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Quem Sou Eu?

Luana Franco

Blog Fiquei sem Crachá

Treinamento VideoLuv

Luana Franco é Empreendedora do universo Digital. 

Atua como Afiliada e Infoprodutora e se especializou em 

Criação de Vídeos pra Internet.

 

Após 10 anos trabalhando no mundo corporativo, foi 

impactada pela crise financeira do país e ficou 

desempregada.

 

Como gosta de dizer, fez dos limões uma limonada... 

Descobriu o Empreendedorismo Digital e Nunca Mais 

procurou emprego!

 

Criou o Blog Fiquei sem Crachá e o Treinamento VideoLuv, 

seu curso de vídeos apaixonantes, onde mostra a 

ferramenta mais poderosa que a ajudou a fazer sucesso no 

mercado digital: Os Vídeos!

 

https://videoluv.com.br/


Você sabia que 
criar roteiros para 
vídeos é uma das 
questões que mais 
esquentam a 
cabeça de quem 
deseja gravar 
vídeos?



01

Message from the president

03

Faculty and Staff

10

Year in review

34

The graduates

60

Class photos

66

Autographs

Neste Guia Rápido 
você vai aprender 
a criar um roteiro 
pros seus vídeos 
em apenas 3 
passos!



3 passos para criar 
roteiros para vídeos
Para criar roteiros para vídeos, você precisa entender que 

eles são como projetos e como todo bom projeto na vida ele 

precisa ter início, meio e fim.

 

Quando você tem isso já estruturado na sua cabeça, fica 

muito mais fácil de você criar roteiros para vídeos.

 

A forma de criar roteiros como você vai ver aqui, vai 

simplificar muito as coisas e você nunca mais vai vacilar ao 

criar um roteiro para os seus vídeos. 

 

E os 3 passos são os que eu já citei: Início, Meio e Fim!

 

Agora você deve ter pensado: Ué?! Como assim???

 

Fique tranquilo que vamos detalhar esses três passos agora 

mesmo.



Passo 1 
Início



Primeiro de tudo, na ideia de criar roteiros para vídeos o início 

corresponde a abertura e é nela que você precisa pensar em duas 

etapas.

 

1 - Apresentação bem rápida e curta, pois ninguém quer saber 

como foi a sua vida inteira desde que você nasceu até agora.

 

Fale seu nome e apresente seu projeto, simples assim. 

 

No meu caso: 

“Eu sou Luana Franco do blog fiqueisemcrachá.com.br."

 

2 - Você vai fazer um gancho que é uma correlação do assunto do 

seu vídeo com alguma experiência que você viveu, um problema 

que você vai solucionar, com alguma pergunta ou pedido de 

alguém.

 

Essa é sua grande oportunidade de contar alguma experiência que 

você viveu, dividir alguma história que aconteceu na sua vida para 

você se posicionar.

 



Por exemplo:

"Quando eu comecei a gravar os vídeos para o meu canal, me sentia 

muito perdida, eu não sabia como começar o meu vídeo, como 

apresentar o conteúdo, como pedir para as pessoas se inscreverem.

Mas hoje depois de já ter gravado mais de 200 vídeos por meu canal 

do Youtube, ter mais de 100 mil inscritos no meu canal, eu já aprendi 

a criar um roteiro com facilidade.

E nesse vídeo eu vou te mostrar em apenas três passos como criar 

roteiros para vídeos para o seu canal no Youtube."

 

Percebeu como, em poucas palavras, eu me posicionei, falei sobre 

meu projeto e citei experiências e conquistas, agregando valor e 

autoridade?

 

Isso dá credibilidade a fala, me posiciona para qualquer pessoa que 

esteja assistindo os meus vídeos pela primeira vez e faz com que 

elas permaneçam no vídeo para aprender a criar roteiros para 

vídeos.

 

É Dessa forma que você faz um gancho para o assunto do seu vídeo.



Passo 2 
Meio



CONTEÚDO

As pessoas estão na internet buscando respostas para suas 

perguntas e soluções para os seus problemas.

 

Então é isso que você precisa oferecer a elas todas as vezes que 

você estiver criando um roteiro para vídeo.

