Dicas para a melhor
experiência de suas
equipes para vídeos e
fotos feitos pelo celular.

Verifique se seus sistemas
estão funcionando.
Seu aplicativo de reuniões está funcionando bem? Deixe a internet de seu
celular preparada para o caso de problemas de conexão.
Seu sistema de áudio está funcionando? É importante ouvir seus colegas
falarem e que eles te ouçam claramente também.
Configure a resolução de seu vídeo (16:9 - 1920x1080p), se seu celular nao
filma em 1080p, você pode confiigurar para 720p ou na melhor resolução
possível no aparelho
Escolha sempre um ambiente agradável para a realização de reuniões, de
prefereência com pouco ou nenhum ruído.
Procure um ambiente iluminado, se estiver em alguma sala ou espaço
fechado. Nunca fique de costas para a luz, pois a câmera e seu interlocutor
não conseguirá captar luminosidade em seu rosto.
Evite roupas com muitas informações - estampas ou listras. Dê preferência
para texturas solidas e claro, escolha a cor que quiser.

Enquadramentos
Seja numa reunião online, numa
live ou até mesmo para criar
conteúdos para facebook ou
instagram
sugerimos
03
enquadramentos para que sua
imagem
nunca saia de quadro!
*Para lives, seja no instagram,
youtube ou facebook sempre
tente testar com antecedência o
enquadramento e o formato
(vertical ou horizontal), e claro, a
luz!

Verticais

Horizontais

O que evitar?
Pouca luz: Fulmar sempre em
ambientes bem iluminados!

incidência direta de luz na
câmera: Não deixar a fonte de
luz incidir diretamente na lente
da câmera
Balançar o celular enquanto
filma ou fotografa, tente manter
um ponto de apoio fixo para que
o vídeo/foto nao fique tremido.
Você pode utilizar um tripé para
celular ou pedir para que um
amigo(a) segure-a para você.

Dicas ;)
Tenha em mãos sempre um tripé para celular, para ter autonomia
e estabilidade para fazer fotos, vídeos e até mesmo para reuniões
online

Procure alguns aplicativos que lhe seja útil, como aplicação de
filtros, editores de video ou fotografia.

Precisa de uma ajuda para gravar vídeos com texto, e não
consegue decorar? Voce pode baixar aplicativos como Oratory ou
Speechway.

