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LiveU	confirma	crescimento	de	transmissões	via	IP	para	
contribuição	e	distribuição	de	vídeo	ao	vivo 

Dados do último relatório “State of live” mostram um aumento de 100% no uso do LiveU 
Matrix por veículos americanos na distribuição de conteúdo nacional e internacional 

Hackensack, Nova Jérsei, 15 de dezembro de 2020 – A pandemia global de COVID-19 
causou grande impacto na forma como conteúdos jornalísticos, esportivos e outros 
passaram a ser captados, gerenciados e distribuídos ao vivo. A LiveU, líder mundial em 
tecnologias para live streaming e produção remota, divulga hoje o relatório anual “State of 
Live”, documento que mostra o uso de suas soluções no último ano, baseado na base 
global de usuários. 

O crescimento mais notável é a distribuição de conteúdo via IP entre estações de TV nos 
Estados Unidos e também internacionalmente. A soma de esforços de captação e a 
redução de equipe em campo em eventos ao vivo fomentaram a confiança em conteúdos 
transmitidos e distribuídos via IP em todo o mundo – de uma rede para uma emissora, de 
emissora para emissora, e de equipes de produção para clubes esportivos, ligas e 
federações. 

Os destaques do relatório são: 

• Crescimento de 100% no uso do LiveU Matrix, plataforma de gerenciamento e 
distribuição de conteúdo via IP da LiveU. O número de eventos distribuídos 
dobrou com organizações de mídia globais confiando no Matrix para distribuir vídeo 
ao vivo em pool, ajudando canais de notícias a expandir suas coberturas.  

• Um marco recorde no último verão com mais de 1.000 clientes realizando mais 
de 30.000 transmissões por mês para distribuição local, nacional e internacional.  

• Aumento de compartilhamento internacional de conteúdo com redes de TV de 
todo o mundo particularmente interessadas nas Eleições dos EUA. O LiveU Matrix 
provou ser uma ferramenta poderosa, fácil de usar e uma plataforma ideal para 
distribiur conteúdo. Parceiros da LiveU como a CBS Newspath utilizaram o LiveU 
Matrix para compartilhar atualizações das Eleições minuto a minuto com as 
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emissoras afiliadas ao redor do mundo. As companhias de mídia também 
distribuíram pacotes gráficos com rápidas atualizações e mapas com contagem de 
votos apuradas e verificadas, além de outras notícias. 

“Nossa tecnologia baseada em IP é inerentemente integrável ao modelo de produção 
remota. Com o andamento da pandemia e a consequente preocupação com a saúde, 
logística e orçamento, nossas unidades portáteis de transmissão 3G/4G permitem 
transmissões ao vivo de apresentadores e repórteres de casa e mesmo de outros lugares. 
Ao mesmo tempo, a mudança de workflow para IP exige que os produtores pensem de 
maneira diferente sobre como criar e distribuir conteúdo ao vivo,” afirma Samuel 
Wasserman, CEO e co-fundador da LiveU. 

Ele acrescenta: “No momento mais agudo da pandemia, nossos clientes estavam aptos a 
contornar os desafios e entregar um conteúdo que informou, engajou e entreteu o público. 
Felizmente, o mercado deve estabilizar com a disponibilidade das vacinas, mas vemos a 
volta dos esportes ao vivo com um crescimento ainda maior do uso de live streaming, 
produções remotas, contribuições e distribuições via IP. Vemos oportunidades para mais 
expansão em 2021, com a cobertura da posse do novo presidente americano e as 
Olimpíadas de Tóquio.” 

___________________ 

O ano do LiveU Matrix 

O LiveU Matrix está presente na comunicação official de quase 10 Estados americanos, 
fornecendo coletivas de empresa diárias, semanais e, no auge da pandemia, distribuindo 
mais de 40 pools para compartilhamento de conteúdo. 

O Matrix tem sido fundamental na cobertura de notícias 24/7 e grandes eventos como 
protestos e tumultos nos EUA e o lançamento da SpaceX Crew Dragon, sendo responsável 
pela distribuição de mais de 15.000 feeds de vídeo durante oito dias. 

Mais recentemente, o LiveU Matrix foi uma ferramenta protagonista na noite da Eleição 
presidencial americana, com aproximadamente 700 clientes transmitindo 3.700 feeds ao 
vivo para distribuição. A plataforma distribuiu mais de 12.000 horas de vídeo durante o dia 
da Eleição e mais de 8.000 feeds durante a semanda eleitoral, sem interrupção.   

# # #  

Sobre o LiveU Matrix 
O LiveU Matrix se tornou a plataforma ideal para a produção de notícias, oferecendo um 
modelo de receber, gerenciar e distribuir vídeo ao vivo com melhor custo-benefício, rapidez 
a confiabilidade via internet. Grandes redes de TV como CBS, CNN, Cox Media Group, Fox 
Sports, Meredith Corporation, Quincy Media e Sinclair Broadcast Group fazem a curadoria 
de conteúdo utilizando LiveU Matrix. 

Para saber sobre como o LiveU Matrix pode transformar seu gerenciamento e distribuição 
de vídeo ao vivo, visite https://go.liveu.tv/matrix. 

Sobre a LiveU  	

A LiveU está mudando as regras do jogo na produção de notícias ao vivo e eventos 
esportivos, com modelos de produção remota e live streaming 5G 4K HEVC. Utilizando 
plataformas via IP de última geração, a LiveU oferece o melhor custo-benefício na 
contribuição, produção e distribuição de conteúdo ponta a ponta. Nosso amplo portfolio de 
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produtos orienta o padrão da indústria de produção de vídeo ao vivo, da mais nova solução 
portátil de produção de campo (LU800), passando pelo App para smartphones (LU-Smart) e 
antenas externas para soluções híbridas satélite-celular. Com mais de 3.000 clientes em 
130 países, a tecnologia LiveU é a escolha número um de redes de TV e agências de 
notícia, proporcionando live streaming de esportes e entretenimento para TV, mobile e 
redes sociais. A LiveU é a vencedora do 71o Emmy Awards de Tecnologia e Engenharia em 
reconhecimento à inovação e aprimoramento na tecnologia Video over Cellular Internet 
Protocol (VoCIP). Para mais informações, visite www.liveu.tv ou siga a gente no Twitter, 
Facebook, YouTube, LinkedIn ou Instagram.
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