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1Sobre Nós
Olá todos, bem vindos à VídeoXpress. Nós somos Ivan Oliveira
e Rafael Perez.  Eu, Ivan, moro atualmente na Holanda e dirijo
uma produtora chamada Enzimage, dedicada a Marketing
Digital. Eu tenho uma longa história de paixão por
câmeras e vídeos, isso desde os meus 9 anos de idade.

Durante a minha carreira, produzi, editei e dirigi
incontáveis comerciais para a televisão no Brasil,
tendo clientes como Carrefour, Citroen e
Magazine Luíza . Viajo o mundo filmando, editando
e ensinando, sendo que hoje produzo vídeos para
clientes em 5 continentes.
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  Em 2008 minha produtora recebeu o primeiro trabalho em que o
resultado final iria ser exibido exclusivamente na Internet. O que eu
achava ser uma moda passageira, cresceu de uma maneira espantosa.
Hoje não faço mais nenhum vídeo para TV: tudo que produzo vai direto
para a Internet.

A maioria dos meus clientes usa exclusivamente vídeo online para
aumentar tráfego aos seus websites e dessa forma promover o
aumento de suas vendas, e pelo que converso com eles, nenhum têm
intenção de anunciar na TV.

Comerciais na TV custam uma pequena fortuna para serem exibidos, e
os resultados são difíceis de medir. Por outro lado, na Internet é
possível anunciar exatamente para o seu tipo de cliente: dá pra escolher
a idade, sexo, onde ele mora, assuntos prediletos e por aí vai.

Além de ser mais fácil atingir seu público alvo, é possível medir
exatamente quantas pessoas compram por causa do seu anuncio.
Anunciar na Internet é mais barato, mais fácil (emissoras como a
Globo são difíceis de lidar), e dá mais resultado.

Comerciais de TV custam uma fortuna, e nem
sempre atingem seu público alvo com precisão.
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Quando falamos de trazer audiência para um site, não estamos falando
apenas de anúncio. Muitas empresas usam blogs e canais do Youtube
para postar conteúdo interessante ao seu público alvo. Essas pessoas
assistem, simpatizam com a empresa, compartilham o que viram e
quase sem perceber, a empresa ganha novos clientes. Esse crescimento
se dá de modo orgânico, sem a empresa gastar nenhum centavo com
propagandas. Basta criar algo interessante que as pessoas estejam
dispostas a assistir e compartilhar!

Morando na Holanda e com clientes nos mais diferentes países, não era
possível gravar pessoalmente todo o material que iria ser usado para
produzir os vídeos. Os cliente então gravavam e me enviavam para
edição, mas por muito tempo eu tive que lidar com material de péssima
qualidade, devido a pouca técnica de gravação que a maioria deles não
tinha. Eu então ligava para eles e dava dicas de como deveriam fazer
pra melhorar os vídeos.

Em pouco tempo, essas orientações deram resultado: os vídeos deram
enormes saltos de qualidade, e eu percebi que com simples dicas as

Criar um bom conteúdo no YouTube  é um excelente
modo de trazer tráfego para seu website.
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pessoas poderiam produzir imagens melhores: foi assim que surgiu o
VídeoXpress.

O VídeoXpress é um portal onde eu irei colocar regularmente dicas e
técnicas, mostrando que fazer vídeo pode ser fácil, barato e
extremamente divertido. Esse eBook é um dos resultados, e espero que
você aproveite ao máximo.

Produzir vídeo não é algo mais opcional na Internet. Com tanta coisa
disponível, é cada vez mais difícil prender a atenção do usuário.
Conteúdo em vídeo é sempre mais interessante: 1 minuto de vídeo você
consegue explicar o que 10 páginas de texto não conseguem. Além
disso, o usuário não terá o trabalho de rolar diversas telas, clicar em
links, se perder pelo seu website e sair sem comprar.

Vídeo economiza tempo do usuário, e o seu também. Todos os
envolvidos em marketing digital sabem a dificuldade que é criar um
texto que cative o usuário, que seja interessante, explique todas as
coisas boas da sua empresa ou produto mas ao mesmo tempo, não
fique longo e cansativo. Fazer um texto desses pode facilmente tomar

Não é fácil prender a atenção de uma pessoa hoje, por
isso vídeos são essenciais no seu plano de marketing
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horas. Com vídeo, você liga a câmera e 15 minutos depois seu vídeo
estará gravado. Num vídeo você pode falar, demonstrar seu produto,
explicar usando um quadro branco ou um PowerPoint, fazer uma
captura de tela: as possibilidades são muito maiores e é indiscutível que
sua webpage ficará mais dinâmica.

Pesquisas e mais pesquisam mostram que se você quer ter uma
presença forte na internet, vídeo é o caminho mais fácil. Mas porque
mesmo com tantas vantagens, muita gente não produz nenhum vídeo?

Eu sempre faço essa pergunta para profissionais do marketing,
empresários, pessoas que querem começar seu vídeo blog, e a resposta
normalmente é:

Eu não faço ideia de como começar
Eu não tenho nenhuma câmera nem equipamento profissional.

É para isso que esse eBook foi escrito, para responder a essas
perguntas, pra ajudar essas pessoas a saírem da estaca zero e mostrar

Vídeos deixarão seu conteúdo mais dinâmico e
isso atrairá a atenção dos seus prospectos.

O seu conteúdo é muito complexo de explicar?
Fazer um vídeo pode ser a solução ideal!
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que você pode começar a fazer excelentes vídeos nesse exato segundo,
com a câmera que você tem em mãos: seu smartphone.

Inicialmente eu iria escrever esse eBook apenas para usuários de
iPhones, iPads e iPods, mas eu tive a chance de usar alguns
smartphones Android recentemente e fiquei impressionado com a
qualidade que alguns desses aparelhos podem oferecer, principalmente
o Galaxy S3, Galaxy S4 e Galaxy Note 2. Eu sei que existem centenas
de modelos diferentes de Android, mas eles funcionam de modo geral
de maneira semelhante, com os mesmos tipos de aplicativos.

