radiodifusão Sonora, Migração AM-FM e Desafios Atuais e Pós-Olimpíadas Rio 2016 
Palestrante: Eduardo Cappia, Diretor da EMC/SET 
O Radio Migrando de AM para FM e sua atualização com faixa estendida FM  
O rádio e seu momento atual, passando pela atualizado da Migração do Rádio AM para FM, vertentes das transmissões esportivas e seus desafios e a cobertura 
otimizada das emissoras com a adoção das reforçadoras de sinal FM. 
 

Eduardo Marti Cappia Graduação 1979 pela Universidade de Mogi das Cruzes. Engenheiro Eletricista com habilitação em: Comunicações - Eletrônica e 
Eletrotécnica. 
Diretor da Empresa EMC - SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES deste 1991 
EMC - empresa distinguida para implantação de testes na UFMG - Belo Horizonte. Empresa que implantou em 2008 estação experimental baixa potência HD 
RADIO. 
Associações que faz parte: AESP - Associação da Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo - Líder do Comitê Técnico; Conselho Regional de 
Engenharia - Seção São Paulo - Seção Espírito Santo; SET - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. Colaborador site Caros Ouvintes. 

 

 

Sessão SET Radiodifusão - Transmissões esportivas desafios, cases e mobilidade 
Palestrante: Marco Túlio Nascimento, Diretor da ZY Digital 
Desafios das Transmissões Externas em Tempos de Olimpíadas 
Em tempos de crise, as emissoras irão cobrir as olimpíadas sem usar recursos de infraestrutura oferecidos pelo evento. A reportagem irá cobrir como faz para outros 
acontecimentos do dia a dia. Com isto, surgem as dificuldades de sempre: custos e conectividade. Esta apresentação irá discutir como as duas maiores emissoras do Rio 
de Janeiro estão administrando suas necessidades de transmissões externas. Colaboraram para a apresentação: Thiago Carneiro, Gerente Técnico da Rádio Tupi do Rio 
de Janeiro, e Wandeuvres Santos, Gerente Técnico do Sistema Globo de Rádio no Rio de Janeiro. 
 

Engenheiro de Telecomunicações formado pela Universidade Federal Fluminense. Trabalhou no Sistema Globo de Rádio de 1984 a 2014 onde ocupou a função 
de Gerente Geral de Tecnologia e foi responsável pelas áreas de Engenharia, TI e Operações. Atualmente é Diretor da ZYDigital Engenharia de Mídia. Membro 
da SET atuando como Diretor de Rádio da sociedade. 

 

 

Sessão SET Radiodifusão - O rádio FM e sua performance de cobertura otimizada com estações reforçadoras.   
Palestrante: Evandro Tiziano, Diretor da AKRON Technical Service 
 

15h30 - 16h  Áudio, Acústica e Som em Grandes Eventos Internacionais. 

Palestrante: Framklim Garrido Leite, Diretor da FGL Áudio e Engenharia e Sócio-Proprietário da CIATEC Estudios 
 

16h05 - 16h20 INTERVALO - COFFEE-BREAK 

http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1593
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1594
http://www.set.org.br/?palestras-regionais=coffee-break-3-2


 

16h25 - 16h55 
 

 

TV Digital, TV Paga, TV na internet (OTT), TV Everywhere, Telecom e Usuários Finais 
Palestrante: J. R. Cristóvam - UNISAT/SET 
Rio 2016 Cidade Olímpica: de 5 a 21 de agosto próximo, mais de 10.000 atletas estarão sendo observados em telas de diferentes dispositivos fixos e móveis em cerca de 
220 países. O que esperar das emissoras de TV aberta ? E das operadoras de TV por Assinatura ? E das operadoras de serviços móveis ? Uma coisa é certa: os 
conteudos via internet (OTT)apresentarão um desempenho ainda mais invejável do que nos Jogos Olímpicos de Londres. E o usuário irá fazer a sua opção que melhor 
convier. O palestrante resumirá parte de suas pesquisas nesse sentido de modo instigante e desafiador.  
 

