DICAS DE
GRAVAÇÃO
para Instagram
Em nosso dia a dia na Kiron, atendemos diversos clientes com
demandas variadas. Em muitos deles encontramos a necessidade
de estabelecer uma comunicação mais dinâmica através de
gravações de vídeos para redes sociais.
Sabemos que esse é o formato que, atualmente, apresenta as
maiores taxas de adesão e engajamento, sobretudo no Instagram.
Vídeos são ótimas oportunidades de falar com seu público de uma
forma mais próxima, direta e cativante.
Pensando nisso, criamos um pequeno manual com algumas dicas
básicas, que podem trazer às suas gravações um ar mais
profissional e, consequentemente, agregar mais credibilidade aos
seus conteúdos.
Queremos compartilhá-las com você, pois entendemos que as
necessidades da sua marca vão ao encontro das vantagens e
benefícios de investir em gravações de pequenos vídeos como
forma de obter uma comunicação ainda melhor.
Essa é uma iniciativa de toda a nossa equipe, que sentiu o desejo de
ajudar de alguma forma, nesse momento delicado pelo qual
estamos passando. Esperamos que esses sejam toques valiosos e
que incentivem você e sua equipe a começar ou aprimorar suas
gravações.
Conte com a gente "
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FEED (+IGTV)
1. Os vídeos para o Feed do Instagram não devem ser muito longos.
O indicado é que não ultrapassem muito a marca dos 5 minutos.

2. Sobre qual tema devo gravar? Aqui é o momento de trocar de papel
com o público e pensar como ele se comportaria. Se você fosse um
seguidor da sua marca, com quais tipos de conteúdos se
identificaria?
Também devemos pensar em fornecer aos seguidores, informações
relevantes e que tenham algum valor para eles. O conteúdo deve ser
agregador ao ponto de conquistar quem está assistindo fazendo-a
perceber que trata-se de um vídeo com informações que ela precisa
e que são úteis para sua vida.

3. A cada vídeo gravado para o Feed, é interessante gravar também
uma chamada para os stories de até 15 segundos: vídeo estilo selfie,
mais descolado, com a câmera frontal e o celular na vertical.

4. Escolha um local tranquilo e sem muitas interferências. Se possível,
dê preferência para fundos mais lisos. É importante que você grave
com naturalidade, siga seu estilo e personalidade. Isso garante maior
carisma e identificação com o público.

5. Equipamentos – fique tranquilo se não tiver o melhor equipamento
em mãos. Hoje em dia os celulares têm uma capacidade excelente
de captação também :)

6. Enquadramento: Plano Médio Curto Frontal – o que é isso?
Posicione a câmera/celular na posição horizontal na sua frente e na
altura dos seus olhos.
Por que frontal? - Enquadramentos laterais passam uma sensação
menos profissional e mais distante de quem assiste.

O Plano Médio Curto não é muito próximo da câmera? - Pode
parecer estranho e desconfortável, mas quanto mais próximo da
câmera você puder ficar melhor. Assim, quem assiste ao vídeo, tem
uma sensação de exclusividade, como se você estivesse conversando
com diretamente com você. Dessa forma o espectador fica mais
propenso a esquecer que está assistindo a um vídeo que milhares de
outras pessoas também podem assistir.
Observe o desenho e referência abaixo:

Outra observação interessante: para a aplicação de letterings ficar
mais moderna e direta, é indicado posicionar seu corpo um pouco
para a esquerda do vídeo (direita para quem olha a câmera), como
nas referências abaixo:

7. Iluminação: é importante que seu rosto esteja sempre visível, para
que todos enxerguem suas expressões e movimentos faciais com
nitidez. Caso você não tenha luzes preparadas para isso, aproveite a
luz do dia e grave em um espaço com janelas. Dias nublados (estilo
Londres) são os melhores para evitar reflexos e conseguir uma
iluminação natural.

8. Áudio: esse é um dos pontos mais importantes ao gravar um vídeo.
Garanta que você esteja em um lugar silencioso, sem ruídos externos
e que sua voz esteja nítida. Para ajudar, você pode usar um microfone
ou até mesmo um fone de ouvido com microfone embutido - eles
auxiliam muito a obter uma captação de áudio ainda mais limpa.

Se tiver qualquer dúvida durante o processo estamos por
aqui para te ajudar!