Hoje qualquer smartphone ou tablet pode criar imagens que impressionam. Basta
respeitar algumas técnicas de gravação parar tirar o máximo proveito deles.



Eu não faço ideia de como começar!

Eu não tenho nenhuma câmera
nem equipamento profissional.

Fique tranquilo! A gente vai resolver tudo isso!



2Câmeras
Tipos de Câmera
Quando falamos sobre vídeo, existem
basicamente 4 tipos de câmera que podemos
usar:

Flip Camera ou Filmadora de Bolso
A Flip câmera, ou filmadora de bolso, é uma câmera bastante portátil,
que era muito popular até pouco tempo atrás principalmente com
vídeo bloggers. Essa câmera tem várias características interessantes:
é muito barata, fácil de usar e pequena o suficiente para ser
carregada sempre com você.
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Por outro lado, essa câmera tem grandes desvantagens também. A
principal é a qualidade, tanto do áudio quando da imagem. O áudio
sempre tem muito ruído de fundo, e a imagem muitas vezes tem cores
desbotadas e sem definição.

Outra desvantagem é ela ser inteiramente automática: enquanto isso
pode facilitar para quem está começando, a falta de controles manuais
atrapalham muito na hora de fazer vídeos mais elaborados.

Com a qualidade da câmera dos smartphones de hoje, a gente não
recomenda a compra de uma câmera dessas.

Câmeras Digitais
Hoje toda a câmera de foto digital é capaz de gravar vídeos.
Dependendo da câmera, a qualidade pode ser muito alta, como por
exemplo, a Panasonic Lumix LX7 e a Sony NEX-7. Outra vantagem
dessas câmeras é o zoom óptico, diferente dos smartphones em que a
lente não tem zoom.

Funções automáticas nem sempre são desejáveis e
podem atrapalhar sua gravação.
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Enquanto a imagem dessas câmeras pode ser muito boa, infelizmente o
áudio deixa a desejar. A maioria têm microfones de baixíssima
qualidade, que acaba limitando as aplicações desse tipo de câmera ao
fazer um bom vídeo.

Outras desvantagens que poucas pessoas se atentam: essas câmeras
raramente gravam por longos períodos de tempo (isso é um problema
pra shows, palestras ou seminários) e a bateria não dura muito tempo
no modo vídeo.

Filmadoras (Camcorders)
É cada vez mais difícil ver filmadoras hoje em dia, e isso acontece por 2
principais motivos: câmeras digitais com modo vídeo e smartphones.
Todas as câmeras digitais gravam vídeo, e dependendo da câmera, a
qualidade pode ser bastante alta. Os smartphones modernos como
iPhone 4 e 5 também tem uma qualidade de vídeo respeitável, o que
acaba não justificando a compra de uma filmadora para maioria dos
consumidores.
Mas para quem quer fazer um vídeo de excelente qualidade, uma
filmadora ainda é uma das melhores opções. Além da excelente

Antes de gravar com uma câmera digital, teste para ver
se a qualidade do áudio é aceitável.
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qualidade da imagem e de som, recursos como zoom óptico, entradas e
saídas de áudio e controles manuais de exposição ajudam a conseguir
um resultado melhor.

Além disso, filmadoras são a melhor opção, quando é necessário gravar
algo por várias horas seguidas, como palestras ou apresentações.
Outro detalhe que parece irrelevante é a possibilidade de ligar a
filmadora na tomada, sendo que não é possível fazer isso com câmeras
digitais, por exemplo.

DSLRs
DSLR é do inglês Digital Single-Lens Reflex, ou no Brasil chamada
apenas de Câmera Reflex. O nome é complicado mas a ideia é simples:
DSLR é uma câmera que permite trocar e usar diferentes lentes.
Podemos dizer que a DSLR é a versão profissional de uma Câmera
Digital. Então porque colocamos ela numa categoria separada? De
alguns anos para cá, DSLRs se tornaram uma das melhores câmeras
para gravar vídeo, superando inclusive filmadoras top de linha. Além da
possibilidade de usar diferentes lentes, DSLRs têm sensores
consideravelmente maiores que a maioria das outras câmeras. Isso se

Se for necessário gravar por várias horas
seguidas, uma filmadora é a melhor escolha.
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traduz em imagens melhores, principalmente com pouca luz. Outra
característica de uma câmera DSLR é a pequena profundidade de
campo, ou seja, é possível focar em pontos específicos da cena
deixando todo o resto desfocado. Quando for assistir um filme, repare
que raramente a cena inteira está em foco: normalmente o ator está
focado, e o fundo está difuso, sem detalhes. Esse tipo de imagem só é
possível com sensores grandes, e por isso as DSLRs vem ganhando
terreno a cada lançamento. Se você tiver habilidades fotográficas, a
imagem da DSLR não tem comparação.

Nem tudo é perfeito no mundo das DSLRs, existem inúmeras
desvantagens. A primeira delas é o microfone interno de baixa
qualidade, que torna a qualidade do áudio sofrível. Quem grava com
DSLRs normalmente usa um gravador de áudio externo, com o Zoom
H4N, e depois faz a sincronia com a imagem na edição. Não
precisamos dizer que isso envolve um bom trabalho e, a não ser que
qualidade da imagem seja sua prioridade número um, esse processo
deve ser evitado.

Apesar das DSLRs terem excelente qualidade, elas são um
pouco mais difíceis de operar.

