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SOFTWARES E PLATAFORMAS STREAMING

Por Fernando Moreira

Ferramentas
As ferramentas de streaming ao vivo
têm dois recursos importantes que são
a troca de imagens e a transmissão por
streaming
Troca de imagens
Você pode transmitir ao vivo a imagem de
apenas uma câmera durante todo o tempo,
mas isso será monótono.
A maioria das ferramentas de vídeo ao vivo
permitem alternar entre diferentes layouts
ou cenas. Isso significa que você pode
alternar entre diferentes mediadores e
convidados,
vídeos
pré-gravados,
apresentações, etc.
Transmissão

Essas ferramentas são chamadas por uma
variedade de nomes sofisticados, como
“codificadores de vídeo ao vivo” e
“ferramentas de vídeo ao vivo” mas aqui,
vamos separar apenas em softwares e
plataformas de streaming.
Basicamente, eles recebem seu vídeo (por
exemplo, sua câmera ou um vídeo prégravado) e o transmitem para o seu destino.
É um processo bastante intenso e você
precisará de um computador ou telefone
razoavelmente poderoso para fazer isso.

Para transmitir ao vivo para um serviço
(servidor de streaming) como Facebook,
LinkedIn ou YouTube, você precisará de
uma plataforma de streaming ou software
para unir vídeo e áudio e transmitir para o
serviço que, por sua vez, os transmitirá para
o seu público.
Muitos dos principais serviços de vídeo ao
vivo, como Facebook e YouTube, possuem
também um recurso integrado em seus
aplicativos da web ou móveis. Isso significa
que você não precisa usar uma ferramenta
de terceiros – e é muito fácil.
Mas algumas plataformas (como o LinkedIn
Live) exigem que você use uma ferramenta
de terceiros. E existem algumas grandes
vantagens e recursos extras que você
obterá se usar outra ferramenta.
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Qual ferramenta escolher?
Como é minha habilidade com
ferramentas do computador?
Algumas ferramentas são realmente
fáceis de usar e outras têm uma
curva de aprendizado longo. Claro
que existem diferenças, a ferramenta
mais fácil de usar muitas vezes não
terá os mesmos recursos poderosos
que o software mais avançado tem.
As ferramentas mais fáceis são as
plataformas baseadas na web que
funcionam no navegador.
Você quer trazer convidados para o
seu evento/programa? Quantos
convidados?
Algumas ferramentas permitem que
você traga convidados para o seu
programa com muita facilidade. E,
então, você precisa pensar sobre
quantos convidados deseja trazer, já
que cada ferramenta tem seu
máximo.
Visualização de Convidado
Quando seu convidado está ligado, o
que ele vê na tela? Eles veem o que
seus espectadores ao vivo verão? Ou
eles apenas veem sua câmera? Eles
veem os comentários? É muito útil se
os convidados podem ver a
transmissão ao vivo – dessa forma,
eles podem ver o que seus
espectadores
verão.
Algumas
ferramentas permitem isso.
Controle total sobre os sinais de
áudio e vídeo?
Você deseja controle total sobre os
sinais de áudio e vídeo e da
aparência do vídeo de forma rápida e
fácil? Algumas ferramentas fornecem
layouts básicos e outras permitem
que você personalize quase tudo em
seu vídeo e outras, ainda, permitem
ajustes técnicos no som e na
imagem.

