
Guia de Uso sistema Peach
Documento destinado para o ambiente produtoras

Aqui detalhamos as principais funções disponíveis no sistema Peach para os usuários do
ambiente produtoras.

LEIA COM ATENÇÃO!

Tela Principal
Após o login o usuário será direcionado para a tela principal com todos os menus e funções
disponíveis.

Páginas de navegação
As páginas de navegação permitem consultar a etapa e o status de cada entrega. A organização
dos menus indica a sequência de envio do arquivo para as emissoras, ou seja, iniciando pelo
Upload e finalizando no Acompanhamento do envio.

1. Upload: utilizado para iniciar o arquivamento do vídeo no sistema Peach;
2. Coleção: local onde os arquivos originais são armazenados pelo prazo de 18 meses;
3. Associar: recurso indisponível para o fluxo de eleições;
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4. Enviar: etapa obrigatória para concluir o envio do arquivo para as emissoras;
5. Acompanhamento: permite acompanhar o status dos envios finalizados na aba Enviar.

Upload
Transfira o arquivo de vídeo do computador para o sistema Peach.

1. Adicionar Filmes: clique no botão Adicionar Filmes para abrir o formulário de cadastro
dos filmes e iniciar o upload do arquivo (permite adicionar mais de um arquivo);*

2. Notificar upload à: permite enviar um e-mail de notificação de Upload para uma lista de
contato;**

3. Guia de Exportação: baixe ou visualize o guia de exportação de arquivo;***

* O upload de mais de um arquivo no mesmo processo pode aumentar o tempo de
transferência entre o computador e o sistema Peach.
** A notificação de Upload não valida o envio para as emissoras. Para finalizar o envio
consulte o menu aba Enviar;
*** Para o Brasil utilize apenas a versão HD
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Formulário de Upload

Cadastre os dados correspondentes ao arquivo de vídeo de acordo com o plano de mídia.

1. Título Versão: o campo deve ser preenchido com os mesmos dados do plano de mídia e
da claquete;

2. Tipo Campanha: selecione a opção "ELEIÇÕES 2022";
3. Cliente Estrangeiro: mantenha a opção "NÃO"
4. Anunciante: preencha com o candidato e/ou coligação cadastrado. Caso não localize

preencha o formulário de cadastro (link);
5. Marca: cadastre a marca com o nome do Candidato, Coligação ou Partido;
6. Produto: cadastre o produto com o tipo de cargo: Presidente, Governador, Senador, Dep.

Federal, etc.
7. Campanha: preencha com o nome da campanha (opcional);
8. Código CRT: código gratuito para campanhas partidárias e/ou eleitorais

(19002000010004). O código também deve ser informado na Claquete (somente
números, sem traços);
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9. Classificação do CRT: selecione "Todos os segmentos de mercado";
10. Agência Estrangeira: mantenha a opção "NÃO"
11. Agência Publicidade: em eleições selecione a opção "DIRETO"
12. CNPJ Agência: preencha com a sequência de quatorze dígitos ZERO (00000000000000)
13. Produtora: caso o campo não seja preenchido automaticamente selecione a opção

"Outros";
14. Arquivo: selecione o diretório/pasta do seu computador onde o arquivo de vídeo (.MXF)

está salvo;
15. Formato: mantenha o formato HD;
16. Duração Comercial: informe a duração exata do vídeo sem contar o tempo de claquete.

Exemplo: 00:00:30:00 para filme de 30 segundos. A informação incorreta ocasionará erro
no controle de qualidade;

17. Tipo de Material: mantenha "Comercial"
18. Acessibilidade: indique corretamente todos os recursos de acessibilidade incorporado no

arquivo, São eles:

a) Audiodescrição: Transcrição da cena em áudio
b) Closed Caption: filme com arquivo SCC embutido (legenda oculta)
c) Libras: Linguagem de sinal gravada em vídeo
d) SAP: Segunda opção de áudio (idioma)

*Observação: selecione a opção Closed Caption NÃO para filmes legendados.

19. Áudio: mantenha "Stereo";

20. Bloquear envío exhibidor: mantenha "Não"
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Coleção
Em Coleção é possível consultar todos os arquivos armazenados no sistema, criar pastas, Tags,
fazer download do arquivo em alta e baixa resolução, compartilhar via e-mail e checar o resultado
do controle de qualidade.

Descrição do Controle de Qualidade
● Cinza: análise em andamento;
● Verde: arquivo íntegro, atende exatamente o padrão técnico exigido;
● Amarelo: Requer atenção, arquivo com observações técnicas que não impede o envio;
● Vermelho: Erro grave, não é possível seguir com o envio.