Gravadores de áudio externo são quase sempre
necessários quando estiver usando DSLRs



16 www.videoxpress.com.br

Outro problema é que a maioria das DSLRs não gravam por horas
seguidas, como uma filmadora. A explicação mais provável para isso é
que a Europa tem taxa de importação diferente para câmeras digitais e
filmadoras.  Caso uma câmera digital seja capaz de gravar mais de 30
minutos, ela é classificada como filmadora e pagaria uma taxa maior. E
mesmo que não existisse esse limite na própria câmera, as baterias de
uma DSLR não duram nem perto do que de uma filmadora dura. Para
piorar, não têm como se ligar DSLRs diretamente na tomada.

Smartphones
Esses minúsculos aparelhos eletrônicos estão causando uma revolução
no planeta. Ainda nesse ano, o Google estima que o número de
pessoas usando smartphones para acessar a Internet vai ultrapassar o
número de pessoas que usam laptops ou desktops para a mesma
tarefa. A venda de câmeras digitais caiu mais de 30% por causa deles,
a Kodak desistiu de fabricar câmeras digitais no ano passado e a Canon
e a Olympus tiveram grande prejuízo, pois não conseguiram vender
todas as câmeras que produziram.

Se for gravar vídeos com DSLRs, baterias extras
são essenciais.
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Mas não é por menos, as vantagens são inúmeras! Smartphones são
celulares com câmeras de boa qualidade, com recursos incríveis, e com
2 cliques permitem compartilhar seus vídeos no Youtube ou Facebook.

Além disso, para quem está começando a fazer vídeos, a maior
vantagem é o custo zero. Não ter que comprar uma câmera digital ou
filmadora para já sair fazendo seus vídeos não tem preço (desculpem o
trocadilho infame...).

iPhone
Quando eu falar de iPhone nesse ebook, significa que estou falando do
iPhone 4, 4S e 5. Versões anteriores tem a imagem muito ruim, e isso
definitivamente vai incomodar seus espectadores. Além do iPhone,
tanto o iPod Touch e o iPad, ambos com a câmera iSight, produzem
bons vídeos.

Se você acha que a gente está exagerando, dê uma olhada nesses
vídeos gravados usando iPhones. Pode ser que eles não sejam o estilo

A maior vantagem de um smartphone: você
pode começar hoje mesmo!
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que você esteja buscando, mas ainda assim é impressionante o que é
possível fazer com uma câmera tão pequena.

COMPARATIVO DAS CÂMERAS DOS IPHONES

VALE A PENA FAZER UPGRADE DO MEU IPHONE POR CAUSA DA CÂMERA?
Nós preferimos que você evite qualquer upgrade apenas por causa da
câmera. Enquanto a diferença do iPhone 4 para o 4S pode ser
considerável, do 4S para o 5 não chega a tanto. Além disso, quando
você tiver bons resultados nos seus primeiros vídeos, pode ser que
você prefira adquirir uma filmadora ou uma DSLR para alcançar novos
níveis de qualidade.

Os iPhones foram os grandes responsáveis por essa enorme
qualidade em dispositivos tão pequenos.

IPhone 5S IPhone 5C IPhone 5 IPhone 4S IPhone 4 IPhone
3GS IPhone 3G iPhone

Câmera
Traseira 8 MP 8MP 8MP 8MP 5MP 3MP 2MP 2MP

Câmera
Frente 1080p 1080p 720p VGA VGA não não não

Vídeo FullHD FullHD FullHD FullHD 720p VGA não não
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Android
Como comentei, eu planejava escrever esse eBook focando apenas
usuários do iPhone, mas recentemente tive a chance de usar alguns
smartphones Android que me impressionaram muito. Os modelos
Samsung Galaxy S3, S4 e Note II são smartphones que capturam
imagens no mesmo nível (ou melhores que o iPhone).

Com o enorme crescimento de Androids no mercado, não fazia sentido
deixar esse público de fora. Uma das dificuldades é que existem
dezenas de diferentes modelos que usam o sistema do Google, então é
impossível fazer uma lista de quais modelos produzem boas imagens e
quais não produzem. Seja qual for o seu smartphone, eu o convido a
experimentar. Seguindo as dicas desse guia, você pode se impressionar
com o resultado final que o seu Android pode oferecer.

Você têm um Android? Alguns modelos fazem
imagens incríveis e não devem nada aos iPhones!



Qual a câmera?

Dica: Comece com a câmera que você já possui (iPhone/Android/Câmera Digital),
e depois invista em câmeras ou filmadoras.

Câmera de Bolso

Barata
Fácil de Operar
Baixa Qualidade de Imagem
Áudio Ruim

Câmera Digital

Barata
Fácil de Operar
Boa qualidade da imagem
Áudio Ruim

IPhone/Android

Pode começar imediatamente
Boa qualidade de imagem
Apps e conexão com a Internet

Câmera DSLR

Melhor imagem
Muito cara
Áudio ruim
Bateria não dura muito

Filmadora

Imagem Excelente
Cara
Grava por várias horas
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Um dos ditados mais famosos entre
fotógrafos é que a melhor câmera é aquela
que está sempre com você. Quando você
está presenciando um momento único e
importante, a coisa menos relevante são
os aspectos técnicos do seu
equipamento. O essencial é registrar o
momento, seja como for.

Vantagens de
um Smartphone
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Vídeo é a mesma coisa, alguns momentos são únicos. Além disso, um
smartphone permite você começar agora: se você demorar, pode ser
que surja outra pessoa e capture a atenção de expectadores que
deveriam estar assistindo você. Caso tenha uma ideia para um vídeo
blog, coloque em pratica antes que outra pessoa tenha a mesma ideia.
Se está vendendo algo ou aumentando a presença da sua empresa na
Internet, faça antes que o concorrente decida fazer o mesmo.

Gravar oportunidades únicas
Supomos que você está numa palestra ou convenção, e encontrou um
cliente extremamente satisfeito com o seu produto. Por que não
simplesmente gravar um depoimento autêntico em vídeo?

Um depoimento em vídeo é mais eficiente que depoimentos usando
texto e foto, já que esses podem ser facilmente forjados e trazem
desconfiança para o usuário.

