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Introdução

A assimilação de informações por meio de ferramentas audiovisuais 
é grande. Exatamente por isso, consegue-se prender muito mais 
a atenção do telespectador com imagens, sons e animações do que 
com uma fala estática. E na contemporaneidade é impossível não se ver 
cercado de tantas tecnologias que nos incitam a consumir os vídeos: 
Facebook, Youtube, Whatsapp, TV, filas de espera, etc. Dessa forma, 
o que seria apenas entretenimento, pode se tornar uma ferramenta
estratégica de negócios.
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Para driblar as adversidades do mercado e estar à frente dos 
concorrentes, é preciso buscar novas ações que envolvam os públicos 
da instituição, para que eles prefiram seus produtos e serviços aos dos 
outros. As obras audiovisuais podem, e devem, ser usadas para criar 
pontes de identificação entre os valores e missão da empresa e os 
desejos e ambições dos públicos da organização.

Com a produção de vídeos institucionais, você conseguirá este feito. 
Tal obra tem o importante papel de transmitir mensagens claras e 
objetivas sobre produtos, serviços e até mesmo sobre a razão de ser 
de uma empresa. Neste ebook, você encontrará dicas, saberá sobre a 
importância e vantagens da produção deste material e compreenderá 
como os custos são simplórios em relação à multiplicidade de formas 
de utilização e obtenção de resultados. Então, fique atento e confira!
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Vídeo Institucional: 
gasto ou investimento?

Sem dúvida alguma, a produção de um vídeo institucional é um 
investimento que toda empresa deve fazer para comunicar-se 
estrategicamente com seus públicos. Este tipo de conteúdo, feito de 
maneira profissional, envolve aqueles que o consomem e faz com que 
a mensagem seja assimilada de forma prazerosa.

Ao desejar este serviço, a empresa deve ter em mente que está 
buscando o desenvolvimento de um projeto, de um produto único, 
e não de uma simples personalização de algo genérico. Ou seja, as 
técnicas para construção de um vídeo devem servir à criação de algo 
exclusivo, com detalhes e conceitos feitos especialmente para o alcance 
dos objetivos delineados, pois só assim os resultados aparecem.
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Dessa maneira, para compreender melhor a importância de se investir 
em um vídeo institucional, a primeira etapa é definir o objetivo dele. 
As produções podem ser feitas para dar suporte à equipe de vendas, 
para trazer segurança a um grupo de futuros investidores, para mostrar 
ao cliente final como um produto é embalado e enviado para sua 
residência e assim otimizar as vendas, para treinar novos funcionários, 
para capacitar equipes, e por aí vai. A pluralidade de enfoques é 
gigantesca e deve ser desenvolvida de maneira a integrar outras 
estratégias de comunicação e persuasão, procurando solucionar 
problemas concretos.

Definidos os objetivos, as táticas e a melhor forma de fazê-lo, em 
seguida estime o retorno financeiro que um vídeo pode proporcionar. 
Se, por exemplo, você tem um e-commerce e precisa trabalhar a 
credibilidade dele para converter aqueles que visitam seu site “apenas 
para dar uma olhadinha” em fiéis consumidores, faça um vídeo 
institucional explicando como funciona todo o processo deste tipo de 
compra, mostre a sua cara. Aproveite e registre depoimentos de quem 
já consome seus produtos. Dessa maneira, irá solucionar a dúvida que 
muitos clientes possuem ao comprar pela internet e potencializar seus 
lucros. 

Outro exemplo é de uma empresa que quer angariar novos investidores, 
surgindo daí a necessidade de ter uma apresentação de impacto. 
Um vídeo explicando o contexto da empresa e a sua realidade é uma 
solução em geral imbatível para casos assim. Ou uma empresa com 
alta rotatividade e que possui gastos crescentes com integração de 
novos funcionários. A produção de um vídeo institucional voltado para 
o público interno pode ser a solução definitiva para alinhar a informação
e cortar custos com treinamento.
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Enfim, praticamente todas as empresas, qualquer que seja o segmento de 
atuação, hoje em dia, possuem situações potencialmente definidoras de 
seus negócios que não passam de simples problemas de comunicação 
- estes que em boa parte dos casos podem ser solucionados através 
da produção de um vídeo institucional. Por isso, fique atento a esses 
aspectos e em caso de dúvidas não hesite em conversar com um 
profissional de vídeo sobre suas ideias.

Após o diagnóstico inicial quanto ao possível retorno que o vídeo trará, 
estipule um prazo para verificar se o objetivo foi cumprido. Por exemplo, 
mensure suas vendas antes e depois da disponibilização do conteúdo 
para os internautas. E confirme, por si, que os valores empregados na 
construção de um produto audiovisual muitas vezes são insignificantes 
em relação aos ganhos adquiridos. Observe também que ele pode 
reduzir custos, diretos e indiretos, de seu departamento comercial ou 
de Recursos Humanos.

Portanto, são muitas as maneiras de se usar esta ferramenta. Você só 
precisará ter em mente quais resultados deseja obter para utilizá-la de 
forma eficaz. Percebeu a importância deste investimento?
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Qual a importância do 
vídeo institucional para 
minha estratégia?

A principal razão para se investir em um vídeo institucional é clara: 
o efetivo retorno de uma estratégia de investimento. Cabe dizer que
um dos diferenciais é que ele consegue transmitir mensagens claras, 
objetivas e com emoção, de forma muito mais eficaz do praticamente 
qualquer outra opção de comunicação, como apresentações pessoais 
ou envio de emails explicativos.

