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LiveU bate recorde operacional durante as Eleições americanas
Companhia registra crescimento de 35% no uso de unidades de campo e mais de 30% de lives
simultâneas comparados ao pleito de 2016
Hackensack, Nova Jérsei, 5 de Novembro de 2020 – A LiveU, companhia especializada em
streaming de vídeo e produção remota, desempenhou um papel fundamental na cobertura ao
vivo da eleição presidencial dos Estados Unidos 2020. Combinando unidades portáteis de
transmissão, como equipamentos com codec HEVC, o App LU-Smart para smartphones e
tablets e o software de distribuição LiveU Matrix, a líder em soluções de transmissão via IP
atendeu pelo menos 700 broadcasters de todo o mundo no último dia 3, terça-feira.
“Nossas soluções proporcionaram a marca sem precedents de 16.540 transmissões em stream
ao vivo na noite do pleito,” diz Mike Savello, vice-presidente comercial da LiveU Américas.
“Este ano foi muito desafiador para nossos clientes, estações de televisão que precisaram
reinventar o modo de cobrir notícias. A pandemia mudou o ambiente de produção em estúdio, a
alocação de equipes, orçamentos e workflows. O que permaneceu foi a habilidade da LiveU em
oferecer soluções flexíveis de alta qualidade com as quais as TVs puderam contar,
especialmente para cobrir eventos importantes como esse.”
Olhando os números
A Eleição americana de 2020 marcou a quebra de um recorde na utilização da tecnologia
LiveU comparada com a eleição anterior – um crescimento de 35% das unidades de
transmissão de campo (2.764 contra 1.800 em 2016) e mais de 30% de lives simultâneas
(1.760 contra 1.200 em 2016).
LiveU Matrix se destaca
O LiveU Matrix mostrou ser uma solução ideal para grandes eventos, com mais de 500
clientes broadcasters transmitindo 3.700 boletins jornalísticos ao vivo com distribuição local,
nacional ou internacional. A plataforma distribuiu mais de 12 mil horas de vídeo na última terça,
dia da Eleição, sem interrupções. O Matrix, serviço baseado em nuvem para gerenciamento e
distribuição, permite às equipes de jornalismo compartilhar, em alta qualidade e baixa
latência feeds de vídeo com suas afiliadas e parceiros comerciais e operacionais.
“A quantidade de conteúdo compartilhada e distribuída foi tremenda,” adiciona Savello. “A
plataforma foi capaz de suportar de maneira bem-sucedida o fluxo veloz de conteúdo sem

interrupção ou falha. Isso demonstra o poder do LiveU Matrix durante um evento da magnitude
das Eleições dos EUA”, completa ele.
###
Sobre o LiveU Matrix
O LiveU Matrix se tornou a ferramenta mais prática e essencial para a produção de notícias. As
maiores redes de televisão, incluindo CBS, CNN, Cox Media Group, Fox Sports, Meredith
Corporation, Quincy Media e Sinclair Broadcast Group fazem a curadoria de seu conteúdo
utilizando o LiveU Matrix.
Para saber como o LiveU Matrix pode transformer seu gerenciamento e distribuição de
conteúdo em vídeo ao vivo, visite https://go.liveu.tv/matrix.
Sobre a LiveU
A LiveU está mudando as regras do jogo na cobertura de notícias e esportes ao vivo, com
streaming 5G 4K HEVC à prova de falhas e produção remota. Juntamente com um serviço de
gerenciamento e distribuição de vídeo over IP em nuvem, a LiveU oferece o melhor custobenefício para contribuições ponto a ponto, produções ao vivo e distribuição de conteúdo.
Nosso completo portfolio de produtos é define o padrão da indústria de soluções de vídeo,
desde as unidades de campo avançadas, passando pelo App de smartphone/tablets, até as
antenas externas próprias para operação híbrida satélite/celular. Com mais de 3 mil clientes em
mais de 130 países, a tecnologia LiveU é a solução adotada globalmente por broadcasters,
agências de notícia, entidades esportivas e de entretenimento e produtoras de live streaming
para TV, mobile e mídia social. A LiveU foi a grande vencedora do 71o Emmy® Awards de
tecnologia e engenharia, em reconhecimento à sua tecnologia inovadora de Video over Bonded
Cellular Internet (VoCIP). Para mais informações, visite www.liveu.tv, ou siga a gente no
Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn ou Instagram.