Nessa mesma palestra, peça alguns minutos para uma entrevista com
VIPs. Muitos estão a procura da maior exposição possível, e uma
entrevista será algo muito bem visto no seu blog ou website.

Depoimentos em vídeos são mais autênticos e
transmitem mais confiança aos seus prospectos.

Entreviste experts da sua área em
palestras ou encontros.
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Usar eventos marcantes para promover seu blog
Ter uma câmera sempre à mão é bom porque nunca se sabe quando
uma notícia importante, evento ou acidente vai acontecer.

Por exemplo, recentemente o Google foi ultrapassado em números de
visitas pelo Yahoo, nos EUA. Enquanto essa notícia pode parecer
irrelevante para o seu nicho, você pode usá-la como uma metáfora, e
ensinar seus espectadores a nunca subestimarem seus concorrentes.
As possiblidades são infinitas, e usando um evento recente como isca,
isso aumenta consideravelmente o número de espectadores
interessados.

Boa imagem
Acredite ou não, alguns sensores de imagem dos smartphones são
mais avançados do que de algumas câmeras profissionais. E quem diz
isso é Frederic Guichard, atualmente chefe de engenharia do mais
respeitado laboratório de câmeras, o DXOLabs. De acordo com ele, se

os sensores das câmeras profissionais fossem feitos com a mesma
tecnologia que existe no sensor do seu iPhone, as imagens poderiam

Testes de laboratório mostram que os sensores de smartphones
não devem nada aos sensores de câmeras digitais

Câmeras cada vez menores e melhores
equipam os modernos smartphones.
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ser feitas com metade da luz para ter a mesma qualidade de cor. O
problema é que o sensor do seu smartphone é pequeno em
comparação com uma câmera profissional, já que ele tem a área 8 a 12x
menor. Esse é o principal motivo que seu smartphone ainda não é páreo
para uma câmera de maior porte.

O motivo pelo qual a câmera dos smartphones é tão boa, tem fácil
explicação: nenhum outro eletrônico na história da humanidade cresce
no mercado tanto quanto o smartphone, e isso impulsiona a pesquisa e
o lançamento de equipamentos melhores numa velocidade frenética.

Não precisar investir numa câmera
Quando eu converso com algumas pessoas sobre a possibilidade de
fazer vídeos para a Internet e aproveitar o poder dessa incrível
ferramenta de marketing, a primeira resposta quase sempre é algo do
tipo: eu não tenho uma câmera, ou que câmera eu preciso comprar? Em
ambos os casos, muitas pessoas desistem da ideia por "acharem muito
arriscado o investimento"

Com um smartphone, não existe desculpa. Ele está nesse exato
momento com você, basta alguns cliques e você estará gravando.

O mais importante agora é começar. Por isso é importante que
não existam barreiras para você dar esse primeiro passo.
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Durante o eBook você irá aprender como usá-lo para conseguir a
melhor imagem possível, mas o equipamento você já tem! Muitos dos
meus clientes começaram assim, e hoje, vendo o retorno que os vídeos
dão para o negócio deles, aos poucos compraram acessórios,
microfones, e fazem vídeos cada vez melhores.

Publicar rapidamente na Internet
Existem inúmeros exemplos de como ser o primeiro a postar na
Internet sobre um assunto polêmico pode dar a tração necessária para
o seu vídeo alcançar alguns milhares de visualizações. Nunca se
esqueça que um dos conceitos mais importantes do marketing é: as
pessoas estão em busca de novidades o tempo inteiro. E nessa hora

existe uma enorme vantagem para um smartphone: não só ele está
com você praticamente todo o tempo, mas é muito simples publicar
qualquer coisa online. Ser o primeiro é uma das maneiras mais certas
de ter audiência.

Extremamente compacta, pode ser usada em lugares pequenos
Por menor que seja uma filmadora, nada se compara ao tamanho de um
celular. E essa portabilidade permite que ele seja colocado em lugares

As pessoas estão em constante busca por novidades.
Ser o primeiro é uma receita certa para muitos espectadores.
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que nenhuma outra câmera caberia. Muitos vídeo bloggers gravam com
a câmera anexada ao painel do carro, por exemplo (mas tenha sempre
muito cuidado na direção).

Desvantagens

Áudio
Quando estamos falando de vídeo, por mais estranho que pareça, o
maior cuidado que você deve ter é com o áudio. O Youtube
acostumou-nos a não nos importarmos muito com as imagens
pequenas e borradas, mas, se a audiência não conseguir ouvir o que
você tem para dizer, eles simplesmente desistem e param de te assistir.

De modo geral, os smartphones tem bons microfones (por motivos
óbvios!). O problema é que, quando estiver usando-o como câmera,
naturalmente ele ficará a uma certa distância de você. Quanto mais
distante, mais ruído de fundo ele irá captar além da sua voz.

Mas não se preocupe, vamos ver dicas e acessórios que podem ser
usados e irão melhorar significativamente a qualidade do seu áudio.

É fundamental que o seu áudio esteja claro,
sem ruídos e com um bom volume.
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Imagem pode ser melhor
A imagem dos smartphones surpreendem a cada lançamento, mas
ainda não é perfeito. Um dos maiores problemas é a falta de zoom
óptico, para aproximar-se do assunto a ser gravado. Outro ponto fraco
é a pouca luz: câmeras profissionais tem sensores consideravelmente
maiores, o que ajuda essas câmeras a obterem boas imagens, mesmo
sob fraca iluminação.

Por último, a compressão da imagem. Para caberem nos cartões de
memória, todo arquivo de vídeo passa por uma compressão de
tamanho. Quanto maior a compressão, menor o arquivo, e pior a
qualidade. Normalmente filmadoras e DSLRs produzem arquivos com
menos compressão, mas, usuários do iPhone, continuem lendo, pois
encontramos uma solução para esse problema!

