
Empresas são alvo da tecnologia de streaming no Brasil 
 
Fala-se muito em streaming, mas muitas pessoas ainda confundem o uso da tecnologia, utilizada 
para transmitir conteúdo multimídia sobre redes de dados. O Web World foi saber um pouco mais 
sobre o tema com Christian Pinheiro, que já gerenciou a área de tecnologia do portal Cidade 
Internet no Brasil e atualmente comanda a BroadNeeds, fornecedora de serviços de streaming e 
sistemas para videoconferência. Acompanhe no bate-papo abaixo as perpectivas, principais usos e 
limitadores do streaming no Brasil e no mundo.  
 
Web World: Qual a melhor definição para streaming?  
 
Christian Pinheiro: Streaming é uma tecnologia de compressão de dados que permite transmitir 
conteúdo multimídia sobre uma rede de dados local (LAN) ou de longa distância (WAN) em fluxos 
contínuos. Na prática, isso significa que o usuário pode ter acesso ao conteúdo desejado conforme 
o mesmo vai sendo baixado no local de destino — não é preciso esperar o processo de download 
terminar para assitir a um programa de TV, um show, uma palestra ou ouvir uma música pela 
Internet. Mas é preciso ter um programa chamado "player" instalado no PC, notebook, handheld 
ou aparelho celular, para visualizar arquivos de streaming. Grandes fabricantes como Microsoft, 
Real Networks e Apple oferecem seus players para download gratuito em seus sites na Web.  
 
Muitas pessoas confundem streaming com videoconferência. As tecnologias se convergem, se 
complementam, mas a videoconferência é utilizada para aplicações com interatividade em tempo 
real por áudio e vídeo - por exemplo, 4 pessoas se falam e se ouvem ao mesmo tempo. O uso do 
streaming é mais comum em aplicações nais quais uma pessoa fala e diversas outras a vêem e 
ouvem, mas a interatividade acontece por meio de outras ferramentas como chat, e-mail, 
enquetes, etc.  
 
Web World: Quais as aplicações mais bem-sucedidas da tecnologia atualmente?  
 
Christian Pinheiro: O streaming não é uma tecnologia nova. Já existe há um bom tempo, mas era 
bastante usada no meio de entretenimento para a transmissão de rádio e TV. Os grandes portais 
de Internet exploraram bem a tecnologia para fazer videochats com personalidades e para 
enriquecer seu conteúdo jornalístico com áudio e vídeo. Poucas empresas, no entanto, utilizavam 
o verdadeiro potencial da tecnologia.  
 
Hoje em dia, o mercado corporativo está começando a enxergar no streaming uma saída para 
melhorar a comunicação empresarial através de reuniões corporativas, treinamentos interativos, 
rádio e TV corporativa. O streaming também está se popularizando na transmissão de congressos, 
palestras, seminários, debates, coletivas de imprensa - tudo ao vivo pela Internet -, aumentando 
inclusive a produtividade dos profissionais e reduzindo custos operacionais das empresas.  
 
Web World: Como é o mercado local de streaming? Quais as principais limitações para a 
popularização em massa da tecnologia no Brasil?  
 
Christian Pinheiro: São poucas as empresas que trabalham com foco na tecnologia de streaming 
no Brasil. Destas, muitas não têm experiência técnica suficiente para lidar com a tecnologia. Isso 
acontece principalmente porque essas companhias vêm, em sua maioria, do mercado de TV e 
desconhecem as especificidades técnicas exigidas para desenvolver e instalar essas soluções no 
mundo corporativo, podendo vir a comprometer seriamente o projeto.  
 
Em contrapartida, o mercado corporativo demanda cada vez mais a tecnologia de streaming. Os 
CEOs descobriram que podem falar com suas filiais ao vivo, treinar sua área de vendas, mostrar 
os balanços da empresa, disponibilizar treinamentos para serem acessados a qualquer momento 
pelos seus funcionários - tudo via streaming.  
 



Alguns pontos, no entanto, ainda limitam a explosão do uso do streaming no Brasil. O custo 
elevado de banda é um dos principais fatores limitadores, embora existam alternativas para que 
um projeto em uma corporação gaste pouca banda. A má prestação de serviços por parte de 
alguns fornecedores também vem contribuindo negativamente para a popularização da 
tecnologia, pois deixa a falsa impressão de que um vídeo na Internet não pode ser transmitido 
com qualidade e velocidade.  
 
Com a melhoria das malhas de banda larga, o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
algorítmos de compressão (CODECs) e a divulgação cada vez maior de cases de sucesso, essas 
limitações tendem a desaparecer.  
 
Web World: Qual é o tamanho deste mercado no mundo e, se possível estimativas no Brasil?  
 
Christian Pinheiro: Uma recente pesquisa da Instat/MDR aponta que o mercado de streaming 
movimentará US$ 2 bilhões em 2006 - 69% deste montante proveniente das médias e grandes 
empresas. No Brasil, este mercado ainda é pequeno - pesquisas isoladas estimam cifras anuais de 
R$ 90 milhões. O Governo começa a despontar como um dos grandes disseminadores da 
tecnologia e já utiliza o streaming para democratizar seus debates, palestras, seminários, levando 
a informação em tempo real para toda a população e à imprensa.  
 
Web World: Qual o futuro desta tecnologia?  
 
Christian Pinheiro: A tendência é que toda a mídia seja convertida para um formato digital e, 
dessa forma, passe a ser acessada por qualquer dispositivo: microcomputador, celular, handheld, 
etc. O conteúdo multimídia - um canal de TV, um canal corporativo ou mesmo filmes, 
treinamentos, músicas, etc. - estará "na rede", pronto para ser acessado em alta qualidade, a 
partir de qualquer lugar que o usuário estiver.  
 
Dentro do segmento corporativo, o streaming veio para ficar. As empresas passam a melhorar a 
comunicação com seus fornecedores, parceiros, clientes e funcionários. Reuniões corporativas, 
treinamentos de força de vendas, discursos à corporação, apresentações de produtos no Web site 
passam a ocorrer facilmente a partir de soluções baseadas em streaming. Parte disso já acontece 
neste exato momento, mas de uma forma muito discreta ainda para as empresas.  
 
Em um curto espaço de tempo, as grandes corporações irão preparar suas redes para trafegar 
streaming, montando o que chamamos de eCDNs (Entreprise Content Delivery Networks), 
estando aptas a trafegar conteúdo multimídia, de alta qualidade, e economizando drasticamente o 
consumo de banda. 
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