Atua na área de comunicações via satélite desde 1983, tendo liderado equipes de projetos em diversas ocasiões. Sócio-Diretor e um dos fundadores da UNISAT 
em 1990. Diretor Técnico da empresa, consultor sênior de empresas nacionais e internacionais. Antes da criação da UNISAT, trabalhou na NEC, TELEBAHIA e 
na EMBRATEL, nas áreas Nacional e Internacional, em comunicações via satélites Brasilsate Intelsat, tendo integrado o Departamento de Comunicações 
Domésticas via Satélite, conhecido como SAT. É Diretor de Ensino da SET - Sociedade de Engenharia de Televisão, conselheiro da TELECOM - Associação 
Brasileira de Telecomunicações, Professor,  Coordenador Técnico e criador do MBA em TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO 
ELETRÔNICA da UFF (Universidade Federal Fluminense), professor no MBA Serviços de Telecomunicações e na Pós-Graduação Especialização em 
Comunicações Móveis também da UFF. Coordena ainda no Brasil o GVF - Global VSAT Fórum, ministra palestras e tutoriais em eventos como os da SET, 
Broadcast & Cable, Telexpo, SUCESU, Futurecom e outros ambientes. Atuou por 3 anos consecutivos como moderador do Latin America Focus Forum do maior 
e mais importante evento mundial da indústria de  satélites, eventos intitulados Satellitee realizados na cidade de Washington - DC - USA. É autor de artigos e 
publicações técnicas especializadas para diversas mídias. É reconhecido por sua forte atuação no mercado de satélites, telecomunicações, broadcast e internet 
de uma forma abrangente e pelo seu diversificado domínio de tecnologias, sistemas, redes, serviços e soluções para clientes. Engenheiro de Operações 
modalidade Eletrônica pela UFRJ, Engenheiro Eletrônico pela Escola de Engenharia da UGF, Pós-Graduado na UFF em Telecomunicações, cursos de 
especialização no Japão (NEC, NTT e Anritsu) e nos EUA (TCB - Thomson). 
 

17h00 - 17h20 
 

 
 

O que é media processing workflow 
Palestrante: Fabio Tsuzuki, Sócio Diretor da MEDIA PORTAL SOLUÇÕES 
Projetar fluxos de arquivos é uma tarefa muito complexa. A Media Portal inova apresentando uma aplicação capaz de projetar fluxos de forma integrada com a 
infraestrutura. Os fluxos são definidos através de uma interface gráfica onde é possível criar fluxos de transferências de arquivos, recuperação parcial de vídeos, 
conversão de formatos e análise de conteúdo. 
 

Engenheiro eletrônico e mestre em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, doutor em engenharia pela Universidade de Tóquio. Sócio 
fundador da Media Portal Soluções Ltda. 

17h25 - 17h45 
 

 
 

Casos de distribuição via satélite implementados pela Eutelsat em grandes eventos internacionais 
Palestrante: Ricardo Calderon, Diretor de Vendas da EUTELSAT 
A palestra tem como foco principal apresentar casos de distribuição e contribuição de TV digital em grandes eventos internacionais implementados pela Eutelsat.  Dentro 
deste tema serão abordados casos como a transmissão do torneio de Roland Garros em UHD diretamente aos telespectadores mostrando assim o pioneirismo e 
comprometimento da Eutelsat no mercado de vídeo.  

 
Formado em engenharia eletrônica pela Escola de Engenharia Mauá, possui 28 anos de experiência no mercado de comunicações por satélites, Broadcast e 
PayTV. Ocupa a posição de Diretor de Vendas na Eutelsat do Brasil desde 2015. 
 

17h55 - 18h00 Encerramento 

http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1586
http://www.set.org.br/curriculo_palestrantes.asp?id=1596


 
 

Convidado Olímpio Franco, Presidente da SET 
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Patrocinadores  Empresa: descritivo e contato Produtos e serviços 

 

A Bridge Technologies ( www.bridgetech.tv )  tem sede de desenvolvimento em Oslo na 

Noruega e produção nos EUA. A empresa desenvolve soluções de monitoração, 

análise e medição remota para atender o mercado de TV Broadcast, Cabo, Satélite, 

OTT e Operadoras Telecom. A filosofia da empresa é permitir que seus clientes tenham 

soluções simples para gerenciar os ambientes cada vez mais complexos na área de 

mídia. 

 

Tel: +55 12 3322 2918 

Skype: avicom.engenharia 

jaime@avicomengenharia.com 
 

www.avicomengenharia.com 
 
Bridgetech coloca a disposição do mercado uma série de 
probes ( hardware ou software ) que permitem o 
gerenciamento remoto de vários parâmetros para a medição, 
análise e monitoração de sinais em IP, ASI e RF.  Também 
possui soluções para chaves inteligentes em RF e ASI para 
diversas aplicações.  Visite o site da Avicom para conhecer 
mais detalhes da Bridgetech e para seguir os links de seus 
produtos:  www.avicomengenharia.com 

 

AVID TECHNOLOGY 
Descritivo da empresa: Através da visão Avid Everywhere™, a Avid oferece a 
plataforma de mídia mais aberta, abrangente e inovadora da indústria, conectando a 
criação do conteúdo com a colaboração, proteção de ativos, distribuição e consumo do 
conteúdo. Empresas de mídia e profissionais criativos utilizam as soluções da Avid para 
criar a mídia mais ouvida, vista e amada do mundo, dos filmes mais prestigiados e 
premiados aos programas de entretenimento, notícias e esportes de maior audiência da 
televisão, bem como, a maior parte das músicas e shows ao vivo mais celebrados de 
hoje.  
 