Observações:
1. O prazo de armazenamento do arquivo original será de 18 meses;
2. O tempo de processamento do controle de qualidade pode variar de acordo com a duração

do filme e o volume de arquivos recebidos;
3. Arquivos armazenados na aba Coleção não significam arquivos enviados para as

emissoras. Para concluir o envio consulte o menu Enviar.
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Submenu Coleção (Detalhes do arquivo)
No submenu do arquivo é possível visualizá-lo em  baixa resolução, checar as informações da
claquete, fazer o download em alta ou baixa resolução, compartilhar via e-mail e checar o
resultado do controle de qualidade.

1. Mídia: permite assistir o arquivo em baixa resolução, checar claquete, Safe Area, Closed
Caption e duração;

2. Informações: consultar os dados preenchidos pelo usuário durante o upload;
3. Storyboard: cria uma captura de tela de cada segundo do vídeo que fica disponível para

consulta e download;
4. Baixar: permite o download do arquivo em alta e baixa resolução assim como o

storyboard;
5. Compartilhar: permite compartilhar o arquivo em baixa resolução com qualquer usuário e

definir o prazo do compartilhamento.
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Enviar
ATENÇÃO! Etapa obrigatória para concluir o envio do arquivo para o veículo de mídia.

Siga os passos abaixo para realizar o envio de bloco/programa ou inserção/comercial
corretamente.

● Passo 1 - Selecione os arquivos que deseja enviar para o veículo de mídia. Nessa etapa é
possível selecionar e enviar mais de um arquivo simultaneamente - desde que seja para o
mesmo destino;

● Passo 2 - Selecione o segmento "Eleições 2022" para visualizar os veículos de mídia
participantes do pleito eleitoral;

● Passo 3 - Utilize o campo "Buscar" e preencha com o código UF para visualizar os veículos
de mídia  disponíveis no estado;

● Passo 4 - Selecione os veículos de mídia desejados clicando no ícone azul (HD).
Lembrando que existe diferença entre filmes de inserção (comerciais)  e filmes de bloco
(programa).

Nota
➢ Inserção:  comerciais eleitorais com duração fixa de 30 e 60 segundos;
➢ Bloco: programas eleitorais com duração imposta pelo TSE/TRE para cada candidato.
➢ Os veículos de mídia responsáveis pelo recebimento dos blocos (programas) estão

identificados com a descrição (Bloco) no nome. O veículo pode variar de acordo com a
semana e definição do plano de mídia no TSE/TRE.

➢ Mapa de emissoras peach.me/eleicoes-2022
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➢ Os veículos de mídia  selecionados serão adicionados na coluna da direita para
confirmação.

● Passo 5 - Clique em continuar e confirme o envio para os veículos de mídia selecionados.

Dicas

Lista de favoritos

Selecione as emissoras utilizadas com maior frequência e salve
na lista de favoritos clicando no ícone salvar (disquete). Após
criar a lista de favoritos, basta selecioná-la sempre que houver
novos envios para os mesmos destinatários.

Notificar à

Recurso utilizado para notificar outros contatos interessados
em acompanhar as entregas. Aqui os demais usuários também
receberão uma cópia do protocolo de entrega.
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Acompanhamento
Na página de Acompanhamento é possível checar o horário da entrega no veículo de mídia e o
status de recebimento de cada , incluindo a opção de gerar relatório de entrega em formato .XLS.

Descrição das colunas
● Data: Data e hora que o pedido de entrega foi criado e autorizado pelo usuário;
● Anunciante: informação do candidato, coligação ou partido preenchidos no formulário de

upload;
● Título/Versão: informações do filme preenchidos no formulário de upload;
● Código: código CRT do filme preenchido no formulário de upload;
● Destino: veículo de mídia indicado pelo usuário para entrega do arquivo de vídeo;*
● Revisão: Data e hora que o arquivo de vídeo foi entregue na emissora;**
● Visualizar: permite assistir o vídeo selecionado pelo usuário e entregue no veículo.

Relatório
Para extrair o relatório em formato Excel (.XLS) selecione o período desejado no calendário e
clique no botão "Reporte" para iniciar o download.
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IMPORTANTE

SLA
Para segurança e cumprimento do prazo de entrega organize-se para realizar os envios com no
mínimo 02 horas de antecedência do prazo estipulado pelo TSE/TRE da sua região.

Recomendamos o prazo de 02 horas de antecedência para garantir o tempo de processamento da
entrega. A etapa de processamento se faz necessária para o sistema Peach adaptar o arquivo
original para o formato específico de cada veículo de mídia.

Protocolo
O protocolo de entrega válido (protocolo oficial Peach) será enviado por e-mail somente após o
processamento do arquivo e entrega no veículo de mídia. Nele constará a data e hora da entrega
do arquivo no veículo.

O veículo de mídia também receberá uma cópia do mesmo protocolo para possível auditoria e
confirmação das informações.

Canais de contato
E-mail: eleicoes@peach.me
Chat Online: disponível em sistema
Site: peach.me/eleicoes-2022

Atendimento disponível de segunda à sexta das 09:00 às 21:00.
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