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Introdução

Atualmente é inegável a importância das redes sociais e de comunicação em geral, tanto na

formação do indivíduo quanto a sua interatividade no meio em que vivemos. Conversamos,

estudamos e nos divertimos por meio de aplicativos e redes de dados.

Com isso em mente, a Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo preparou esse pequeno

guia para os grupos e pessoas interessadas em aprofundar um pouco mais suas atividades online e

se sentirem motivadas a uma ação pastoral mais moderna e efetiva.

Dada a grande variedade de aplicativos existentes, seria impossível detalhar aqui a todos eles.

Portanto, veja esta apresentação apenas como um guia geral que indica possibilidades e as

direções possíveis para uma pesquisa mais aprofundada. Lembrando sempre que cada situação e

cenário exige uma solução própria e particular.
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Definições

Algumas coisas são comuns a praticamente todos os aplicativos que se enquadram em uma

determinada categoria. São coisas mínimas que se esperam deles, então não serão explicitamente

citadas na descrição de cada um. Os valores de custo mostrados sempre são mensais.

Aplicativos de Meeting: São sistemas de videoconferência, de reuniões online. Oferecem chat

durante a reunião, agendamento de reunião, controles para o anfitrião, sistema de envio de

convites e o uso de emoticons, sticks e emojis. Podem ou não oferecer stream (transmissão)

direto ao Facebook, Youtube, etc.

Aplicativos de Webinar: São sistemas de palestras

online. Uma sala com poucas pessoas, mas facilidade

de se conectar a serviços como o Facebook ou ao

Youtube. Tem ferramentas para legenda e branding

(seu logotipo ou marca) mais aperfeiçoadas.



Definições

Aplicativos de eLearning: São sistemas de aulas online para ensino a distância (EaD). Geralmente

com ferramentas para aplicação de provas, controle de alunos e distribuição de material didático.

Embora aplicativos de meeting e webinar também possam ser usados para eLearning, aqueles

dedicados a essa função apresentam ferramentas específicas e aperfeiçoadas para isso.

Aplicativos de Broacasting: Um termo que

atualmente indica o ato de “transmitir um

conteúdo de mídia em grande escala”, como

acontece com o Youtube. Mas também

podemos usar para plataformas que fazem o

gerenciamento e a ponte de um conteúdo local

para o Youtube ou Facebook, por exemplo.

Geralmente são programas que funcionam

como mesas diretoras de um estúdio de TV.



Técnicas

Sabemos que uso correto de uma ferramenta geralmente é determinante para sua eficiência.

Então, além do conteúdo, conforme as prioridades e necessidades de cada grupo e cenário, usar

bem os recursos disponíveis é fundamental para o sucesso de um projeto de divulgação, educação

ou evangelização.

O nosso objetivo aqui é apresentar as principais ferramentas disponíveis, sendo que maiores

detalhes sobre o uso de cada uma, dada a grande quantidade delas, será objeto de futuras

apresentações e vídeos.



Técnicas

Como regra geral, podemos aconselhar que vocês primeiro se familiarizem com as ferramentas

que pretender usar, vejam se realmente são as mais adequadas e que em momentos cruciais não

será pressionado o botão errado. Em segundo lugar, façam planejamentos e roteiros, confirmem

presenças e tenham sempre um procedimento já combinado para ser feito quando algo falhar.

Não descuide da iluminação, do áudio e dos

equipamentos que serão utilizados. Sempre tenha

um anfitrião que possa conduzir o evento, guiar

os convidados e os demais participantes. Faça

testes antes, sempre que possível. Use

preferencialmente a ferramenta mais adequada a

cada objetivo: um sistema de webinar pode não

se sair tão bem em um meeting e vice-versa.