Ergonomia
Algumas pessoas podem discordar, mas segurar um smartphone é
mais desconfortável do que usar uma filmadora ou câmera digital. Eu
cansei de começar a gravar com meu dedo em cima da lente!

A compressão é o maior inimigo de um smartphone, e saber
como contornar esse problema melhora muito seu vídeo.
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O tamanho pequeno é uma vantagem, mas torna-se uma desvantagem
também: qualquer pequeno movimento das suas mãos vira um grande
terremoto no vídeo. Para amenizar esse problema, procure um lugar
para apoiar os cotovelos, como por exemplo: em cima de uma mesa ou
numa parede.

Mantenha a sua câmera/smartphone o mais estável possível.
Esse é um dos erros mais comuns de quem está começando.



Vantagens e Desvantagens

Vantagens Desvantagens

●Filmadoras e DSLRs ainda têm
imagens melhores

●Para um áudio melhor é
necessário um microfone externo.

●Ergonomia

●Boa Imagem
●Sempre com você!
●Apps diversos
●Permite publicar instantânemente



4Preparando o Equipamento
Espaço na memória
Uma das dificuldades que a maioria das pessoas encontram quando
gravam vídeos, é o espaço na memória do smartphone. Arquivos de
vídeos tendem a ser grandes, e isso pode rapidamente consumir
todo o seu espaço livre.

É normal que muito do espaço já possa estar ocupado por
Aplicativos, Jogos, Músicas e Fotos. Se você estiver fazendo clipes
curtos, isso não chega a ser um problema, mas para vídeos mais
longos, as vezes é necessário fazer uma limpeza e remover aqueles
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Aplicativos que você praticamente não usa ou descarregar as fotos
para o seu computador.

Outra solução para liberar espaço no iPhone é ativar o backup ‘nas
nuvens’ (exemplo: iCloud) de suas fotos e músicas. Para quem tem um
Android, pode também fazer o mesmo usando serviços como Google
Drive, Dropbox, Sugarsync ou Bitcasa.

Nessa área, quem tem um Android tem a vantagem de que a maioria
deles aceita cartões de memória microSD externos, e isso permite
adicionar 32Gb ou mesmo 64Gb, suficiente para várias horas de
gravação.

TABELA DE TAMANHO DO ARQUIVO/ESPAÇO EM DISCO EM UM IPHONE 4S/5

Use serviços de armazenamento online como iCloud e
Dropbox para abrir mais espaço no seu smartphone.

1 minuto de
vídeo

5 minutos de
vídeo

30 minutos de
vídeo 1 hora de vídeo

Tamanho do
vídeo 177 Mb 885 Mb 5.3 Gb 10.6 Gb
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Configurações
Modo Avião
O primeiro passo na hora de gravar seu vídeo é colocar seu smartphone
no modo Avião. Isso vai impedir que ele toque no meio da gravação, ou
uma mensagem inesperada que interrompa sua concentração.

Auto-Lock
Outra boa ideia é desligar o modo auto-lock, e evitar que o smartphone
fique travando o teclado de 1 em 1 minuto. Isso infelizmente fará o
aparelho consumir bateria mais rapidamente, mas ter que destravar ele
constantemente (principalmente se você usa uma senha de bloqueio)
pode ser extremamente irritante.

Modo Full screen
Especificamente no iPhone 4 e 4S, garanta que ele está no modo Full
Screen dando um toque na tela. Assim você evita gravar algo
indesejável que esteja escondido no canto da tela.

Modo Avião: um detalhe que todo mundo esquece,
e pode arruinar uma parte do seu vídeo.
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Trava de Exposição e Foco
Essa dica vai fazer seu vídeo ser melhor que metade dos vídeos que
vemos por aí. No iPhone, escolher um ponto da tela e segurar por 2
segundos vai travar o foco e a exposição para o objeto selecionado. O
ponto selecionado vai mostrar um quadrado azul e em baixo irá
aparecer AE/AF Lock.
Use sempre esse modo pra evitar que o foco e o brilho da imagem
fiquem variando durante a gravação.

Máxima Qualidade Possível
Sempre grave na maior qualidade possível, mesmo que isso ocupe mais
espaço. A gente sabe que o Youtube vai re-comprimir seu vídeo e
reduzir muito a qualidade, então é bom fazer upload do vídeo numa
qualidade excelente e deixar o Youtube gerar as versões menores ele
mesmo.

A trava de exposição é particularmente importante
quando se está gravando contra fundos claros.

Travar a exposição no iPhone é facil: basta
tocar a tela no ponto desejado por 2 segundos.



Preparação

1 Tem espaço na câmera?

2 Modo Avião ligado?

3 Auto trava desligado?

4 Qualidade está no máximo?



5Apps (Apple Store e Google Play)

Isso você não vai encontrar em nenhuma câmera profissional:
centenas de aplicativos que ajudam e você gravar e editor vídeos
melhores.
Vou apresentar os aplicativos que nós usamos com mais frequência:

Gravação
Filmic Pro – Lembra que comentamos que um dos maiores problemas
de gravar no smartphone era o excesso de compressão nos vídeos?
Esse aplicativo para iPhones permite gravar com 3x menos
compressão, aumentando consideravelmente a qualidade dos vídeos.
Ele ainda conta com um medidor de volume de gravação, controle de
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foco e exposição, balanço de cores e upload para vários serviços
diferentes. Altamente recomendado por nós.

Edição
Para quem tem um iPhone, a escolha mais óbvia é o software iMovie
for IOS. Desenvolvido pela própria Apple, é um editor muito simples de
usar.  Além das ferramentas básicas de corte, ele permite adicionar
transições, trilha sonora e animar fotos da sua galeria. Exporta
diretamente para o Youtube, Facebook ou Vimeo, sendo que a versão
para iPad é naturalmente mais confortável de se usar.