Contato: Ester Antônio - ester.antonio@avid.com - 55 (11) 97401-2521 - Burlington - 
MA - Estados Unidos da América 
Para mais informações sobre as soluções Avid visite www.avid.com, e conecte-se com 
a Avid no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, ou inscreva-se no Avid 
Blogs 
 

http://www.avid.com/en/ 
 
Soluções líderes na indústria incluem Pro Tools®, Media 
Composer®, ISIS®, Interplay®, ProSet e RealSet, Maestro, 
PlayMaker e Sibelius®. 

http://www.bridgetech.tv/
mailto:jaime@avicomengenharia.com
http://www.avicomengenharia.com/
http://www.avicomengenharia.com/
http://www.avid.com/en/
http://www.avid.com/en/


 

 

CANON 
 

http://www.canon.com/  
 

 

 

EUTELSAT 
A Eutelsat é uma das operadoras mais experientes em satélites de comunicação com 
liderança mundial. A empresa disponibiliza 40 satélites a clientes que incluem 
radiodifusores e associações de radiodifusão, operadoras de TV paga, provedores de 
serviços de Internet, dados e vídeos, empresas e agências governamentais. Os 
satélites da Eutelsat proporcionam cobertura onipresente na Europa, Oriente Médio, 
África, Ásia e Pacífico e nas Américas, permitindo que comunicações de vídeo, dados, 
banda larga e de governos sejam estabelecidas de modo independente desde um local 
de usuário. Sediada em Paris, com escritórios e centrais de telecomunicação ao redor 
do mundo, a Eutelsat representa uma força de trabalho de mais 1.000 pessoas de 37 
países que são especialistas em suas áreas, trabalhando com clientes para fornecer a 
mais alta qualidade de serviço. 
 
Contato:  
EMAIL: contato@eutelsat.com.br 
END.: Praça XV de Novembro, 20 - Sala 403 - Centro - Rio de janeiro - RJ 
TEL: 55 21 2524-0894 
 

http://www.eutelsat.com.br 
 
Distribuição e contribuição de vídeo - Internet banda-larga - 
Redes Vsat - Truncking 
 

 
 

EVS 
 
Fundada em 1994, seu sistema inovador de slow motion (Live Slow Motion), 
revolucionou as transmissões ao vivo. Suas soluções tapeless, confiáveis e integradas, 
baseadas  em torno da sua linha de servidores XT, líder de mercado, são agora 
amplamente utilizadas para produções ao vivo em todo o mundo. Hoje, ela continua a 
desenvolver inovações práticas, tais como a sua plataforma de entrega de segunda tela 
o C-Cast, para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus conteúdos de mídia. 
A empresa tem sede na Bélgica e tem escritórios na Europa, Oriente Médio, Ásia e 
América do Norte e America Latina. 
 
Contatos Brasil: Armando Moraes / Bruno Pessoa 
+55 (11) 2649-5053 
 

https://evs.com/en 
 
A EVS oferece aos seus clientes uma tecnologia confiável e 
inovadora permitindo a produção de programas ao vivo com 
qualidade de video, possibilitando um trabalho com maior 
eficiência e aumentando seus faturamentos. Seus sistemas 
líderes em transmissões ao vivo e de produção de mídias são 
utilizados pelas emissoras, empresas de produção, pós-
produção, estúdios de cinema, proprietários de conteúdo, 
arquivos e bibliotecas de todo o mundo.  
Ela abrange quatro mercados-chave - Esportes, 
Entretenimento, Jornalismo e Mídia. 
 

http://www.canon.com/
mailto:contato@eutelsat.com.br
http://www.eutelsat.com.br/
https://evs.com/en
http://www.canon.com/
https://evs.com/en


 

HARMONIC - SDB Multimidia Ltda 
 
A SDB Multimídia atua nos mercados de entretenimento, emissoras de televisão, 
provedores de conteúdo, operadoras de TV por assinatura, corporativo, educacional e 
produção de vídeo para múltiplas plataformas.  
Como Platinum Reseller e Centro de Seviços Certificado da Harmonic Inc. no Brasil, 
comercializa, integra e presta suporte e assistência técnica para toda linha de produtos. 

http://www.sdbtv.com.br/ 
 
Servidores de vídeo, transcoders, encoders, multiplexadores, 
moduladores, sistemas de Uplink, receptores, modulares para 
infra estrutura de vídeo, antenas e serviços de projeto, 
instalação, comissionamento e treinamento. 

