
SITES E FERRAMENTAS PARA 

WWW.FIQUEISEMCRACHA.COM.BR

AGORA NÃO TEM MAIS DESCULPAS 
PRA VOCÊ NÃO CRIAR VÍDEOS 

GRAVAR VÍDEOS 
SEM 

APARECER

@EU.LUANAFRANCO

http://fiqueisemcracha.com.br/


XÔ TIMIDEZ 
VOCÊ VAI 
CRIAR VÍDEOS 
SIM!

APRESENTAÇÕES 
NARRADAS

VÍDEOS 
ANIMADOS

TUTORIAIS 
SCREENCAST

TRÊS TIPOS DE VÍDEOS QUE VOCÊ PODE 
CRIAR SEM APARECER

@EU.LUANAFRANCO



CRIAR CONTEÚDO 
EM FORMATO DE 

APRESENTAÇÃO E 
NARRAR A 

APRESENTAÇÃO

KEYNOTE 
(APPLE) 

 
POWERPOINT 
(WINDOWS)

@EU.LUANAFRANCO



PARA GRAVAR A  
TELA DO COMPUTADOR

@EU.LUANAFRANCO



O ActivePresenter é uma ferramenta gratuita e 

incrível para quem quer criar uma apresentação 

de slides muito mais completa e profissional do 

que apenas textos e imagens feitos no Power 

Point. Ele permite, por exemplo, que você capture 

a tela em forma de vídeo, criando tutoriais passo 

a passo bem detalhados. Você pode combinar 

várias ferramentas e criar apresentações bem 

mais dinâmicas, que não vão entediar quem 

estiver assistindo! O grande recurso do 

ActivePresenter é justamente a gravação de tela, 

que apresenta várias ferramentas e 

possibilidades. 

ACTIVE PRESENTER 

HTTP://ATOMISYSTEMS.COM/ACTIVEPRESENTER/ 

@EU.LUANAFRANCO

http://atomisystems.com/activepresenter/


O Camtasia Studio é um programa que permite 

gravar a tela do computador do usuário em 

vídeo. O serviço, ideal para fazer vídeos de 

tutoriais. O foco do programa não é somente a 

captura de tela, uma vez que ele se apresenta 

como um editor de vídeo semiprofissional. Com 

ele você pode não só capturar os vídeos, como 

também editá-los, inclusive, inserindo diversos 

tipos de efeitos nos filmes criados. 

Ele também oferece a opção PIP que grava a tela 

do computador e o seu rosto ao mesmo tempo 

através da webcam. O Camtasia é uma 

ferramenta paga, mas imprescindível pra quem já 

é profissional.

CAMTASIA 

HTTPS://WWW.TECHSMITH.COM/VIDEO-EDITOR.HTML 

@EU.LUANAFRANCO

https://www.techsmith.com/video-editor.html


O aTube Catcher, ferramenta gratuita para 

Windows, é um dos programas que permite 

gravar toda a tela ou as janelas de softwares 

abertos na área de trabalho.  

Entre as distintas funcionalidades, como baixar 

vídeos de outros sites e converter arquivos em 

diferentes formatos, uma das que mais chama 

atenção é a ferramenta “Screen Record", 

responsável por capturar o que está na tela, até 

mesmo sessões de vídeo do skype, entrevistas e 

reuniões online. Com o seu recurso “Audio 

Recorder”, é possível gravar arquivos somente de 

áudio nos formatos MP3, Wave e WMA. Este é 

muito útil para produzir tutoriais. O aTube 

também pode ser usado como editor de vídeos. 

ATUBE CATCHER 

HTTP://WWW.ATUBE.ME/PT-BR/ 

@EU.LUANAFRANCO

http://www.atube.me/pt-br/


O programa Screencast-o-matic oferece ao 

usuário uma opção bastante interessante de 

captura de tela. Os usuários que têm o software 

em seus computadores ou então acessam a 

versão web do serviço podem gravar vídeos do 

que está passando em suas telas. Você pode 

salvar o vídeo em seu computador, enviá-lo para 

o YouTube ou então publicar na rede do próprio 

Screencast-o-matic. Além da versão gratuita, o 

programa tem uma edição premium. A versão 

gratuita irá limitar a você a 15 minutos de uso, 

além de adicionar uma pequena marca de água 

“Screencast-O-Matic” no canto inferior esquerdo 

do vídeo final publicado, mas é bem discreto e vai 

te permitir executar o trabalho sem precisar 

baixar programas em seu computador. 

SCREENCAST 0-MATIC 

HTTPS://SCREENCAST-O-MATIC.COM/ 

@EU.LUANAFRANCO

https://screencast-o-matic.com/


PARA CRIAR  
ANIMAÇÕES

@EU.LUANAFRANCO



 EXEMPLO DE 
STORYTELLING

@EU.LUANAFRANCO

https://www.youtube.com/watch?v=x3RAO3dvoqg
https://www.youtube.com/watch?v=x3RAO3dvoqg


BITEABLE 
HTTPS://BITEABLE.COM 

Biteable é um site gratuito que oferece 

recursos para que você faça animações 

online. Você pode criar apresentações, 

vinhetas, storytelling e deixar a sua 

imaginação fluir.

ASSISTA O VÍDEO PARA APRENDER A 
CRIAR SUAS ANIMAÇÕES

https://biteable.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aqwoACZN-ow
https://biteable.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aqwoACZN-ow


ASSISTA O VÍDEO PARA APRENDER A 
 COBRIR A MARCA D`ÁGUA DA VINHETA

@EU.LUANAFRANCO

https://biteable.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NDjPmM_BChI&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=NDjPmM_BChI&t=17s


POWTOON 
HTTPS://BITEABLE.COM 

PowToon é um serviço online que visa ajudar na criação de

apresentações animadas. Através de um editor online intuitivo, 

você pode criar uma apresentação recheada de informações. O 

PowToon oferece opções para inserir texto, imagem, música e 

efeitos especiais. O serviço é totalmente gratuito e você pode 

criar sua conta usando seu login do Facebook ou do Google. 

VEJA UM DOS PRIMEIROS VÍDEOS  
DO MEU CANAL FEITO EM POWTOON

https://biteable.com/
https://biteable.com/
https://www.youtube.com/watch?v=x3RAO3dvoqg
https://www.youtube.com/watch?v=x3RAO3dvoqg


SE VOCÊ JÁ 
É ALUNO DO 
FÓRMULA 
NEGÓCIO 
ONLINE

Você pode acessar 
na área de bônus, 
dezenas de 
templates de 
apresentações 
prontas para que 
você possa criar 
seus vídeos em 
formato de 
apresentação de 
forma rápida, 
prática e 
interessante. 

@EU.LUANAFRANCO



AINDA NÃO É ALUNO? 
CONHEÇA O CURSO POR DENTRO

@EU.LUANAFRANCO

https://biteable.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WwxQq96ZpO0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=WwxQq96ZpO0&t=5s
http://fiqueisemcracha.com.br/


OBRIGADA

WWW.FIQUEISEMCRACHA.COM.BR

http://fiqueisemcracha.com.br/
http://fiqueisemcracha.com.br/
https://www.facebook.com/eu.luanafranco/
https://twitter.com/euluanafranco
http://www.youtube.com/channel/UCp7TZTvJlQLpR09ghuYWfSg?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/eu.luanafranco/