Usuários do Android infelizmente tem uma grande desvantagem aqui.
Sempre procuramos e testamos as novidades do Google Play Store,
mas ainda não achamos um App de edição de vídeo no nível do iMovie.
Para não deixar essa seção do eBook passar em branco para os fãs do
Google, nossas sugestões são o VidTrim, um App muito simples, mas
eficiente, para cortar partes especificas de um único clipe. Menção
honrosa para um App chamado WeVideo, que oferece funções básicas
de edição, e vamos dizer assim, quebra um galho.

O iMovie for IOS tem uma impressionante
quantidade de recursos para um App de smartphone
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File Managers (Dropbox/Google Drive/Sugarsync)
Enquanto esses aplicativos parecem que não tem nada a ver com
edição de vídeo, nós usamos eles com tanta frequência que não
poderíamos deixar de fora

Apps como o Dropbox ajudam você a economizar tempo, e deixam
tudo mais fácil. Com eles, é possível fazer backup de suas fotos e
vídeos em uma pasta particular na internet. A melhor parte é que você
pode instalar esses serviços no seu Laptop/Desktop, e ter
automaticamente seus vídeos enviados para ele sem fazer
absolutamente nada.



6Equipamentos
Tripé
Quando estiver pronto para gastar com acessórios, o tripé deve
ser sua primeira compra. Repare nos vídeos amadores do Youtube e
veja algo que todos eles tem em comum: uma câmera chacoalhando
e filmando para todos os lados. Um vídeo gravado sem suporte é um
enorme sinal de amadorismo, e deve ser evitado sempre que
possível.

Enquanto você não investe num tripé, use um apoio estável para
manter o smartphone parado ao invés de segurá-lo enquanto grava a
si mesmo. Se for realmente necessário, filmar sem nenhum apoio,
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tente fazer movimentos o mais suave possíveis e tenha sempre em
mente que pequenos movimentos do seu corpo ou da sua mão tornam-
se um terremoto quando forem assistir na tela do computador.

Vale lembrar que é necessário comprar um adaptador que conecta o
smartphone ao tripé, já que quase todos os tripés têm encaixe apenas
para câmeras digitais e filmadoras.

Rebatedor
Rebatedores são grandes discos de tecido branco ou metalizado, que
servem para rebater uma luz principal e ajudam a iluminar a cena de
outro ângulo. Rebatedores são usados principalmente em locações
externas, sendo nesse caso o Sol, a luz principal. Como a luz do Sol é
muito intensa, um rebatedor pode ser usado facilmente como uma
segunda fonte de luz, fazendo uma enorme diferença na iluminação da
cena.

Além de serem baratos, rebatedores tendem a ser dobráveis,
obviamente não consomem energia e são muito fáceis de carregar. Em
fotografias de moda principalmente, é comum um assistente segurar e
apontar o rebatedor para o modelo fotografado. Em vídeo, o mais

Rebatedores são acessórios muito simples, mas que
fazem uma enorme diferença quando bem utilizados.
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comum é colocar o rebatedor num tripé para evitar que a luz fique se
“movendo” durante a gravação.

Faça seu próprio rebatedor
Rebatedores são equipamentos baratos, mas 2 opções de emergência
são:

Isopor: uma grande placa de isopor, que pode ser adquirida em
qualquer papelaria funciona muito bem como um rebatedor.
Papel Alumínio: embrulhe a lateral de uma grande caixa com papel
alumínio (de preferência a parte fosca do papel pra evitar reflexos
muito estranhos) e use fita adesiva pra prender tudo no lugar.

Kit de Luz
Enquanto é possível usar um rebatedor em cenas internas (dentro
de casa, do escritório), ele só vai ser efetivo se tiver uma boa
quantidade de luz no ambiente, normalmente perto de grande
janelas ou portas de vidro. Em outras situações, será mais efetivo
usar um kit de luz para iluminar a cena.

Esse kit é normalmente composto de 2 ou 3 refletores, e na parte
detrás deles existem lâmpadas fluorescentes (frias), Normalmente os
kits vem com um tripé para cada refletor, além de uma sacola de
transporte, caso precise desmontar o kit e montá-lo em outro lugar.
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O kit de luz é um investimento que fará seus vídeos subirem para outro
nível. A luz que normalmente temos em casa, que fica próxima ao teto,
não é adequada para criar uma boa imagem.

Com um kit de luz é possível criar um tipo de iluminação bastante
usada em cinema e tv, chamada de 3 pontos: 1 luz principal mais forte
ilumina a pessoa, 1 outra luz é usada para suavizar as sombras,
também chamada de luz de preenchimento. Uma última e terceira luz
fica atrás da pessoa, criando uma contra-luz e destacando a pessoa do
fundo da cena. O resultado é um vídeo mais profissional e agradável de
assistir.

Backdrops (Fundo Infinito)
Esse é o nome para pano de fundo. Esses panos criam uma aparência
profissional para o seu vídeo, de um modo simples e barato. Aqui em
casa, o pano ajuda a esconder toda a bagunça que é o meu estúdio, e
na tela eu pareço muito mais organizado do que realmente sou!

Branco

Um kit de iluminação é muito útil em tomadas
internas ou em lugares com pouca luz.
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O fundo branco é bastante popular, visto com frequência nos
lançamentos e vídeos do website da Apple.

Preto
Essa é outra boa escolha, tambem cria uma aparência profissional,
melhor que o fundo branco para alguns assuntos.

Verde
O fundo verde é na verdade usado para a famosa técnica de chromakey:
o verde é removido e é possível colocar qualquer foto ou vídeo de
fundo, como por exemplo, um clipe de uma praia paradisíaca!

O fundo verde soa muito bom na teoria, mas não pratica, não é tão
simples conseguir um bom resultado. Se os devidos cuidados não
forem tomados, detalhes como fios de cabelo desaparecem. Muito
comum também é sobrar uma fina borda em volta da pessoa, e assim a
ilusão desaparece.

