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Por Fernando Moreira

Streaming ao vivo x Televisão ao vivo
A proposta de uma linguagem
audiovisual adaptada a essa nova
realidade do streaming pode colaborar
na melhoria das produções das
transmissões ao vivo via Internet
Durante a pandemia do COVID-19, a obrigação do
distanciamento social e o cancelamento dos eventos presenciais
fez com que o mercado das transmissões pela Internet desse um
salto exponencial. Novas ferramentas atualizadas ou criadas
especialmente para esse novo mercado facilitaram esse tipo de
produção e abriu a oportunidade para qualquer pessoa que tenha
um mínimo de conhecimento técnico realizar uma transmissão ao
vivo com recursos semelhantes ao das emissoras de TV
Fazer streaming ao vivo, em essência, não é
diferente de fazer televisão ao vivo, um
formato que existe desde a criação dessa
mídia, por isso certas técnicas são inerentes
a esse tipo de produção.
A troca de imagens,
a sequência de
diálogos, apresentações, o uso de créditos
para participantes, tudo isso já foi feito na
televisão ao vivo e é facilmente adaptável
ao uso dos softwares para live streaming e
essa nova realidade dos convidados
remotos.
O formato utilizado em televisão ao vivo
que mais se assemelha ao utilizado nos live
streamings são os programas jornalísticos,
como telejornais, entrevistas e debates com
utilização de links externos em split de
imagens. Já, a interação do apresentador
com os links via grandes ou pequenas telas
é idêntica ao formato utilizado há anos em
telejornalismo.
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Exemplo de programa jornalístico da GloboNews de 2019 com links
para 3 locais diferentes. No qual apresentador chama o link e este
aparece em tela cheia

Exemplo de programa jornalístico da CNN Brasil de 2021 com links para 4
locais diferentes. No qual apresentador está em casa e chama o link para
analista também remoto em casa e este aparece em tela cheia
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Planos adaptados
Alternar planos colabora com o foco
naquilo que é mais importante para a
informação, diminuindo as distrações
Em televisão utilizamos as diferentes
aproximações de câmera, os chamados
planos, para dar ênfase à informação que
pretendemos passar. O plano mais aberto,
geral, serve para localizar o telespectador e
mostrar o ambiente e os elementos que
interagem.
PLANO GERAL EM UM DEBATE PRESENCIAL

PLANO GERAL EQUIVALENTE EM UM DEBATE
POR STREAMING

Já em uma transmissão por streaming com
convidados e apresentador utilizando a
forma remota, cada um com sua própria
tela, a forma de fazer um enquadramento
único é mostrar todas as telas dos
envolvidos – e esse seria o nosso plano
geral – e deve ser utilizado sempre que
quisermos mostrar quem faz parte daquele
momento do evento.

Os planos médios, chamados de conjunto –
médio, médio aberto e médio fechado –
aproximam o telespectador do debate
colocando-o dentro da ação que ocorre, por
exemplo, entre entrevistador e entrevistados.
PLANO DE CONJUNTO DE UM DEBATE PRESENCIAL
COM DESTAQUE PARA APRESENTADOR
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PLANO DE CONJUNTO EQUIVALENTE EM UM
DEBATE POR STREAMING COM DESTAQUE PARA
O APRESENTADOR
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Planos adaptados
Planos mais fechados ajudam a
eliminar oportunidades de o
pensamento ser desviado para
outras informações
Quanto mais nos aproximamos do assunto,
mais sentimos fazer parte do diálogo. Neste
caso, um plano médio mostra apresentador
e entrevistado
PLANO MÉDIO EM UM DEBATE PRESENCIAL
PLANO MÉDIO EQUIVALENTE EM UM DEBATE
POR STREAMING