PLATAFORMAS MAIS 
POPULARES



Microsoft Skype

Foi o primeiro a popularizar as chamadas de vídeo e conta com dois modos de trabalho: chamada comum

para pequenos grupos e reuniões virtuais para grupos maiores. Elas permitem reuniões com até 50 pessoas,

sem necessidade de criar uma conta MS e tem boas funções de moderação e colaboração. Necessita de um

aplicativo externo, como o OBS Studio, para se conectar ao Facebook / Youtube. Oferece tradutor em

tempo real, integração com demais serviços Microsoft, efeitos de fundo, gravação, acesso ao sistema

telefônico padrão, SMS, caixa postal, troca de arquivos, etc. A versão empresarial está sendo descontinuada

e substituída pelo Microsoft Teams.

PLATAFORMAS:

Windows 

Linux / Android

Mac OS X / iOS

Xbox One / Alexa

Kindle / WEB (navegador)

FOCO:

Meeting

Mensagens

Uso pessoal

Pequenos grupos

Versão Gratuita:

Até 50 pessoas reunidas.

Versão paga:

Está sendo descontinuada.

Streaming:

Somente com programa externo 

(tipo OBS Studio)



Solução corporativa, possibilita a reunião de grupos de até 10 mil pessoas. Integrado ao Word, Excel, Outlook

e Power Point em tempo real. Exibe até 50 pessoas na tela ao mesmo tempo e permite fazer a fusão de duas

reuniões em uma só. Tem uma versão gratuita, mas oferece recursos adicionais para assinantes do MS 365,

com planos de US$ 5,00 a US$ 20,00 mensais por usuário. Sem necessidade de conta da MS para participar

das reuniões. Possibilita troca de arquivos, serviço de mensagens, efeitos de fundo, com 250 mini aplicações

integradas, compartilhamento de tela, gravação, etc.

PLATAFORMAS:

Windows 

Linux 

Android

Mac OS X / iOS

WEB (navegador)

FOCO:

Meeting

Mensagens

Empresas

Médios/grandes grupos

Versão Gratuita:

Até 100 pessoas reunidas por 60 

minutos. Não grava reuniões.

Versão paga:

De 300 a 10.000 pessoas por 24 

horas. US$ 5,00 a 20,00.

Streaming:

Interno ao próprio domínio ou 

com programa externo (tipo OBS 

Studio).

Microsoft Teams



Lançado em 2011, tornou-se um dos aplicativos mais populares do seu segmento a partir de 2020 devido a

sua facilidade de uso. É criticado por algumas falhas de segurança, práticas de venda de dados dos usuários

ao Facebook e permitir que empregadores monitorem seus funcionários na versão paga. Sem necessidade de

conta para participar de uma reunião, com quadro branco, salas simultâneas, compartilhamento de tela,

efeitos de fundo, enquete, se integra ao Skype, etc. Versão gratuita com limitações e versões pagas (de US$

15,00 a US$ 35,00 mensais) são disponibilizadas. Permite conectar diretamente com Facebook e Youtube.

PLATAFORMAS:

Windows 

Linux 

Android

Mac OS X / iOS

WEB (parcial)

FOCO:

Meeting / Webinar

Uso particular

Empresas

Médios/grandes grupos

Versão Gratuita:

Até 100 pessoas reunidas por 40 

minutos. Streaming para um 

serviço por vez. Limitações.

Versão paga:

1.000 pessoas por 30 horas. Planos 

de US$ 15,00 a 35,00

Streaming:

Transmissão direta para mídias 

sociais mais populares.

Zoom Meeting



Provavelmente o mais popular serviço de mensagens no Brasil. Ainda com suporte parcial para uso em

desktops. Reuniões de vídeo são limitadas a até 4 pessoas, mas permite até 50 participantes em uma sala por

integração com o Facebook Messenger Rooms. Possui versão business com recursos melhorados para SAC e

Suporte, também gratuita. A partir de 2021 os dados dos usuários serão compartilhados com o Facebook. Tem

grande facilidade de uso, permite troca de arquivos e deve se integrar cada vez mais ao Facebook.