Cinza e outras cores: Dependendo do seu público alvo, outras cores
podem ser muito bem vindas.

Para começar, escolha um fundo neutro, como
branco, cinza ou preto.
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Posso filmar usando uma parede de fundo?
Sim, mas os resultados são normalmente melhores usando um fundo
infinito. O nome inclusive dá a dica porque ele é preferível ao invés de
uma parede. A ideia de usar um pano branco ou preto é evitar que o
espectador perceba que exista um pano logo atrás da pessoa filmada,
por isso ele é 'infinito'.

Além de ser difícil encontrar uma parede extremamente branca ou
extremamente preta sem nenhuma imperfeição, a ilusão do
infinito desaparece se a pessoa filmada estiver fazendo
sombra no fundo. Com o fundo infinito é mais fácil ajustar a
posição do fundo e das luzes pra evitar que isso aconteça.

De todo modo, nunca deixe que a falta de um equipamento
impeça você de começar a gravar.  Na maioria das vezes,
improvisar leva à resultados muito interessantes, que
ninguém imaginaria ser possível.

Não deixe que a falta de algum equipamento te impeça de gravar.
Seja criativo, improvise!

Paredes podem não ser o ideal para fundos infinitos,
mas nada impede que sejam usadas de modo criativo.



Acessórios Básicos

Tripé

Rebatedor

Kit de Iluminação

Fundo Infinito (BackDrop)



7Rankeando no YouTube
Um dos objetivos ao fazer um vídeo é normalmente atingir o maior
número de expectadores possíveis. Isso não só por motivos óbvios,
mas o Youtube, Facebook e Google medem a performance e tomam
várias decisões baseado nisso.

- Quanto mais popular seu vídeo, mais fácil ele fica de ser
encontrado numa pesquisa do Youtube

- No Facebook, o sistema EdgeRank decide se o seu vídeo será
mostrado nos Feeds de Noticia dos seus amigos.
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- O Google usa os vídeos do Youtube para ajudar rankear seus
resultados de pesquisa. Sites com bons vídeos ganham posições mais
altas do que um site apenas com texto.

O que é considerado um vídeo popular?
Logicamente o número de visualizações de um vídeo é o parâmetro
mais importante, mas existem outros que não devem ser ignorados:

Número de Assinantes
Isso é o que todos querem: ter um canal no Youtube com um número
sempre crescente de usuários.  Mesmo que você faça um vídeo que se
torne viral e traga uma enorme quantidade de pessoas para o seu canal,
a estratégia que mais funciona nessa hora é consistência: produzir bom
conteúdo, com regularidade, fará as pessoas notarem seu compromisso
com o assunto que as interessam.

Número de comentários
Usuários comentando são um excelente indicador de popularidade, e o
Google sabe disso. Aborde novidades, temas contraditórios ou faça
perguntas para engajar seus usuários nos comentários.

Ter novas pessoas constantemente assinando o seu canal
é um ponto extremamente positivo para o Google.
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Quanto tempo você assiste?
Espertinhos costumam colocar um nome chocante, ou usar imagens
vulgares para chamar a atenção para um vídeo no Youtube. Chamar os
geniais engenheiros do Google de idiotas não dá certo: se muitas
pessoas clicarem no seu vídeo, mas perceberem a armadilha e saírem
antes dele terminar, seu vídeo será agressivamente penalizado no
ranking.

Também fique atento para não cometer o maior pecado do marketing:
ser chato. Se as pessoas decidirem que seu vídeo não vale a pena
assistir e desistirem no meio, isso vai afetar negativamente seu ranking.

Você pode cometer vários erros técnicos no seu vídeo.
Só não vale ser chato.



8Áudio
Como já dissemos, um bom audio é essencial para um bom vídeo.
Felizmente não é difícil de conseguir um som de ótima qualidade e
impressionar seus espectadores.

Uma das melhores ferramentas de redução de ruído: Pernas.
O que as vezes parece óbvio, mas muita gente esquece: vá até um
lugar mais silencioso. Principalmente em gravações externas, onde
nao é possivel fechar a porta ou a janela para evitar o ruido da rua,
procure um lugar mais calmo para gravar. Veja nesse exemplo, o que
acontece quando não seguem essa dica.
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Use um Microfone Externo
Usar um microfone externo é a melhor solução para aumentar
consideravelmente a qualidade do seu áudio. Quando estiver gravando,
seu smartphone estará a uma certa distância do seu rosto. Isso irá fazer
com que ele capte além da sua voz, parte do ruído do ambiente, que
pode ser bastante alto dependendo do lugar.

A vantagem de usar um microfone externo é que ele ficará tão próximo
do rosto, que o ruído ambiente fica comparativamente mais baixo e a
voz fica mais clara. Além disso, existem microfones de todos os preços
e qualidades possíveis.

Adaptador
Normalmente, não é possível simplesmente plugar um microfone no
seu smartphone e sair gravando, já que a entrada deles não são
compatíveis. Para resolver isso, é necessário um adaptador, inclusive eu
explico melhor os detalhes de usar um microfone externo nesse vídeo:
http://y2u.be/e-97SY7225g

Lav Mic

Microfones externos farão o seu áudio ir
para outro nível de qualidade.
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Microfone Lavalier, ou chamado microfone de lapela, é um microfone
que passa muitas vezes despercebido em uma gravação devido ao seu
minúsculo tamanho. Por ser tão pequeno, muitas vezes é escondido na
lapela ou bolso da camisa de apresentador.

Profissionalmente, esses microfones são usados junto com
transmissores sem fio: o microfone é conectado por um fio curto até
um transmissor que fica no bolso ou preso no cinto do apresentador, e
um receptor é conectado na entrada de áudio da câmera. Usar
receptores sem fio é algo caro, então temos 2 sugestões pra usar um
microfone de lapela:

- usar um fio longo para ligar o microfone do apresentador até o
smartphone, com o fio passando por trás do apresentador. Esse é o
jeito mais simples, e funciona desde que o apresentador não precise se
movimentar muito.

