Transformar é a nossa essência.

TEM ALGO A DIZER?
FAÇA UM VÍDEO.

A rotina mudou. Em virtude do novo coronavírus (Covid-19), as relações
se tornaram mais virtuais, por motivos de segurança e saúde pública.
A comunicação continua sendo essencial e não pode parar.
Em pleno 2020, nossa maior aliada é a tecnologia e, com ela, podemos
nos expressar de diversas formas, incluindo a produção de conteúdos
em vídeo.
Para gravar o seu de forma eﬁcaz, existem alguns cuidados importantes.
E listamos todos aqui para te ajudar a se comunicar com clareza, sem
problemas de imagem e som.
ENCONTRE UM AMBIENTE ILUMINADO
Iluminação boa é chave para o vídeo. O ideal é usar um ambiente
iluminado naturalmente. Fique sempre de frente para a luz.

NÃO USE FLASH
A luz da lanterna do smartphone é forte demais
e faz com que as cores ﬁquem alteradas.

LIMPE A LENTE DA CÂMERA DO CELULAR
É possível que a qualidade do vídeo não ﬁque boa por conta de sujeiras
na lente. Ao gravar com a câmera traseira do smartphone, só será
possível notar sujeira na câmera depois de ﬁnalizar a gravação,
desperdiçando tempo.

TENHA UM APOIO
Caso não haja tripé, evite segurar o celular com as próprias mãos.
Melhor usar um apoio, podem ser objetos como livros,
mesas, bolsas e até o notebook.

POSIÇÃO CORRETA

Posição correta do smartphone:
Horizontal.

Outro detalhe importante:
Nunca olhe para a tela, olhe
sempre para a lente da câmera.

ANALISE AS CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA
Se possível, grave em 4K.
Caso não seja, use a resolução mais alta do celular.
Em aparelhos Android, o comum é encontrá-las
dentro do próprio aplicativo da câmera.

ATENÇÃO AOS MOVIMENTOS
É imprescindível se movimentar de maneira calma na hora de fazer
o vídeo, para que a imagem ﬁque sempre nítida e focada.

COMPOSIÇÃO DE CENA
Na hora de gravar, atente para que detalhes ao fundo
não chamem mais atenção do que o necessário.
Cuidado com objetos (móveis, quadros e outros).
Atenção redobrada: esconder informações conﬁdenciais
existentes em quadros de aviso, lousas, computadores etc.

DEIXE O PRINCIPAL ELEMENTO EM FOCO
Assim como nas fotos, é importante manter o sujeito principal
do vídeo em foco. Assegure-se de aparecer no centro das
lentes enquanto grava.

NÃO USE O ZOOM DIGITAL
A qualidade do vídeo é prejudicada quando usamos zoom digital.
Por isso, se for necessário, aproxime o celular para gravar.

VESTIMENTA
Aposte em peças únicas e em cores lisas (usar cores diferentes do fundo
onde será gravado o vídeo).
O QUE EVITAR:
Estampas: por chamarem muito a atenção, atrapalham a concentração
de quem vê o vídeo.
Listras: as ﬁninhas são as inimigas da tela, deixam um efeito embaralhado
na imagem.

ACIONAR O MODO “AVIÃO”
Coloque o celular no modo “avião” para evitar chamadas
ou interrupções durante a ﬁlmagem.

PREFIRA AMBIENTES SEM RUÍDO PARA GRAVAR
O microfone do celular capta barulhos de vento ou sons, como
de ventilador ou ar-condicionado. Durante gravações, desligue
quaisquer aparelhos barulhentos.

AO INICIAR:

AO TERMINAR:

Clique em “gravar”, ﬁque em
posição e espere por 3 segundos
antes de começar a falar.

Antes de apertar no botão
“parar”, aguarde 3 segundos,
pois este será o ponto de corte
do ﬁm do vídeo na edição.

E O ROTEIRO?
Aqui vai uma dica importante: se for roteirizar o conteúdo do seu vídeo, lembre-se que
é preciso falar pausadamente. Pontuação é fundamental. Por isso, quando estiver
escrevendo seu discurso, use vírgulas e pontos. Pode parecer estranho ao escrever.
Já para falar em vídeo, é ideal.
Note que o texto acima foi escrito já pronto para ser lido em vídeo. Viu como ele tem
boas pausas? É para não te deixar sem fôlego, nem atrapalhar sua dicção
e concentração.
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