PLATAFORMAS:

Windows (parcial)

Android

Mac OS X (parcial) / iOS

BlackBerry / Symbion

WEB (parcial)

FOCO:

Meeting / Mensagens

Uso particular

Empresas

Médios grupos

Versão Gratuita:

Até 4 pessoas nativo, até 50 

integrado ao FB Messenger.

Versão paga:

Não existe

Streaming:

Transmissão direta para o 

Facebook.

Facebook WhatsApp



Inicialmente concebido como apenas um meio de troca de mensagens, a partir de 2020 passou a oferecer

também salas de videoconferências para até 50 participantes (Rooms). A partir de 2021 permitiu transmissão

ao vivo (live) diretamente ao Facebook. De uso simples e familiar a maioria dos usuários, é voltado

principalmente para pequenos e médios grupos, uso particular. Deverá se integrar mais ao Instagram e

demais aplicativos da empresa em breve. Integração a meios de pagamento como o PayPal e cartões de

crédito, efeitos e animações, troca de arquivos, etc.

PLATAFORMAS:

Windows

Android

Mac OS X / iOS

Linux

WEB (navegador)

FOCO:

Meeting / Mensagens

Uso particular

Médios grupos

Versão Gratuita:

Até 50 pessoas sem limite de 

tempo.

Versão paga:

Não existe

Streaming:

Transmissão direta para o 

Facebook.

Facebook Messenger



Um serviço que passou a ser gratuito recentemente e veio a substituir o Google Hangouts Meet. Antes

disponível apenas no pacote corporativo do Google. Tem grande facilidade de uso e configuração, podendo

fazer webinar para até 100.000 espectadores (dentro do próprio domínio). Na versão paga tem grande

integração aos demais aplicativos do Google, como o Google Drive e GMail, por exemplo. Durante a

pandemia foram liberados alguns recursos extras para todos os usuários. Permite a gravação da reunião,

compartilhamento de tela, sala temática, layout ajustável, etc. Limite de até 16 pessoas numa mesma tela.

PLATAFORMAS:

Android

iOS

WEB (navegador)

FOCO:

Meeting / Webinar

Uso particular

Empresas

Grandes grupos

Versão Gratuita:

Até 100 pessoas com 60 min. 

Limitação de recursos.

Versão paga:

Até 250 pessoas ou 100.000 no 

domínio, 24 horas. US$ 8,00

Streaming:

Transmissão somente com o uso 

de programa externo.

Google Meet



Além de uma versão básica gratuita e com algumas limitações, o desenvolvedor também oferece produtos

customizados para treinamento/aulas online, central de vendas, central de suporte, videoconferência e

webinars. Possibilita reuniões em alta definição e com criptografia avançada. Empresa atuante no mercado

corporativo desde 1996 e especificamente com ferramentas de colaboração online desde 2005. Oferecem

também hadware dedicado ao aplicativo. Oferece enquete, gravação, troca de arquivos, tradução online,

compartilhamento de tela, efeitos de fundo, ajuste de layout, etc.

PLATAFORMAS:

Windows

Mac OX X / iOS

Android

WEB (navegador)

FOCO:

Meeting / Webinar

eLearning

Uso particular

Empresas

Versão Gratuita:

Até 100 pessoas com 50 min. 

Limitação de recursos.

Versão paga:

Até 200 pessoas, por 24 horas.

Planos de US$ 13,50 a 30,00

Streaming:

Transmissão somente com o uso 

de programa externo.

Cisco WebEx Meeting



O OBS Studio (Open Broadcast Software) é um aplicativo gratuito pra gravação, gerenciamento e transmissão

de vídeo em tempo real. Pode ser interligado ao Facebook, Youtube ou qualquer plataforma de streaming

que trabalhe com protocolos padrão. Permite captura, edição e mistura de janelas de vídeo, com

apresentação simultânea de até 8 delas, alternância de cenas, aplicação de filtros e efeitos, customizável

com plugins, etc. Pode trabalhar com câmaras ao vivo conectadas ao seu computador ou junto com janelas

de plataformas de meeting, webinar ou elearning (Zoom, WebEx, WhatsApp, etc). Captura e edição em

tempo real, gerenciamento de cores, etc.

