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GRAVAR UM VÍDEO COM RECURSOS LIMITADOS

Agora que estamos confinados nas nossas casas, temos algumas
limitações que nos obrigam a desenvolver novas competências
como, por exemplo, a comunicação por vídeo conferência com
colegas, clientes e família.

Fazer uma comunicação de vídeo vai passar a ser mais fácil pois
irá saber gerir melhor a sua própria imagem no ecrã, conseguir
procurar a luminosidade mais favorável e tornar mais naturais
algumas atitudes que, em outras ocasiões, poderia ter
considerado constrangedoras.

Estas recomendações ajudam a conseguir bons resultados na
gravação de vídeos, mesmo sem apoio técnico profissional.
Ainda assim, o vídeo pode ser editado e melhorado por
profissionais para retirar pequenos defeitos ou frases que não
tenham ficado perfeitas.

A duração não deverá ter mais de dois minutos. O ideal é um
minuto ou pouco mais.



CONTEÚDO

Pense na sua audiência e quais as mensagens chave 
que pretende transmitir. Essa preparação contribuirá 
para que o discurso resulte coerente e completo. 
Também lhe dará confiança.

Alguns conselhos:

Escrever frases mais curtas do que nos textos 
destinados à leitura;

Sempre que possível, foque-se numa estrutura de 
pirâmide invertida: contexto, dados relevantes e 
conclusões / pistas para futuro;

Interiorizar a mensagem até que possamos 
transmiti-la a qualquer interlocutor com 
naturalidade;

Falar num ritmo normal, pausado, sem pressa e com 
uma vocalização correta. Fazer as pausas que faria 
naturalmente numa conversa.

O texto original vai ajudar muito o editor de vídeo (no 
caso de ser necessário) a cortar partes que o autor 
tenha repetido (seja porque ficou preso à ideia ou 
por ter achado que não ficaram bem).



O momento que vivemos é 
exigente. Aposte num formato 

de comunicação próximo e 
expressivo para se manter em 

contacto com os seus 
stakeholders.

José Aguiar, Sócio da ALL Comunicação



Existem algumas dicas simples que podem melhorar 
muito os resultados.

Silêncio: Procure um local silencioso e onde não seja 
interrompido. Quando iniciar a gravação, deixe alguns 
segundos de silêncio e posição estática olhando para a 
câmara no início e fim do vídeo;

Luz: procure não ter apenas um foco. Se tem luz 
natural, pense em complementá-la com outros pontos 
de luz para evitar sombras. Ter objetos claros, como 
uma mesa branca ou um chão de tons claros que 
reflita a luz de baixo para cima, fora do foco da câmara, 
melhora o aspeto de quem está a falar. Lembre-se que 
a iluminação em excesso poderá evidenciar pequenos 
defeitos;

Enquadramento: gravação na horizontal (16:9) e 
centrado se vai falar para a câmara, olhando para a 
objetiva como se fosse uma pessoa. Aliás, do outro 
lado há mesmo pessoas! Evite planos inclinados. 
Nivele a sua imagem do peito para cima deixando 
visíveis alguns centímetros acima da cabeça;

Mãos fora da imagem: assim evitará gestos excessivos 
e que o seu pulso o atraiçoe quando segurar num 
papel ou no microfone;

Tripé: pode utilizar um tripé fotográfico convencional 
no qual encaixa um adaptador como os que têm os 
selfies sticks. Normalmente, os selfies sticks que 
seguram o telemóvel na horizontal têm uma rosca 
universal para os tripés. Caso não tenha tripé, qualquer 
superfície onde possa apoiar o telemóvel com 
segurança será suficiente.

VÍDEO



SOM

Com o seu telemóvel consegue obter imagens de elevada
qualidade de forma fácil e com relativamente com pouca
luz. No entanto, o som pode ser uma dificuldade.

Por isso, lembre-se:

Escolha para a gravação um espaço com mobília: 
cortinas, sofás, tapetes, estantes com livros etc, pois 
absorvem o som e reduzem o eco;

Utilize o microfone dos headphones/mãos livres do 
telemóvel como se fosse um microfone de lapela: situado 
no decote da camisa ou camisola, com o fio por dentro (se 
for possível). No caso de ter auriculares Bluetooth tipo 
AirPods é ainda mais fácil, apesar de o ideal ser não os ter 
nos ouvidos, mas fixar os dois AirPods na roupa como se 
fossem microfones, também, de lapela. 

A fixação poderá ser feita com clips, por exemplo. Na 
medida do possível as fixações não deverão ser visíveis. No 
momento da gravação, certifique-se de que estão 
conectados ao telemóvel.



E PARA FINALIZAR…

Ensaiar é o segredo dos melhores improvisadores;

Repita as vezes que forem necessárias, mas evite excesso 
de perfecionismo;

Não hesite em pedir ajuda a quem estiver por perto, 
especialmente se dominarem a tecnologia;

Para facilitar a leitura daquilo que lhe custa memorizar, 
pode utilizar um ecrã de computador, ou outros suportes, 
se preferir utilizar o papel, desde que não apareçam na 
gravação. 

As pausas são normais;

Estamos numa situação excecional, o público aprecia 
quem sabe reagir e adaptar-se às adversidades;

Antes de divulgar peça a um colega ou colaborador para 
ver e dar a sua opinião.  

Vai tudo correr bem!
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