 
 

MEDIA PORTAL 
A Media Portal é uma empresa Brasileira que desenvolve soluções para Media Asset 
Management e Digital Workflow. Nossa solução disponibiliza uma interface web-
oriented para gerenciamento de conteúdo que permite uma rápida configuração de 
fluxos digitais bastante robustos e monitorados por um sólido mecanismo de controle. 
 
Adotamos padrões abertos permitindo rápida integração com uma grande variedade de 
dispositivos e ambientes. 
 

http://www.mediaportal.com.br/ 
 

 
 

SAM - SNELL ADVANCED MEDIA 
 

https://s-a-m.com/ 
 

http://www.sdbtv.com.br/
http://www.mediaportal.com.br/
https://s-a-m.com/
http://www.mediaportal.com.br/
https://s-a-m.com/


 

SES 
SES é a operadora de satélites líder no mundo que possui uma frota de mais de 50 
satélites geoestacionários. A empresa fornece serviços de comunicação via satélite 
para emissoras e provedoras de serviços de conteúdo e Internet, redes de operadoras 
de telefonia fixa e móvel, assim como para empresas e organizações governamentais 
no mundo todo. A SES representa relacionamentos comerciais duradouros, serviço de 
alta qualidade e excelência no setor de transmissão e difusão. As equipes regionais 
culturalmente distintas da SES estão localizadas em todo o mundo e trabalham 
conjuntamente com os clientes para atender às suas necessidades específicas de 
serviço e de largura de banda de satélite.  
 
SES (NYSE Euronext Paris e Bolsa de Valores de Luxemburgo: SESG) detém 
participações na Ciel, no Canadá, e na QuetzSat, no México, bem como uma 
participação estratégica na empresa startup de infraestrutura de satélite O3b Networks. 
Mais informações em: www.ses.com. 

http://www.ses.com/4232583/en 
 
 

 
 

SNEWS 
 
A SNEWS é pioneira no cenário de broadcasting. Com sede em Brasília, ela atua no 
mercado de softwares há mais de uma década. Tendo por excelência qualidade e 
inovação, a empresa oferece soluções totalmente integradas, tornando o fluxo de 
trabalho das emissoras mais prático e eficiente. Com treinamentos personalizados, 
customização de produtos e um suporte de 24h, a SNEWS se compromete a colocar as 
necessidades dos seus clientes em 1º lugar. 
 
Contato: 
Tel.: (61) 3044 7878 
E-mail: info@snews.tv 

http://snews.tv/ 
 
A SNEWS atua no mercado de desenvolvimento de software e 
automação para Radiojornalismo e Telejornalismo. Algumas 
das soluções da SNEWS são: 
 
ANEWS: Automação para Jornalismo 
TPNEWS: Sistema de Teleprompter 
NEOEXPRESS: Exibidor de Notícias 
SNEWS MAM: Gerenciador de Conteúdo de Multimídia 
IN PLUS: Captura de mídias, transcodificação e stream 

 
 

SONY 
 
Fabricante de equipamentos eletrônicos e provedor de soluções para mercado 
Broadcast 
 
Contato: Paula Cruz - paula.cruz@am.sony.com 
 

http://www.sonypro.com.br/pro/hub/home 
 
Soluções End-to-End, envolvendo Produção HD/ 4K/ HDR / 
HFR (câmeras, gravadores, monitores, switchers), infra-
estrutura IP, Arquivo Digital Contato: Paula Cruz - 
paula.cruz@am.sony.com 
 

http://www.ses.com/
http://www.ses.com/4232583/en
mailto:info@snews.tv
http://snews.tv/
http://www.sonypro.com.br/pro/hub/home
http://www.ses.com/4232583/en
http://snews.tv/
http://www.sonypro.com.br/pro/hub/home


 
 

YOUCAST 
 
Youcast é uma distribuidora e integradora de soluções para transmissão de vídeo e 
dados. Soluções para head end, transmissão via micro-ondas, conversores, 
transcodificadores, serviços em nuvem, etc... 

http://youcast.tv.br/ 
 
Representante da DEKTEC, ENENSYS, SENCORE, WELLAV, 
DOTECK, SMARDTV, JAMPRO, COMMSCOPE, SAF 
TEHNIKA, BROADPEAK, entre outros... 
 

. 
 
 
 
 

http://youcast.tv.br/
http://youcast.tv.br/