 

Você precisa pensar: Esse vídeo está solucionando um problema 

ou respondendo a uma pergunta específica?

 

Se sim, continue! Se não, volte e comece novamente.

 

Ao criar roteiros para vídeos, o meio desse 

processo é o CONTEÚDO.

É nessa hora que você vai ter a possibilidade 

de mostrar conteúdo de altíssima qualidade 

para sua audiência. 

Afinal, foi pra isso que eles vieram!



CONTEÚDO

Você pode apresentar essas respostas ou essas soluções através 

de informativos, tutoriais, tópicos, ideias...

 

Na aula abaixo você vai descobrir 12 tipos de vídeos que você 

pode produzir para sua audiência. Você perceberá que existe uma 

infinidade de maneiras de você criar conteúdo de qualidade para 

seus vídeos.

 

Sempre com esse mantra em mente “buscar soluções para 

problemas, dar respostas para perguntas”.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Aq5lECgmno

https://www.youtube.com/watch?v=9Aq5lECgmno
https://www.youtube.com/watch?v=9Aq5lECgmno


Passo 3 
Fim



 

 

- Reforçar o conteúdo com a sua audiência; 

- Fazer uma chamada para ação; 

- Se despedir.

 

 

 

"Então, neste vídeo você aprendeu em apenas três passos como 

criar roteiros para vídeos.

Passo 1, a abertura, que é onde você vai fazer a apresentação e o 

gancho.

Passo 2, o conteúdo, que é onde você vai apresentar as respostas 

e as soluções para os problemas da sua audiência.

Passo 3, fechamento do seu vídeo, que onde você vai reforçar o 

conteúdo, fazer uma chamada para a ação e uma despedida da 

sua audiência."

 

Dessa forma você reforça o conteúdo para sua audiência sentir 

que ela realmente obteve exatamente o que você prometeu.

 

 

Com exemplo 

tudo fica mais 

claro, né?!

No fechamento do seu Vídeo você precisa:

Por exemplo:



Atenção

Só tome cuidado 

para não fazer 

muitas chamadas 

para ação (ou call 

to action) ao 

mesmo tempo.

Isso pode 

confundir sua 

audiência e eles 

acabam não 

fazendo nada!

 

 

A chamada para ação é o direcionamento 

que você vai dar para sua audiência. Você 

vai dizer o que você quer que ela faça.
 

-Baixar o seu e-book; 

- Se cadastrar na sua lista vip; 

- Entrar na sua lista de e-mails;

- Participar do seu grupo;

- Convidar a se inscrever no seu canal; 
- Curtir o vídeo;

- Deixar um comentário.
 

Você também pode fazer uma pergunta e 

convidar o espectador interagir com você.

Chamada para Ação



 

 

Seguindo esses 3 passos simples, você está super preparado pra 

Criar um roteiro para vídeos do jeito certo.

 

Mas é claro que o trabalho não acaba por aí, né?!

 

O roteiro é um dos primeiros passos para que você seja capaz de 

criar um "Vídeo Apaixonante".

 

E esse é o próximo passo que quero te mostrar...
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Agora é só colocar a mão na massa!

Vídeos são uma ferramenta 

muito poderosa de 

posicionamento na 

internet!

https://videoluv.com.br/


Aprenda a Criar 
Vídeos Apaixonantes

Com mais de 250 mil inscritos e 8 

milhões de visualizações, posso te 

afirmar que a forma como você pensa, 

cria, fala, grava, edita, configura e 

principalmente, se porta nos seus 

vídeos podem levar você, o seu 

negócio, sua marca ao sucesso na 

internet. 

 

Eu comecei do absoluto ZERO e posso 

te ensinar TUDO que aprendi! 

https://videoluv.com.br/
https://videoluv.com.br/


CONHEÇA O VIDEOLUV!
MEU TREINAMENTO 

ONLINE QUE TE ENSINA A 
GRAVAR VÍDEOS PRA 

INTERNET.

ASSISTA ESTE VÍDEO

https://videoluv.com.br

https://videoluv.com.br/
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Obrigada!

https://videoluv.com.br/

