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Uma das ferramentas mais assertivas e poderosa na 
comunicação de uma campanha política é o vídeo. Com 
eles os candidatos buscam ganhar a atenção, e o voto, do 
eleitor. De sua maneira direta, clara e segura, o vídeo é a 
forma que o candidato, garantirá que sua imagem e voz 
chegarão sem distorções. 

Para que essa comunicação seja feita da maneira correta, 
segue algumas dicas práticas de como produzir seus 
vídeos para a sua campanha política.

1 - Apoie o celular durante a gravação

Por mais que se esforce, é inevitável que sua gravação 
fi que instável caso você esteja segurando o celular com as 
mãos. Você pode se cansar, fi car desconfortável e assim 
prejudicar sua performance, não é mesmo?

Para evitar que aconteça, você precisará de um apoio para 
o seu celular. A melhor alternativa é usar um tripé. Existem 
suportes de diferentes tamanhos, modelos e preços no 
mercado, as possibilidades são muitas. Use a criatividade.
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2 - Capriche na 
iluminação

A luz natural pode e deve ser 
utilizada, não existe muito 
segredo. Use a luz do dia 
para gravar seus vídeos com 
qualidade! Lembrando de 
estar sempre a favor da luz. 
Evite gravar durante à noite, 
a não ser que seja inevitável, 
e, se necessário, utilize uma 
boa quantidade de luz para a 
gravação.

3 - Fique parado

Para obter uma imagem nítida e com foco, evite 
movimentos bruscos. Se for necessário se movimentar, 
faça de maneira calma e devagar. A intenção do vídeo é 
passar sua mensagem direta, clara e segura.

4 - Vídeos curtos 

Você conquista seu eleitor nos primeiros segundos do 
vídeo, por isso vai precisar de introduções rápidas e 
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chamativas. Isso agradará os eleitores e facilitará sua vida 
na produção de mais conteúdo.

5 - O som

A captação do áudio é tão importante quanto a do 
vídeo. O que adianta as pessoas te enxergam bem e não 
conseguirem te ouvir direito, não é mesmo?

Temos certeza que você mesmo já deixou de ver algum 
vídeo porque o áudio estava bem ruim. Para evitar esse 
transtorno, é interessante usar um microfone externo, por 
exemplo: o de lapela. Há diversas opções bem acessíveis e 
que darão conta do recado.

 Caso não tenha acesso a esta 
opção, pode simplesmente 
usar o fone de ouvido, com 
a parte do microfone bem 
preso ao corpo, evitando 
assim, algum ruído. 

Fazendo isso, não terá erro. 
Lembre da máxima: “As 
pessoas assistem um vídeo 
de qualidade baixa, mas 
com áudio bom. Mas não 
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assistem um vídeo em qualidade perfeita com um som 
horrível. “

6 - Enquadramento

Já ouviu falar da “regra dos terços”? Possivelmente não. 
Então vamos lá. A regra dos terços é uma técnica utilizada 
na hora de compor uma imagem.

 Ela é composta por duas linhas horizontais e duas verticais, 
em que o ponto de interseção de cada linha, são os pontos 
onde o nosso olhar obtém mais atenção. Ou seja, se você 
estiver posicionado entre algum destes pontos o seu 
enquadramento de vídeo estará perfeito.

7 - Os detalhes

Hora de se atentar aos detalhes, que fazem toda diferença. 
Não estamos falando aqui de um cenário ou lugar 
espetacular e sim de toques que podem fazer qualquer 
lugar visualmente agradável. 

Primeiro, sempre deixar o ambiente organizado, depois 
lembrar quando estiver gravando com o fundo claro, usar 
roupas escuras, e vice-versa, para obter contraste. 



6

IMPORTANTÍSSIMO LEMBRAR: QUANDO ESTIVER 
FALANDO, OLHAR DIRETAMENTE PARA A CÂMERA, 
POIS A PESSOA QUE ESTIVER ASSISTINDO SENTIRÁ 
QUE ESTARÁ FALANDO COM ELA.

8 - FORMATOS

Cada plataforma pede uma finalização diferente de 
vídeo. Uma dica é: caso não for possível ter uma edição 
na gravação, já grave o seu vídeo no formato que cada 
plataforma exige. 

Por exemplo: posicionar a câmera na vertical ou horizontal. 
Caso tenha a edição posterior, sempre gravar da horizontal 
e lembrar de configurar a câmera no seu maior formato.

Estas são algumas configurações de saída para as 
principais plataformas de uso atualmente:
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Facebook
16:9 - Paisagem 
= 1920x1080
1:1 - Quadrado = 1080x1080
Máximo 3 horas de duração 
com o tamanho de 4 GB

Instagram - Stories
09:16 -1080X1920
Máximo de 15 segundos

Instagram - Timeline
16:9 - Paisagem 
= 1920X1080
1:1 - Quadrado = 1080x1080
4:5 - Retrato = 1080x1350
Máximo 1 minuto

Twitter
16:9 - Paisagem 
= 1920X1200
1:1 - Quadrado = 1200x1200
9:16 - Retrato = 1200x1900
Máximo 2:20 minutos

YouTube
16:9 - Paisagem 
= 1920X1080
Hoje existe uma 
padronização de que os 
vídeos tenham até no 
máximo 15 minutos.

WhatsApp - Foto/Avatar
192X192

WhatsApp - Vídeo
16:9 – Tela cheia 
= 1080X1920
1:1 - Quadrado = 
1080x1080
Já se consegue enviar 
arquivos de até 57MB, 
mas quanto menor mais 
acessível a todos.




