
Produção de vídeo ao vivo escalável sob 
demanda



Fonte: Grabyo: Value of Video Report 2020

O future da TV é a internet 

2

O streaming superou a TV a 
cabo em assinaturas em 2019

74% dos clients de TV a cabo
vão cancelar as assinaturas em

até 5 anos

2 bilhões de pessoas assistem
livestream no Facebook



O comportamento 
do consumidor 
mudou

Sua audiência espera assistir
vídeos sempre, ao vivo ou on 
demand. 

O+O OTT

TV & 
APPS



O engajamento aumenta
quando os eventos são ao vivo

De horas de vídeo
assistido (2019)

13 
Bilhões

10x 3x

+ Tempo de tela
que conteúdos

gravados

+ comentários
que conteúdos

não ao vivo

Participação 
do público

*Facebook native polls

A participação do público orienta a troca entre os usuários
e a distribuição viral do conteúdo



A produção tradicional de vídeo não
foi pensada para o mundo IP

Serviços em nuvem transformam o 
workflow e os modelos de negócio

Alto custo
CapEx

Requer
infraestrutura

fixa

Requer
muita mão-

de-obra

Escalável por
capacidade, 
não por uso

Impacto
negativo no 

meio-ambiente

Acessível em
qualquer lugar

Worflows
colaborativos

Escalável
on-demand

Update 
contínuo

Preço
flexível



A Grabyo dispensa a infraestrutura física e transforma a produção de vídeo ao vivo

O custo de produção ao vivo

Infra física Serviços em
nuvem

Custos ligados à
captação

Despesas de viagem

SNGs e UMs
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A plataforma nativa para produção
em nuvem.

Broadcast
Esportes
Contribuição
Publicação
Notícias
Entretenimento
Mobile



Escolha dos maiores players de Esportes e Mídia globais

LIGAS & FEDERAÇÕES

CLUBES BROADCASTERS

ENTRETENIMENTO & MÍDIA



RTMP / HLS 
streams

Mobile

VOD

FONTE
PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DISTRBUIÇÃO DE VÍDEO 

VIA BROWSER

PUBLICAÇÃO E MONETIZAÇÃO 
REAL-TIME

S3
EDITOR

Highlights 
em real-time

Edição de áudio

Edições
horizontais, 
verticais e 
quadradas

Editor de vídeo

PRODUCER

Live remota

Comentários e 
enquetes

Inserção de 
grafismo

STUDIO

Live clipping

MonetizaçãoLive streaming

Post em social 
media

Produção ao vivo

LIVE

LIVE

Social

Online/O&O/OTT

Broadcast

Em breve

Webhooks

MediaLiv
e



Arquitetura aberta permite integração de terceiros
Construindo um novo ecossistema de vídeo

Non linear 
graphics and editing

Hyper

Live graphics 
authoring

Singular.Live

Social data and 
visualisation

Never.No / Flowics
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Maximize o valor do vídeo em toda e qualquer plataforma

Promoções e assinaturas OTT Patrocínio e brandingPropaganda

Promoções para serviços OTT e 
assinaturas. Gestão com 

inteligência e conexão aos grandes
eventos.

Branded content e anúncios in-
stream nas principais redes sociais

SCTE Ad-triggers, ContentID e 
anúncios in-stream no Twitter
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Tempo para publicar (segundos)

0 80 160

1080p

2 minutos de vídeo a 

5Mbps

A velocidade conta
O processamento em nuvem transforma o workflow de vídeo

40

158

146

37

33

41

120

Tempo para publicar (minutos)

10 2015

23min 41

250 5

9min 59

720p

2 minutos de vídeo a 

4.5Mbps  

Poste lives

Publique highlights

720p

10 minutos de highlights

a 4.5Mbps  

41

40

Live em
múltiplas

plataformas

Menos de 1s de 
latência

Compartilha
em segundos



Produção de vídeo ao 
vivo na nuvem

Uma plataforma para 
produtos nas redes sociais e 
na televisão



Qualidade televisiva na nuvem

A produção remota e em nuvem não significa perda de qualidade



Workflow em nuvem
confiável e colaborativo

Todo processamento de vídeo
acontece na nuvem, provendo uma
produção a prova de falhaproviding
independetemente da conexão local e 
hardware.

Interrupção de rede

Pouca bateria

Interrupção de energia

Erro humanoVelocidade de internet baixa



17,500 
live events 
streamed

Serviços e operações globais escaláveis, 
baseado em parceria com AWS 

750,000+ 
clips 

shared

35,000 hrs
of content 

shared

71% of users login to 
Grabyo every day

2019

Clientes Grabyo

13Bn
Video 
views

35,000
Horas de 
conteúdo

compartilhado

17,500 
Eventos

em
streaming

71% dos usuários fazem
login na Grabyo todos os

dias

750,000+ 
Clips 

compartilhados

AWS Regions



Garanta ser o 
primeiro a 
publicar

Compartilhe em
múltiplas plataformas

Publique vídeos ao
vivo em segundos

Adicione 
automaticamente 
conteúdo patrocinado 
e branding

Otimize conteúdo
para cada plataforma



Simplifique a 
produção ao
vivo

Corte cameras ao
vivo, VOD e mobile

Destaque outputs 
usando PiPs e 
mixagem de áudio

Adicione gráficos, 
perguntas em tempo 
real e comentários

1080p / 60FPS para 
eSports



Produção
remota no 
browser

Produza ao vivo de 
onde quiser e 
quando quiser

Participação de 
convidados remotos
com baixa latência

Lista de reprodução e 
seleção de cenas
para produções ao
vivo

Integração com 
canais do Twitch



Edite vídeo ao vivo e 
VOD

Closed-captions e 
traduções
automáticas

Participação
colaborativa em mais
de um projeto

Compartilhe nas 
redes sociais e 
plataformas digitais

Aumente sua
eficiência em
edição



POR QUE GRABYO?
Oportunidade de atingir

público em mídias sociais e 

canais OTT

Alcance

Acesse públicos engajados nas

mídias sociais e em mobile

Engajamento

Controle o branding, gráficos e 

conteúdos nas plataformas e 

canais

Promoção

Aumente o ROI para o 

patrocinador, promovendo e 

adquirindo dados

Valor

A maior parte das interações

acontece ao vivo, ou seja, a 

distribuição real-time  importa

Real-time 

Mais clientes em diferentes

mercados que qualquer

companhia no nosso setor

Clientes

Alto padrão global de serviços

24x7, inputs estratégicos e 

feedback

Suporte

Plataforma simples e baseada

em nuvem com upgrades para 

Broadcast, OTT e produção

remota

Evoluçãowww.2live.com.br

+55 11 99120-1729

fabioe@2live.com.br

FABIO EITELBERG


