
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
N A  R E V O L U Ç ÃO  D O  E S P O R T E  AO  V I V O

Tecnologia de ponta que permite transmissão de alta qualidade  
para todos os eventos esportivos a um custo reduzido



Nossa visão

A Democratização dos Esportes

Oferecer mais esportes do que nunca a uma fração do custo

• Oferecer mais esportes secundários

• Dar mais poder aos esportes femininos

• Fazer a cobertura de esportes juvenis

• Aumentar o envolvimento e a participação da comunidade

UMA NOVA PARTIDA COMEÇA A CADA 60 SEGUNDOS!

+ 3.000 
escolas do ensino médio  

e universidades

MAIOR 
PRODUTOR 
MUNDIAL  

DE ESPORTES  
AO VIVO

+120 
ligas com  
cobertura

+90.000 
partidas  
por mês



O fornecedor líder de produções esportivas 
automatizadas por IA no mundo

2014
fundação

14
tipos de  
esporte

140
colaboradores

+90.000
horas mensais  

ao vivo

+6.500
campos e espaços

+500.000
partidas ao vivo  

produzidas até hoje

Fornecedores de IA  
de destaque em Mídia 

e Entretenimento 

Produto do ano no  
campo da IA/Aprendizado  

de Máquina

Atlas de 2019 
Melhor Start-up de  
Israel Melhor Mídia  

e Social

 Prêmio de Entidade 
Empreendedora  

do Ano 

Os 20 Startups  
Mais Promissoras 

de Israel 2018 

Liderança PRODUÇÃO 

AUTOMÁTICA E 

IA AVANÇADA 

PARA 14 TIPOS 

DE ESPORTES

Nossa 
estante  
de troféus



Potencial

200 MILHÕES
de eventos não transmitidos
(132 milhões somente para futebol e basquete)

150 MILHÕES
de jogadores
(68 milhões somente para futebol e basquete)

2.000.000
espaços para esportes locais
(768 mil apenas para futebol e basquete)

UEFA 
grande potencial  
para aumentar  
a cobertura

Vídeos amadores: 
má qualidade, não editável

TV tradicional: 
não tem capacidade

Produção 
convencional: 

alto custo

POR QUE  
TODOS ESSES 

EVENTOS NÃO SÃO 
TRANSMITIDOS?



Alcance global com parceiros locais

Japão
China

Alemanha

Espanha, 
Reino Unido e 

Portugal

Itália
México

América  
do sul

EUA e  
Canadá

EUA



Ofertas pixellot

back end
gestão & inteligência 

analítica

câmeras
instalações  

fixas/móveis

vpu
unidade de 

processamento de vídeo

otimização
otimização da largura de banda 

e fluxo de bits adaptável

enriquecimento
gráficos, anúncios, 
monetização etc

front end ott
clientes front-end  

multi-telas

distribuição
transmissão ao vivo em várias 

plataformas / VOD



Portfólio

PIXELLOT MÍDIA
Solução end-to-end  
de transmissão esportiva

 Produção automática em múltiplos esportes

 Solução completa de OTT de plataforma cruzada  
 Comentarista

 Sobreposição de gráficos

 Serviços na nuvem

 Clientes e Cloud SDK 
 Ângulos adicionais 
 Produção manual

 Replays

 Melhores momentos capturados automaticamente

PIXELLOT TREINO

 Recursos do Pixellot S 
 Câmera de 4 cabeças 

   de alta qualidade

 Ângulos adicionais para câmera HD 
 Pacote Edição

 Ferramentas de coaching

 Integração com as principais
    soluções de rastreamento



As filmagens com várias câmeras cobrem todo o campo. 
A Nossa Tecnologia Inteligente cria perfeitamente uma 
experiência única de visualização de vídeo