PLATAFORMAS:

Windows

Mac OX X

Linux

FOCO:

Streaming

Estúdio de TV / Edição

Uso profissional

Empresas / ONGs

Versão Gratuita:

Sem limitações, transmite o que o 

operador colocar na tela.

Versão paga:

Não existe, software livre

Streaming:

Transmissão direta para Youtube, 

Facebook, etc. Necessita de 

configuração.

OBS Studio



Plataforma de trabalho basicamente criada para webinar e live streaming (transmissões ao vivo).

Provavelmente o mais popular sistema do seu tipo no Brasil. Não é necessário qualquer tipo de instalação e o

login é feito por meio de código SMS. Oferece branding, integração com os comentários do Facebook e

Youtube (que podem ser mostradas na transmissão), ajuste de layout, customização de temas, geração de

banners e letreiros, sala de espera para participantes, gravação, fundos personalizados, etc. Tela com um

máximo de 6 participantes simultâneos e sala de espera para até 10 pessoas. Não é indicado para meeting

com mais de 10 participantes.

PLATAFORMAS:

WEB (Navegador)

FOCO:

Webinar

Lives

Versão Gratuita:

Com recursos limitados de 

branding e gerenciamento. 20 

horas de uso mensal.

Versão paga:

Sem limite de tempo. Planos a 

partir de US$ 25,00.

Streaming:

Transmissão direta para Youtube, 

Facebook, etc. 

Stream Yard



OUTRAS PLATAFORMAS



GoTo Meeting

Voltado para empresas, tem soluções para reuniões com até 3 mil convidados. Oferece facilidade

para iniciar reuniões a partir do MS 365, eMail e aplicativos de mensagens, imagem em HD e

excelente áudio. O serviço é pago e custa a partir de US$ 12 mensais. Versões GoTo Meeting, GoTo

Room, GoTo Training e GoTo Webinar. A empresa também oferece uma plataforma simplificada e

com um período gratuito de uso (GoTo JoinMe).

Zoho Meeting Plataforma para meeting e webinar, com

compartilhamento de tela, enquete, gravação de

reuniões, recursos especiais para apresentações e

gerenciamento de tarefas. Para meeting a

mensalidade é de US$ 2,50 (10 pessoas), indo até US$

10,00 (100 pessoas), para webinar de US$ 19,00 (25

pessoas) até US$ 80,00 (250 pessoas). Disponível

avaliação de 14 dias gratuita.



Wereby

Plataforma desenvolvida na Noruega para meeting, com

salas de link fixo e somente via navegador (WEB). Tem

controle de acesso, gravação, compartilhamento de

tela, integra com o Google Docs, customização de sala,

ferramentas de colaboração, branding, etc. Três

assinaturas: gratuita (4 participantes), US$ 10,00 (12

participantes) e US$ 15,00 (50 participantes)

Telegram

Concorre diretamente com o WhatsApp, oferecendo maior segurança e criptografia de ponta a

ponta na troca de mensagens. Pioneiro em alguns recursos que mais tarde foram implementados

também por seus concorrentes. Até o momento oferece chamada de vídeo apenas entre duas

pessoas, mas tem planos de permitir a realização de reuniões. Um aplicativo que tem aumentado

muito a sua popularidade.