- usar um outro smartphone apenas para gravar o áudio: nesse caso, o
microfone pode ter um fio curto que liga a um smartphone que fica no
bolso do apresentador. Isso permite maior mobilidade do apresentador,

Microfones de lapela são facilmente escondidos no
colarinho ou bolso da camisa.
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mas adicionar um passo extra na edição, que é sincronizar o áudio de
um smartphone com a imagem de outro smartphone.

Um segundo smartphone
Uma dica que testei e funciona muito bem, é usar um segundo
smartphone para gravar o áudio. No caso, eu uso o segundo
smartphone no bolso da minha camisa, com o microfone voltado para
cima. No vídeo, dá para perceber a grande diferença entre o áudio
próximo e o áudio longe.
Um segundo smartphone pode ser bem simples de arranjar,
principalmente se estiver alguém te ajudando com o vídeo.

Peça o smartphone de um amigo para
gravar o áudio separadamente.



Áudio

Microfone Externo

Grava áudio com qualidade
acima da média.
Necessário sincronizar
a imagem com o áudio
na edição

Adpatdor

Caso queira usar um
microfone de lapela no
seu smartphone, fique atento
a necessidade de um adaptador

Proximidade

Quanto mais próximo da
pessoa ou assunto, melhor
fica o áudio

Microfone de Lapela

Discreto, passa
despercebido pela
maioria dos espectadores



9Onde Usar e Não usar
um Smartphone
Como vimos, todas as câmeras têm seus pontos positivos e
negativos, e para alguns tipos de vídeos, um smartphone pode não
ser uma boa opção.

Onde Usar
Onde você pode controlar a qualidade do vídeo
Smartphones são mais indicados em vídeos que você tem um
mínimo de controle sobre a cena. Vídeos onde você pode escolher
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um lugar adequado, com boa iluminação e sem muito barulho são os
melhores para serem gravados com um smartphone.

Procure sempre usar um tripé, ou apoiar ele num lugar seguro, também
vale. Se tiver disponível um rebatedor ou kit de luz, melhor ainda. Mais
luz significa imagens com menos ruído e mais vivas.

Alguns exemplos são:

●Vídeos de Venda
●Tutoriais
●Vlogs
●Entrevistas
●Depoimentos

Em alguns casos, não vai ser possível ter muito controle sobre a
filmagem, mas se o smartphone for a única câmera que tiver em mãos,
vá em frente e grave. Alguns exemplos onde mesmo as condições não
sendo ideais, vale a pena gravar:

●Demonstrações de produtos (unboxing)/Tour e
apresentações de lugares
●Notícias de última hora
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Não Usar
Um dos maiores limites de um smartphone é a falta de uma lente com
zoom óptico. Isso impede que certos assuntos em que o apresentador
se encontra a uma distância considerável da câmera, como por
exemplo em palestras e seminários, possam ser gravados com boa
definição.

Além disso, sempre atente-se ao calcanhar de Aquiles de um
smartphone: pouca luz. Para um smartphone, a quantidade de luz é
diretamente responsável pela qualidade da imagem e do brilho das
cores. Por isso, evite os seguintes cenários:

●Cenas ou eventos com pouca luz
●Shows
●Teatros



10Acha que acabou?
Ainda tem mais!
Conteúdo é o mais importante
Pense em quantas pessoas você pode ajudar, mostrar seu trabalho,
seu produto, seu talento, e tudo isso ao alcance de alguns toques da
tela. Pegue seu smartphone e saia gravando, experimente e pratique
bastante, afinal, não custa absolutamente nada!

E não se preocupe em fazer o mais perfeito dos vídeos: o passo mais
importante é começar. Quando você começar a publicar seus vídeos,
irá perceber que o mais importante é o conteúdo dele. Não importa
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se a imagem não ficou exatamente como você queria: as pessoas irão
relevar isso se o que você tiver para falar for interessante.

Contorne as limitações de modo criativo
O seu smartphone tem suas limitações, assim com uma câmera de
cinema também tem suas limitações. Utilize os pontos fortes ao seu
favor e seja criativo. Apoie o smartphone em lugares inusitados, use 2
ou mais smartphones pra filmar uma entrevista, existem muitas ideias
que podem ser usadas pra incrementar seu vídeo.

Se o conteúdo for interessante, os espectadores
irão ignorar alguns deslizes técnicos.
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Nós esperamos que esse manual seja útil e te inspire a fazer vídeos
que irão atrair multidões até você.

Na verdade, nosso estoque de dicas e técnicas só está começando. Se
você acha que esse conteúdo foi útil, fique de olho no seu email, que
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chegar usando o que ensinamos aqui.

Nos adoraríamos ver o resultado de suas produções! Caso tenhamos
contribuído, mesmo que tenha sido só um pouco, para que seus vídeos
sejam melhores hoje, mande o link dele para nós. Isso é algo que nos
deixa motivados a sempre buscar mais novidades para você.

Nossos agradecimentos especiais a Milton Meira (miltonmeira.de), que
num gesto incrível, fez a completa revisão ortográfica da apostila para
nós!

Obrigado e nos vemos no site!

www.videoxpress.com.br

http://www.videoxpress.com.br


Gostou? Quer ir ainda mais longe?
Nós da VídeoXpress temos um curso que

ensina a você fazer um vídeo do ZERO, até a
edição!

Use o código de promoção apostila e ganhe
25 reais de desconto no curso.

Clique aqui e entre agora! O acesso é imediato e você
terá acesso a várias horas de material explicando

detalhes de roteiro, iluminação, áudio, edição, como
gravar apresentações de tela, upload e tudo mais!

http://goo.gl/XZvMa3
http://goo.gl/XZvMa3