Vídeo panorâmico Captura e Costura



14 algoritmos específicos para esportes

PRODUÇÃO AUTOMÁTICA - TRANSMISSÃO

PRODUÇÃO 
TOTALMENTE 

AUTOMATIZADA



Instalação rápida e intuitiva

24/7
Ticketing, E-mail, 

Telefone

Global
Equipes em todo o 

mundo atendem em 
vários idiomas

Proativo
Monitoramento, 

upgrades  
e atualizações

SUPORTE 
CONTÍNUO



Nuvem e distribuição

Relação  
custo-benefício  

 Iniciação de sistemas 
controlados por eventos

Superando problemas  
de latência e qualidade de serviços 

da Internet Baseado em solução 
mundial comprovada 

Implementado  
sobre Amazon, Azure  
e outros serviços

Otimização da 
largura de banda

 Streaming a partir 
de end-point de baixa 

qualidade 

Solução interna 
para a Rede de 
Distribuição de 
Conteúdo (CDN)

1 2 3 4 5



Agendamento, monitoramento ao vivo e VOD

• Gerenciamento de eventos rápido e intuitivo 

• Gerenciamento remoto de partidas e programações  
    de treinos em clubes

• Gerenciamento de várias ferramentas de monetização

• Transmissão para o YouTube, Facebook, Streaming  
    ao vivo, Twitter e muito mais

Eventos 
Conectados Status do 

sistema

Serviço de 
largura da 
banda em 
tempo real



Experiência otimizada do usuário 

 Solução OTT

 Gráficos

 Placares 

 Comentários

 Melhores Momentos capturados automaticamente

 Melhores Momentos Pessoais



Solução OTT
APP INTERATIVO PARA CELULARES

A interação de conteúdo ao vivo, permite  
assistir, editar e compartilhar imagens 
panorâmicas ou regulares.

O celular pode ser usado como uma segunda tela.

• Disponível como API e SDK

• Assista ao vivo e sob demanda

• Multi-telas

• Melhores momentos e clipes pessoais

• Compartilhar nas redes sociais

• Anúncio, assinatura e Pay Per View



Gráficos aprimorados
• Quadro completo

• Formações de times

• Tickers 

• Estatísticas 

• Disponível no feed do programa  
   ou no lado do cliente 

• Interação entre espaços/locais

GRÁFICOS 

APRIMORADOS E AUTOMÁTICO



Múltiplos placares
• Integrado

• Picture-in-Picture

• Manual

• Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR)

Comentários



Melhores momentos automáticos

Partida condensada automaticamente

• Partida condensada automaticamente 

• Melhores momentos com base em tags

• Melhores momentos dos Jogadores



App de Treino Pixellot

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL

• Agendamento e Início de sessões em segundos
• Compartilhe imagens facilmente

NENHUM HARDWARE ADICIONAL

• Use o vídeo Pixellot
• Capture partidas e sessões de vários  
   ângulos de visão

NENHUM PESSOAL ADICIONAL

• Marque momentos ações e jogadores  
   importantes em tempo real
• Analise as jogadas, treinos e formação



Modelos de monetização

Apostas
Amplie as apostas para mais ligas

$

Patrocínios
Logotipos do patrocinador em vídeo, no portal

Mídia - AVOD
Anúncios em vídeo e no portal

App de treinamento e 
Receita de recrutamento

Filmagens vendidas para  
técnicos e olheiros

Assinatura - SVOD 
Pacotes premium, sem anúncios

Partidas inviduais 
Pay-per-view. Conteúdo arquivado

… E UMA COMBINAÇÃO DE VÁRIOS DESSES FLUXOS DE RECEITA



Clientes
Diferentes modelos e objetivos de negócios

Sporttotal 
Anúncios + 

patrocinadores

Rodapés 
Assinatura + 

anúncios

NFHS 
Assinatura 

HockeyTV 
Assinatura 

seeUplay
Anúncios + 

patrocinadores

Serviços 
ESPN  
WWOS
/PPV



Depoimentos



Contato

SÃO PAULO

Eldad Eitelberg

eldad@2live.com.br

+55 (11) 99980-1844

Fábio Eitelberg

fabioe@2live.com.br

+55 (11) 99120-1729

Lucas morais

lucas@2live.com.br

+55 (11) 98545-6390

RIO DE JANEIRO

Franz braga

franz@2live.com.br

+55 (21) 97616-1630


