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NOVAS FORMAS DE 
COMUNICAÇÃO ON LINE



Novas Formas de 
Comunicação Online

Perspectivas
e
entendimentos



Novas Formas de 
Comunicação Online

O Porquê de uma linguagem mais visual e cinestésica

As imagens transmitem ideias, pensamentos e resultados  com 
maior CLAREZA. “Mais vale uma imagem…”

O pensamento criativo faz-se através de sequências de imagens, 
sendo por isso, elementos primários da memória humana.

(o ser humano pensa e representa mentalmente as coisas na 
forma de imagens)



Novas Formas de 
Comunicação Online

Inovar é preciso

COMO:

 Com criatividade
 Com genuidade
 Com competência
 Com vontade de  re-aprender diariamente



IPTV versus WEB TV



IPTV versus Web TV
Diferenças

IPTV – Televisão digital sobre a linha IP

 Rede Privada 

 Visto principalmente através da TV

 Set-top box. Garantia de QoS

 Depende de uma conexão Banda 

Larga

WEB TV / INTERNET TV

 Rede Pública (Internet)

 Visto normalmente através de PC

 Não há garantia de QoS

 Depende da tecnologia de 

streaming

Comunicação interactiva

Utilizador como decisor



TECNOLOGIAS DE STREAMING



Tecnologias de
Streaming

STREAMING

É a tecnologia multimédia que permite a divulgação de 
grandes ficheiros de áudio e vídeo através da Internet, 
permitindo divulgar conteúdos em tempo real ou a pedido, 
com qualidade proporcional à velocidade da ligação à internet 
que o utilizador possui. 

O utilizador pode visualizar e / ou ouvir o 
conteúdo em tempo real ou a pedido 
(on demand) sem ter de fazer o download 
do conteúdo para o PC.

http://www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/plataforma/foralinha/cyber/data/0/1860/internet1.jpg


Tecnologias de 
Streaming
STREAMING ONLINE (em tempo real /ao vivo) 

Serviço de transmissão de áudio e de vídeo através da Internet 
no próprio momento em que é emitido ou produzido.
http://80.190.216.146:8080/

STREAMING ON DEMAND (a pedido) / Streaming VoD

Serviço de transmissão de áudio e de vídeo, produzidos 
anteriormente, alojados no servidor e que são disponibilizados 
a pedido de cada utilizador
http://www.lusoeventos.tv

http://80.190.216.146:8080/
http://www.lusoeventos.tv/


Tecnologias de 
Streaming
STREAMING SERVER

Servidores especiais preparados para transmitir streaming. Em 
determinados casos, como para dar funcionamento a uma 
rádio ou a transmissão de um evento ao vivo, é  imprescindível 
contar com um servidor de streaming. Recebe os conteúdos e 
envia a todos os clientes à medida que vai recebendo. 

PROGRAMAS DE STREAMING

Windows Media Player
 Real Player
 Quick Time…

STREAMING SERVER



Tecnologias de 
Streaming
BENEFICIOS DA  UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE STREAMING

Melhoria da qualidade e capacidade de comunicação 
empresarial na sua generalidade

Actualmente, mais do que nunca, a comunicação e o marketing 
fazem parte do dia a dia das empresas, organizações e 
indivíduos.  A necessidade de eficiência e eficácia leva-nos a 
procurar novas soluções tecnológicas.



Tecnologias de 
Streaming
VANTAGENS DA TECNOLOGIA DE STREAMING

 Melhora significativamente a qualidade da comunicação 
interna e externa.
 Promove a comunicação com a rede de agentes, 
distribuidores, parceiros,  clientes  e utilizadores finais.
 Prolonga a vida do conteúdo da comunicação ou da 
formação (e, consequentemente, a sua rentabilidade).
 Permite o acesso a conteúdos importantes sempre 
disponíveis.
 Fomenta a criação de novos negócios.



Tecnologias de 
Streaming
ÁREAS DE APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA  DE STREAMING

 Televisão e rádio via  Internet  (Streaming live e on demand )
 Divulgação de eventos

Simpósios, 
conferências, 
notícias , 
retransmissão de eventos desportivos ou culturais

 E-learning
 Vídeo e "pay per view“
 Video vigilância digital



O IMPACTO DA WEB TV

http://www.quidgest.tv/


O IMPACTO DA WEB TV

http://www.epar.tv/


O IMPACTO DA WEB TV

http://www.alcocheteacorrer.com.pt/


O IMPACTO DA WEB TV

http://www.lusoeventos.tv/


O IMPACTO DA WEB TV

http://www.ccpi-web.tv/


O IMPACTO DA WEB TV

http://www.cegep.tv/


Solução técnica de plataforma   

de IPTV / WEB TV
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STREAMING SERVER
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CONTACTO

Heitor Fox

Portugal

Phone + 351 21 842 88 30

Fax + 351 21 842 88 39

Mobile + 351 96 994 37 20

hfox@prositeonline.pt

www.prositeonline.pt

Business Partners

mailto:hfox@prositeonline.pt
http://www.prositeonline.pt/


Obrigado pela 
atenção!


