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04 Vestuário
Atenção à imagem que quer passar

09 Dicas para criar sua apresentação de slides
Tamanho de fontes e contraste adequados 
são essenciais para uma boa apresentação

NOTA DO EDITOR

01 Background ou fundo da imagem
Quem assiste à sua apresentação 
precisa estar focado em seu conteúdo

02 Conexão com a Internet
Conexões por cabo são mais rápidas e 
mais estáveis. 

05 Comportamento
Aja naturalmente como em um evento 
presencial

06 Enquadramento
Mantenha-se centralizado

07 Iluminação
Use algum tipo de iluminação de apoio

08 Áudio
Teste o microfone e fones em seu 
computador

10 Direitos autorais
O uso de imagens e/ou vídeos sem 
direitos autorais pode acarretar na 
queda da transmissão
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1-Background ou fundo da imagem
Por Fernando Moreira
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Fundo da imagem

Cuidado com o fundo que você vai escolher,
porque os olhos de quem assiste vão fazer uma
varredura completa de tudo o que aparece.

As webcams tendem a focar todo o ambiente,
então é importante que o fundo não seja “poluído”
para evitar distrações do espectador. Se possível,
escolha um local que tenha uma referência mais
direta com o assunto ou coloque algum elemento
que remeta a ele ou, ainda, escolha um fundo
neutro.

Fundos com textos, inclusive livros, devem ser bem
escolhidos, pois podem passar uma mensagem
errada sobre suas ideias. Veja se todos os livros
combinam com o assunto que vai falar.

Pessoas ao fundo

Escolha um lugar que não seja passagem para
pessoas da sua casa e deixe todos avisados que vai
se apresentar ao vivo, para que não haja
interrupções.

Quem assiste à sua apresentação 
precisa estar focado em seu conteúdo.

2-Conexão com a Internet
Conexão

Use uma conexão por cabo em vez de uma
conexão por wi-fi, porque são mais rápidas e
mais estáveis.

Navegador

O navegador Chrome é bem mais estável. Faça
um teste antes.
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3-Câmera

Por Fernando Moreira
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As webcams externas podem ter qualidade de Full HD e
até 4K e são muito melhores do que as webcams
incorporadas aos computadores ou notebooks. Se for usar
a do próprio aparelho, configure para a melhor qualidade
possível.

4-Vestuário
A roupa condiz com sua imagem profissional e a
mensagem que quer passar .

Todos os detalhes como roupas, acessórios, cabelo,
maquiagem, barba para os homens, acabam gerando uma
informação inconsciente para quem assiste, por isso
devem estar em harmonia com o assunto.

Evite roupas com listras finas, elas geram um efeito na
imagem que é bastante desagradável, o chamado “efeito
moiré”, que é causado pela parte ótica das lentes.

5-Comportamento
Seja você mesmo, como se fosse dar uma entrevista fora
de sua casa.

Lembre-se que às vezes mesmo sem perceber sua imagem
pode estar “no ar”.

Nunca desligue a sua imagem, somente em caso de
extrema necessidade.

Faça Não Faça
Vista-se apropriadamente
Fale de forma clara e com um tom positivo
Olhe para a câmera e não para a tela
Acene com a cabeça para demonstrar 
entendimento

Franza ou enrugue sua testa

Fale muito alto ou muito baixo no

microfone

Relaxe a postura e recoste-se

Posicionar-se muito longe ou muito perto da câmera
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6-Enquadramento

Outra questão é o seu posicionamento. Ajuste 
a câmera para que sua figura esteja “cheia” na 
imagem, você é o assunto principal da 
entrevista

04

Caso esteja utilizando um notebook, evite
olhar a câmera de cima para baixo. Essa
posição “engrandece’ a imagem, deixando a
pessoa numa posição estranha, além de
mostrar o teto do ambiente. Para resolver
isso, a câmera deve estar no mesmo nível
dos olhos, ou um pouco acima ou abaixo. Se
necessário coloque alguns livros ou alguma
outra coisa que eleve o seu notebook, ou
abaixe a altura da cadeira

Por Fernando Moreira
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7-Iluminação
Por Fernando Moreira
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Mesmo uma boa câmera terá dificuldade em produzir uma boa
imagem em um ambiente com pouca luz.

Veja se é possível posicionar uma lâmpada por trás do computador
para que seu rosto fique bem iluminado. Ou fique de frente para
uma janela (nunca fique de costas para uma janela, a luz traseira vai
atrapalhar).

8-Áudio
Procure o local mais silencioso, e se possível feche portas e janelas.

Headset são fones com microfones. Os fones com microfone de
celular, se funcionarem com o seu computador, são uma boa opção,
até por que são bem discretos.

Tem cachorro ou outro animal doméstico? Coloque o animal em
outro cômodo da casa.

Tem filhos pequenos? Converse antes com eles e diga que vai
trabalhar. Mostre o computador onde vai ficar e explique que é
importante que não entrem no ambiente e não façam barulho, por
que vai ter uma conversa com um amigo sobre seu trabalho.
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9-Dicas para a apresentação
Por Fernando Moreira

06

TAMANHO DA TELA PARA TV – CONFIGURAR POWERPOINT

Para imagens em full hd a resolução é de 1920 x 1080 pixels

TAMANHO DAS LETRAS E FONTES

O tamanho da fonte mínimo deve ser 24 e títulos em 36.
A fonte deve ser o mais legível possível e, de preferência, sem serifa.

10-Direitos autorais
Todas as imagens ou vídeos utilizados devem ser de sua autoria ou sem direitos
reservados.
Existem alguns sites que fornecem imagens gratuitas como o www.pixabay.com e o
www.freepik.com. Na dúvida, não utilize uma imagem, vídeo ou trilha sonora sob o
risco de a transmissão ser cortada pelo YouTube ou Facebook.

http://www.pixabay.com/
http://www.freepik.com/
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Consultoria  e assessoria técnica 
em tecnologia audiovisual

Desenvolvimento de soluções para 
melhoria de processos na 
produção audiovisual

Treinamento de equipes de 
produção audiovisual

Transmissão streaming e 
personalização de automações e 
presets
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