LifeSize

Oferecem soluções para contact center e meeting, com foco para empresas. Seu diferencial é a

grande customização das soluções oferecidas, conforme o tamanho da empresa e o número de

participantes, e o suporte técnico. Planos mensais a partir de US$ 12,00, com um período

gratuito de testes de até 25 pessoas por sala de reuniões (meeting). Em alguns países também

fazem a locação de equipamentos de áudio e vídeo.

ezTalks
Plataforma para meeting e webinar, com vídeo em

HD, quadro branco, troca de arquivos,

gerenciamento avançado, customização, enquete,

acesso por telefone, plugin para o Outlook e

compartilhamento de telas. Plano gratuito para 2

participantes com 10 minutos de limite, planos de

US$ 10,00 (100 participantes), US$ 30,00 (200

participantes) e US$ 50,00 (300 participantes).

Também oferecem hardware dedicado para

meeting.



Teleport Video

Uma solução para meeting empresarial baseada somente

na WEB (navegador). Tem compartilhamento de tela,

gravação, branding e URL exclusivas para as salas.

Oferece uma assinatura gratuita para 4 participantes

com até 50 minutos, incluindo branding personalizado.

Planos pagos de US$ 10,00 (12 participantes) e US$

50,00 (25 participantes), com período de testes gratuito

de 30 dias.

UOL eLearning

Hospedagem e aplicativo dedicado para cursos online. Abriga textos, áudio e vídeo para alunos,

apresentações em tempo real e aplicação de avaliações. Tem gerenciamento de usuários (alunos e

professores) pelo administrador. Voltado ao mercado empresarial, mas disponível para qualquer

contratante na base de R$ 100,00 mensais (cerca de US$ 17,00). Não há período de teste gratuito,

totalmente WEB.



Moodle

Solução de eLearning de código aberto e gratuita. Requer contratação de hospedagem adequada e

instalação como um CMS do tipo Joomla ou Drupal. Permite avaliações online, enquetes,

atividades em grupo, colaborativas, gerenciamento de alunos, compartilhamento de material, uso

de fóruns de discussão, etc. Tem formato responsivo (pode ser acessado por celulares, tablets e

computadores por meio de um navegador).

iSpring Suite
Software para criação de cursos online e EaD. Seu

diferencial é transformar apresentações do Power Point em

cursos de treinamento online, disponível até na versão

gratuita. Oferece provas, atividades interativas,

gerenciamento de alunos, publicar o curso em sites ou

blogs, etc. Também oferecem uma vasta biblioteca com

modelos prontos e suporte técnico 24/7. Opções de gratuita

(limitada), suíte completa (US$ 65,00) e suíte max com

recursos extras (US$ 80,00).



Aplicativo social que permite até 8 pessoas em uma sala de vídeo (meeting). Voltado para

dispositivos móveis, festas online e jogos em grupo. Um pouco limitado, mas pode ser interessante

em alguns cenários.

Plataforma exclusiva para usuários Apple

(iPhone, iPad e iPod) com salas de meeting para

até 32 pessoas. Não disponível em alguns países.

Concorrente do WhatsApp que promete uma

maior segurança. O aplicativo está anunciando

para breve recurso de meeting com até 12

pessoas.

HouseParty

FaceTime

Viber



Concorrente do WhatsApp de origem chinesa.

Apresenta as mesmas funcionalidades dos

concorrentes mais videochamadas em grupo

(limitadas).

WeChat

É uma ferramenta gratuita para produção, gerenciamento e publicação de conteúdo de eLearning

online. Permite que professores criem com certa facilidade conteúdo e aulas. Integra-se a vários

LMS (Learning Management System), como o Moodle, por exemplo. Desenvolvido pela LAMS

Foundation.

LAMS

Streaming para Youtube, Facebook, etc com o

diferencial de ser totalmente online e aceitar até

7 convidados diretamente no estúdio. Concorre

com o OBS Studio e Xsplit Broadcast. Planos de

US$ 8,00 a US$ 50,00 mensais.

LightStream Studio



Aplicativo de streaming para Youtube, Facebook,

etc como o OBS Studio, para Windows, licença

mensal de US$ 8,50. Estúdio de TV completo com

diversos recursos de ajuste de layout,

customização e edição.