03

PROCESSOS AUDIOVISUAIS |

O streaming para mais de um ponto
(YouTube, Facebook, etc.) ao mesmo
tempo é realmente importante?
O chamado ‘multicast’ não é para
iniciantes. Ser capaz de transmitir
para mais de um ponto ( chamado de
servidor de streaming) ao mesmo
tempo parece emocionante, mas é
muito mais difícil se envolver com
mais de um público ao mesmo
tempo.
Para quais serviços (servidores de
streaming) você deseja transmitir?
Facebook Live? YouTube ao vivo?
LinkedIn Live? Periscope? Outras?
Nem todas as ferramentas se
integram com todas as plataformas
de vídeo ao vivo.
Quero transmitir para mais de um
ponto?
Interação com mídias sociais
Nem todas as ferramentas permitirão
que você veja e destaque os
comentários das diferentes redes
para as quais você está transmitindo
simultaneamente.
Qual é o seu orçamento?
Algumas ferramentas são gratuitas.
Alguns têm taxas únicas. E alguns
cobram uma taxa mensal. Pode variar
muito – de grátis a milhares de
dólares todos os anos. Qual é o seu
orçamento para marketing de vídeo
ao vivo?
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Softwares versus Plataformas
As soluções para realizar transmissões
pela Internet estão se tornando ao
mesmo tempo simples para o mercado
doméstico e sofisticadas para o
mercado profissional
A realização de transmissões de webinars, seminários e
congressos por streaming é hoje uma necessidade dentro de
qualquer plano de comunicação corporativo. A forma de
apresentação dos conteúdos tem ganhado modelos cada vez mais
profissionais e as empresas de tecnologia perceberam logo isso,
melhorando ou criando soluções dedicadas a esse tipo de
transmissão.

Realizar uma transmissão por streaming
basicamente se trata de utilizar uma
ferramenta para agregar os sinais de áudio e
vídeo (câmeras locais ou remotas,
microfones
locais
ou
remotos,
apresentações de slides, etc.) e enviar esses
sinais em um formato específico para um
serviço que faça a distribuição para outras
pessoas assistirem, como, por exemplo, o
YouTube, Facebook ou Instagram.
Existem várias formas de fazer um
streaming ao vivo, aqui serão apresentadas
duas delas: utilizando software específico,
instalado em seu computador, ou através de
uma plataforma online. Que podem ser para
videoconferência ou para streaming ao vivo.
Os softwares em geral são para uso mais
profissional e permitem fazer um melhor
gerenciamento do corte das imagens,
mesclar
com
imagens
realizadas
presencialmente
e
outros
recursos
sofisticados para os títulos, créditos,
posicionamento das imagens, etc.
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A maioria das plataformas online são
para videoconferência, muitas fazem
parte de um sistema dedicado ao uso
comercial ou educacional. Algumas,
criadas para transmissão, permitem
uma boa manipulação do corte das
imagens e uma certa personalização.

Alguns exemplos de softwares e plataformas

SOFTWARES

PLATAFORMAS

LiveStream Studio

Be.Live

OBS Studio

Ciclano

StreamLabs OBS

StreamYard

vmix
Xsplit BroadCaster
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Wirecast
Zoom
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Plataformas de Videoconferência

Quando utilizamos uma plataforma de videoconferência para
streaming ao vivo, todos os sinais são enviados individualmente via
Internet para a plataforma, que devolve um sinal mesclado para os
participantes. A qualidade da Internet de cada um influencia tanto
no sinal que envia como no que recebe, pois o sistema faz um
processo para equilibrar essa qualidade.
Quando uma pessoa fala, ou dependendo de como o coordenador
da transmissão resolver, essa imagem enche a tela. Durante a
transmissão essa imagem pode ou não encher a tela.
Já, quando alguém envia uma apresentação, a quantidade de
informação (imagens, vídeos, etc.) influencia diretamente na
qualidade do sinal da transmissão também, porque a apresentação
sempre é feita em tela cheia. Iniciar ou encerrar a apresentação é
decidido por quem envia.
A transmissão é feita pela plataforma para o serviço desejado, como
por exemplo, YouTube. Algumas permitem enviar para dois ou mais
serviços. As possibilidades de customização são muito limitadas, na
maioria delas os recursos são básicos como inserção de nomes e
logotipo.

