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Passos para fazer gravação remota com qualidade:

1) Fazer teste para saber qual a resolução da câmera do cliente

2) Fazer teste da conexão do cliente

3) Fazer teste de conformidade com o sistema

4) Ao fechar a conexão do cliente, fazer os ajustes de vídeo e de áudio

5) Ajustar as taxas de banda de Internet de chegada e de retorno para conseguir o melhor
resultado de frames por segundo e latência (“atrasos”)

6) Gravar tanto o material finalizado como o bruto, em caso de necessidade de edição

7) Usar um sistema de áudio de retorno que só o cliente na conexão possa ouvir sem
interferir na gravação

Uma gravação remota, com o equipamento e softwares adequados, pode seguir os
mesmos princípios de uma gravação profissional presencial, ou seja, realizar toda a pré-
produção de testes e os ajustes iniciais característicos de uma boa captação de imagens
e sons.

Com os recursos disponíveis hoje, é possível ter uma central de gravação remota em
qualquer lugar que disponha de uma boa conexão coa Internet e um sistema bem
dimensionado, isto é, sem que tenha um alto custo.

Em caso da câmera do cliente não
oferecer uma boa resolução existe
ainda a possibilidade de pós
produção com um tipo de
software, denominado Video
Enhancer. Alguns com o uso de
Inteligência Artificial permitem
melhorar significativamente a
qualidade dos vídeos.
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Testes preliminares

Qualidade da webcam do cliente

Um teste online simples vai analisar a
qualidade da webcam do equipamento
do cliente e com isso saber se ela tem a
qualidade mínima para uma boa
gravação.

Velocidade da Internet do cliente

Muitas vezes ouvimos do cliente que ele
tem uma boa conexão com a Internet,
porém isso é muito relativo. Existem
variáveis importantes, tais como: se o
computador está conectado por cabo ou
w-fi, quantas pessoas usam a Internet
ao mesmo tempo, etc. O fator mais
importante é a taxa de Up-load – que é
a responsável pela transmissão dos
dados (nesse caso vídeo e áudio).

Conformidade com o sistema

A maioria dos sistemas de recepção e
transmissão de sinais de áudio e vídeo é
baseada em WebRTC e é preciso checar
se o computador do cliente está
preparado para usar esse protocolo.
Outro teste simples on-line detecta isso.
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Ajustes do vídeo

Representação gráfica dos  sinais de vídeos altos, meios tons e baixos 

Uso de softwares ou Plug-ins de análise de imagens

Alguns softwares já tem incorporado instrumentos de medição de sinais virtuais
similares aos utilizados nas emissoras de TV, como o Waveform (analisador de
forma de onda) e o Vectorscope (para análise dos sinais cromáticos), que mostram
uma análise gráfica da imagem.

Existem também softwares específicos adquiridos à parte, que mostram vários
tipos de sinais, incluindo áudio e metadados da imagem, como apresentado abaixo.

Com uma análise gráfica destas é possível ajustar o sinal de vídeo da imagem,
equilibrando as partes claras, escuras e meios tons para obter a melhor imagem
possível.

Existem padrões internacionais que são fáceis de seguir e que garantem que esses
ajustes rápidos e simples garantam o melhor sinal para sua gravação. Claro está
que a experiência profissional é fundamental e a prática é o que leva à perfeição.
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Ajustes de áudio

Uso de softwares ou Plug-ins para ajuste de áudio

Alguns softwares de produção audiovisual integrados já
têm incorporado os ajustes básicos dos sinais de áudio
como o nível de volume (altura do som) e a equalização dos
sons graves, médios e agudos.

Em alguns casos é necessário o uso de plug-ins para
reduzir os ruídos, havendo até alguns que reduzem desde
barulhos de ar condicionado até carros passando.

Novamente existem padrões internacionais que são fáceis
de seguir e que garantem que esses ajustes sejam rápidos e
simples. Só é preciso prática e um bom fone de ouvidos.

Os passos para ajustar o áudio são:

1) Ajuste de volume

2) Equalização

3) Redução de ruídos, se necessário

Se houver uma falha no vídeo, ainda é 
possível continuar, porém se o áudio é 

horrível, a comunicação acaba. 
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Ajustar as taxas de banda de Internet de chegada e de retorno
para conseguir o melhor resultados de frames por segundo e
latência

Como visto nos testes preliminares, para que o cliente envie um bom sinal de áudio e vídeo é
importante que sua taxa de Up-load seja boa mas, dentro das variáveis existentes e dependendo
do tipo de computador, memória, placas, o processamento, etc. a quantidade de dados que ele
recebe como retorno do computador que vai gravar o vídeo pode influenciar no conjunto,

Por isso é importante escolher um software que permita ajustes e, assim, possa gerenciar as
taxas do que recebe do cliente e do que é enviado como retorno de imagem e som.

As vezes é preciso sacrificar o que o cliente vai assistir como retorno para garantir que seja
recebida uma imagem com melhor qualidade.

Gravação

Comunicação com cliente remoto

O ideal é gravar tanto o produto finalizado como uma saída limpa da câmera do cliente, sem
letreiros, títulos ou efeitos, assim é possível realizar cortes e ajustes na pós-produção se
necessário. Com o software certo essas gravações são feitas de modo sincronizado, com precisão
de 1/30 de segundo, ou seja, facilitam muito a edição pois é só carregar os dois arquivos em um
software de edição sem preocupações em ressincronizar áudio e vídeo.

A qualidade da gravação deve ter um formato e bitrate compatível com qualidade e espaço
suportados pelo sistema, com mínima perda de qualidade, afinal são as “matrizes” do conteúdo.

Utilizar um recurso que permite ter um áudio de retorno que só a conexão remota receba, pode
ser a chave para ter uma gravação chamada de “gravação ao vivo”, ou seja, se não houver
nenhum erro do operador ou do cliente remoto, o produto estará finalizado em tempo real,
otimizando o processo e aumentando a capacidade de produção de conteúdo.
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Câmera aberta bruto (webcam notebook)
REFERÊNCIA FULL HD 1920 X 1080

640 X 480

REFERÊNCIA FULL HD 1920 X 1080

320 X 180

Câmera detalhe bruto (smartphone)

Gravação com up scale para 1920 x 1080 sem uso de IA

Pós produção com up scale de cada câmera para 3840 x 2160 

com uso de IA e edição em 1920 x 1080

Exemplo prático de uma captação de duas câmeras
remotas para uma aula de crochê
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Consultoria  e assessoria técnica 
em tecnologia audiovisual

Desenvolvimento de soluções para 
melhoria de processos na 
produção audiovisual

Treinamento de equipes de 
produção audiovisual

Personalização de presets e  
automações para sistemas de 
produção híbridos e streaming
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