O primeiro plano, ou close em inglês, serve
para destacar quem fala, sem mostrar mais
nada, evitando distrações.
CLOSE OU PRIMIEIRO PLANO EM UM DEBATE
PRESENCIAL
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CLOSE OU PRMEIRO PLANO EQUIVALENTE EM
DEBATE POR STREAMING
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Apresentação de slides
A apresentação de slides deve ter
imagem destacada e ampliada.
Tamanho e contraste entre texto
e fundo são fundamentais
Quanto melhor a leitura dos slides, melhor a
compreensão. Deve-se evitar gráficos e
letras pequenas e tomar cuidado com
contraste
APRESENTAÇÃO DE SLIDES EM UM STREAMING
QUANDO A IMFORMAÇÃO CONTIDA NA IMAGEM
FOR INFORMAÇÃO MAIS IMPORTANTE DEVERÁ
SER APRESENTADA EM TELA CHEIA

QUANDO A FALA É A INFORMAÇÃO MAIS
IMPORTANTE DEVE-SE ENCHER A TELA COM A
IMAGEM DA PESSOA

QUANDO HOUVER DEBATE SOBRE O ASSUNTO DO SLIDE,
O APRESENTADOR DEVE SER INCORPORADO
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Enquadramento
Para o enquadramento a regra
é pedir a todos que se
mantenham razoavelmente
centralizados para oferecer
alternativas criativas
Os softwares mais profissionais permitem a criação de layouts bem criativos

ALGUNS PERMITEM, INCLUSIVE, A CRIAÇÃO DE
FORMAS E BORDAS DIFERENTES
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Apresentador
Em um programa de TV o
apresentador fala diretamente
para o público em momento
específicos
Em programa de debates na televisão,
existem 2 tipos de diálogos que o
apresentador realiza: quando olha para a
câmera fala diretamente para o público, usa
uma câmera frontal, isso se dá no inicio
para apresentar o programa ou para falar
quem serão os convidados, ou ainda para
apresentar a entrada de vídeo. Depois disso
a dinâmica é o telespectador atuar como
um observador e o apresentador se dirige
aos convidados e só dialoga com eles,
devido ao posicionamento das câmeras. Na
maioria das vezes é uma imagem lateral.
DIÁLOGO COM O PUBLICO E DIÁLOGO EM FRENTE AO PUBLICO COM ENTREVISTADO PRESENCIAL

Exemplo de programa de entrevistas da Globonews em 2019 no qual apresentador inicia falando diretamente para o público
e depois interage com a entrevistada realizando um diálogo em frente ao público

DIÁLOGO COM O PUBLICO E DIÁLOGO EM FRENTE AO PUBLICO EM UM STREAMING

Apresentador abre falando do evento para o público, apresenta os convidados para o público e depois interage diretamente
com convidado realizando o diálogo em frente ao públcio
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Créditos e marcas
Os GC’s ou créditos, ou ainda third
lowers em inglês, servem para
identificar as pessoas durante o vídeo.
É essencial que o tamanho das letras
seja legível nos diferentes tamanhos
de tela
Os créditos de quem está falando devem
ser repetidos várias vezes durante uma
transmissão, para que o telespectador saiba
de forma rápida de quem se trata, sem ter
que recorrer à memória. Em televisão,
utiliza-se uma regra não escrita, mas que
pode ser aplicada: creditar quem fala toda
vez que ela inicia uma fala e, depois,
dividimos o tempo de um programa em
partes para que a cada período, não maior
que 3 a 7 minutos, seja colocado um novo
crédito nos participantes que falam. Isso
também permite que quem começar a
assistir depois do início do streaming saiba
quem está falando.
Utilizar a técnica das videoconferências que
mantém todo o tempo os GC’s ligados
também é uma boa opção.

O título da Live, bem como o logotipo ou
logomarca
dos
realizadores
e
patrocinadores deve ser apresentado no
início e permanecer o maior tempo possível.
Afinal, isso identifica do que se trata a
transmissão e dá o devido ganho de
imagem para quem realiza e seu apoiadores.
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Consultoria e assessoria técnica
em tecnologia audiovisual

SO
SOLUÇÕES

CA
CONSULTORIA
ASSESSORIA

Desenvolvimento de soluções para
melhoria de processos na
produção audiovisual

Treinamento de equipes de
produção audiovisual

TR
TREINAMENTO

STREAMING

Transmissão streaming e
personalização de automações e
presets para terceiros

+5512991720838 – Whats app
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