Exemplo típico de plataforma de videoconferência que faz
transmissão ao vivo:

Plataforma X
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Plataformas de transmissão Streaming
Diferente das plataformas de videoconferência, as plataformas
dedicadas à transmissão permitem um número limitado de pessoas,
apenas aqueles que farão alguma apresentação, pois são feitas para
uma transmissão e não para a participação do público, que se dá via
interfaces com as redes sociais ou do próprio serviço utilizado para a
distribuição como YouTube ou Facebook.
Algumas são bem versáteis e atendem ao básico de um webinar,
congresso ou evento corporativo, como personalizar o ambiente
colocando vários logotipos, marca do evento e realizar a troca da
imagem dando destaque ao assunto ou pessoa.
A tecnologia é semelhante à de um sistema de vídeo conferência, na
qual tudo é feito pela Internet e controlado via um navegador web.
Alguns permitem que as apresentações e vídeos sejam enviados para
a plataforma e abertos a partir delas, via nuvem de dados.

Plataforma X

P

Algumas opções de telas,
fundos, créditos, etc.
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Softwares de produção e transmissão
Streaming
Um software que faz transmissão por Streaming é a solução
profissional que permite o controle de todos os sinais que são
enviados para a transmissão. Diferente das plataformas de
transmissão, os sinais dos participantes são enviados e recebidos em
um ponto central, similar a uma central de televisão e, assim,
podemos fazer ajustes individuais e gerais nas imagens, no áudio,
definir qual será a imagem transmitida e fazer customizações de
design, como formas, cores, movimentos de entrada, inserção de
logotipos, vídeos etc. Além disso pode ser feita a entrada de sinais
locais, como um estúdio, interação com mídias sociais, a visualização
da transmissão pelos convidados, etc.
Tudo isso é feito por uma equipe exatamente como em um estúdio
de televisão.
Alguns permitem o gerenciamento de banda de internet individual
de cada participante, tanto de upload como de download
A transmissão é feita pelo software um ou mais serviços como
YouTube Facebook e Tweeter.

PE D
Estúdio

Apresentação

Vídeos
Múltiplas opções de telas,
fundos, créditos, etc.
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Controles de
áudio individuais
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Tabela comparativa
Plataformas de videoconferência

Plataformas de transmissão
streaming

Softwares de produção e
transmissão streaming

STREAMING

ALGUMAS SIM – 1 PONTO

SIM – 2 PONTOS

SIM – 3 PONTOS OU MAIS

PERSONALIZAÇÃO

SIMPLES

BOA – FUNDOS, ALGUNS TIPOS DE
GC’S/SOBREPOSIÇÃO DE
MÁSCARAS

TOTAL – FUNDOS,FORMAS DE
TELAS, GC, MÁSCARAS, EFEITOS,ETC

CONTROLE DE BANDA DA INTERNET

NÃO

NÃO

TOTAL – ENTRADAS E SAÍDAS

ENTRADA DE SINAIS PRESENCIAIS

NÃO

NÃO

NÃO

AJUSTES DE AÚDIO E VÍDEO

BÁSICOS – REALIZADOS NO
EQUIPAMENTO DO PARTICIPANTE

BÁSICOS – REALIZADOS NO
EQUIPAMENTO DO PARTICIPANTE

TOTAL – REALIZADOS PELO
OPERADOR PARA CADA SINAL

NÍVEL DE CONHECIMENTO EXIGIDO

BÁSICO

MODERADO

PROFISSIONAL

RETORNO DA IMAGEM
TRANSMITIDA PARA
PARTICIPANTES

NÃO

SIM

SIM

MUDANÇA DE FUNDO

ALGUMAS SIM – DESFOQUE DE
FUNDO/ CROMAKEY /
RECONHECIMENTO DE ASSUNTO
PRINCIPAL

SIM - CROMAKEY

SIM – CROMAKEY – PREPARAÇÃO
APÓS CONEXÃO

SALA DE ESPERA

ALGUMAS SIM

SIM

NÃO

Outras soluções
Existem ainda algumas soluções híbridas para eventos fechados ou
mesmo a junção de tecnologias como o uso de softwares e
plataformas de videoconferência interligados.
Durante a transmissão pode haver interação direta com
participantes por sistema próprio de chat, divisão por grupos de um
mesmo escritório ou sala virtual, etc.
O importante é planejar exatamente os objetivos da transmissão
para depois escolher a solução mais adequada e com melhor custo
benefício.
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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

+5512991720838 – Whats app
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