Aplicativo de streaming para Youtube,

Facebook, etc especial para gamers. Tem

versão básica gratuita e outras mais completas

pagas (a partir de US$ 4,50 mensais). Não é

usado apenas com streaming de jogos.

XSplit GameCast

XSplit BroadCast



eLearning e treinamento de equipes. Acompanhamento de alunos e avaliações individuais. Diversos

conteúdos, em diversos formatos, multiplataforma, podem ser utilizados, inclusive dinâmicos. Tem

um período de avaliação gratuito e planos de R$ 750,00 (100 alunos) a R$ 1.900,00 (500 alunos)

mensal (US$ 134,00 a 340,00)

Aplicativo gratuito para criação de apresentações

WEB, treinamento e boletins online. Requer

cadastro na Microsoft. Integração nativa com

serviços do Twiter, Microsoft, Youtube, Facebook,

etc. Versões para Windows e Mac (não atualizado

desde 2015). Trabalha também diretamente no

navegar a partir de modelos e temas prontos.

TOTVS Learning

Microsoft Sway



Aplicativo comercial, mas que

oferece uma versão gratuita com

recursos mais limitados (CourseLab

Free). Com ele é possível criar

conteúdo para eLearning para LMS

(Learning Management System),

CD-ROM e outros dispositivos. A

versão paga é oferecida a partir de

US$ 21,00 mensais.

eLearning (EaD) voltado para escolas particulares. Aulas e provas

online, com gerenciamento dos alunos, atividades colaborativas,

distribuição de material didático, etc. Oferecem versão de testes,

mas não tem tabela padrão de preços. Empresa brasileira.EADBox

CourseLab



O Joomla é um CMS (Content Management System) livre e gratuito que pode ser adaptado ou

integrado a um LMS (Learning Management System) já existente por meio da instalação de

módulos específicos. Como plataforma WEB, requer a instalação do programa em um servidor

adequado e algum conhecimento técnico para sua configuração.

Joomla

Webinar Center
Uma plataforma online com diversas ferramentas

e bons tutoriais de uso, específica para webinar

ou eLearning com participantes inscritos (na sala)

e transmissão para o Youtube. Para outros canais

é necessário o uso do OBS Studio. Permite

gravação, customização e monetarização. Versão

gratuita com limitações e versão paga a partir de

R$ 45,00 mensais.



Montar um webinar ou preparar um curso online geralmente vai requerer que os organizadores, ou

sua equipe técnica, também usem outros aplicativos para a preparação do conteúdo, como edição

de imagens, de textos, de áudio e vídeo. Esses aplicativos não serão discutidos, mas tem

fundamental importância na formatação da atividade planejada.

Alguns programas mais comuns:

Captura de tela (AV) – ScreenToaster, Active Presenter,

SmartPixels, SRecorder, Cantasia, etc.

Edição de áudio – SoundForge, Audacity, etc.

Edição de imagens – PhotoShop, PaintShop, PhotoFiltre, Gimp,

PhotoScape, CorelDraw, InkScape, Canva, etc.

Edição 3D – DAZ Studio, Blender, Maya, 3DS Max, etc.

Edição de vídeo – Vegas, LightWorks, Filmora, Premiere, etc.

Escritório – Microsoft 365, LibreOffice, Google Docs, etc.

(apresentações, texto, planilhas e correlatos).

Recursos Complementares



GRATOS POR SUA ATENÇÃO!

Esperamos que este guia básico tenha aberto muitas novas ideias e possibilidades para todos e todas. 

Lembre que existem centenas de aplicativos de meeting, eLearning e webinar sendo distribuídos, e 

que muitas mais opções de programas editores gráficos, de vídeo, de texto e de apresentações. 

Então, com certeza, existirá a solução ideal para o seu cenário específico, basta dar o segundo passo. 

O primeiro já foi dado aqui.

FIM