É uma ferramenta que, se utilizada na internet, por exemplo, atuará por 
24 h, apresentando seu produto ou organização de maneira dinâmica, 
precisa, com argumentos fortes e alcance em qualquer lugar do Brasil 
e do mundo.
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Por meio de imagens, sons e ilustrações, seus diferenciais competitivos 
serão ressaltados, tornando fácil de se compreenderem os motivos 
de a sua empresa ser a melhor solução para o problema que o cliente 
vivencia.

A versatilidade de seu uso também é um forte atrativo. Você poderá 
utilizá-lo em seu website, disponibilizá-lo em um canal do Youtube, 
apresentá-lo em feiras, congressos, reuniões, entrevistas e treinamentos, 
enviá-lo por e-mail para apresentação institucional, e por aí vai. Foque 
em seu objetivo final e o torne acessível a seus públicos.

E as vantagens não param por ai. Você sabia que uma das formas que 
o Google, maior site de pesquisas online, utiliza para posicionar seu site
nas buscas feitas pelos usuários, é o tempo durante o qual um visitante 
permanece em sua página? Portanto, para melhorar a colocação de sua 
empresa em relação à concorrência, vídeos on-line são muito úteis. 

Além de ajudá-lo a ser facilmente encontrado por aqueles que procuram 
produtos e serviços como o seu, você perceberá que a utilização de 
vídeos explicativos aumentará consideravelmente a taxa de conversão, 
que é quando um usuário que visita o seu site efetivamente realiza a 
ação que você deseja, como comprar um produto. E você ainda poderá 
mensurar qual o potencial de seu produto mostrado pelo número de 
visualizações.

Seja pela finalidade de vender mais, pelo desejo de sensibilizar um 
público para investir nos projetos da sua instituição, para facilitar 
a integração de novos funcionários, entre outras muitas razões 
possíveis, o certo é que estratégias de promoção de conteúdo em 
vídeo são comprovadamente essenciais para o crescimento, ou mesmo 
sobrevivência, de praticamente todas as organizações hoje em dia.
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Conheça os erros 
mais comuns na 
hora de produzir

Bem, agora que você já sabe sobre todas as vantagens de se produzir 
um vídeo institucional e não vê a hora de começar a fazer o seu, fique 
atento aos erros mais comuns cometidos por quem deseja produzi-los.

Erro nº1: Não contratar uma empresa profissional

O primeiro deles está em não contratar profissionais capacitados. A 
ideia de que “seu sobrinho que está no ensino médio, é fera com imagens 
e tem uma ótima câmera em casa” produzirá seu vídeo, está a mil léguas 
de ser a ideal.
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Boa vontade e talento não significam profissionalismo. Um vídeo, ou 
qualquer outro material que seja feito para se obter resultados comerciais 
e institucionais, precisa ser produzido por quem realmente entende do 
assunto. Ou todo o projeto irá por água abaixo.

Por isso, busque uma empresa especializada. Caso contrário, a estratégia 
que beneficiaria seus empreendimentos poderá muito bem passar 
uma imagem negativa e afundar seu negócio.

Erro nº2: Produzir o vídeo sem planejamento

Para começar a produzir um vídeo é necessária uma reunião, que pode 
ser feita também à distância, para fazer o levantamento da demanda, 
ação denominada “briefing”.

A informação mais importante, com folga, a ser definida neste momento 
é o objetivo final do projeto, ou seja, o que se quer fazer acontecer 
através do vídeo. Como explicamos anteriormente, há uma miríade de 
objetivos que podem ser trabalhados separadamente ou em conjunto. 
Em seguida, faz-se o planejamento da ação e prepara-se o terreno para 
efetivamente usar o vídeo quando estiver pronto.

Erro nº3: Produzir um vídeo para o público errado

Um dos pontos que devem ser discutidos é sobre o público a ser 
alcançado com o vídeo institucional. Depois de definido, há que se ter 
atenção quanto à linguagem a ser usada. Não cuidar desta questão é 
um grave erro que pode fazer com que a mensagem não seja recebida 
ou que seja de maneira inadequada.

Ser genérico demais, por exemplo, não ajuda, pois a linguagem a ser 
utilizada para os investidores é diferente daquela para os consumidores 
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finais ou para o público interno. Em muitos casos é recomendável, 
por um acréscimo marginal no orçamento do projeto, realizar mais de 
uma versão do vídeo. Foi-se o tempo em que produção de vídeos era 
uma coisa excessivamente cara e mesmo grandes empresas possuíam 
apenas um vídeo para todas as finalidades.

Erro nº4: Não confiar no trabalho da produtora

Se você contratou uma empresa especializada, com profissionais que 
estudaram anos e que entendem perfeitamente sobre o assunto, por 
que não confiar neles para produzir o seu vídeo?

Caso você se sinta inseguro, pergunte a eles o porquê de algum 
direcionamento. Mas deixe margem de liberdade para que trabalhem 
e tenha em mente que, tendo escolhido uma empresa séria, o melhor 
produto estará sendo feito para você!
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Dicas valiosas 
para você não cair 
em uma cilada

Alguns pontos importantes devem ser levados em consideração 
quando você decidir fazer um vídeo institucional. Já mencionamos 
erros que não podem ser cometidos por você, de jeito nenhum. Agora 
vamos às dicas de ouro para que o seu produto final esteja impecável 
e para que você jamais caia em uma cilada! Vamos lá!
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Defina bem seus objetivos

Já falamos sobre a importância de definir os objetivos, bem como 
de externalizá-los na hora do briefing. É importante ressaltar, neste 
momento, que esta questão é especialmente sensível pois na maioria 
das vezes é você mesmo quem vai dar essa direção. Ou seja, essa talvez 
seja a sua grande contribuição em todo processo e ao mesmo tempo 
representa justamente o seu interesse. Por isso a dica é simples: fique 
atento aos objetivos, que eles são seus!

Certifique-se de que a produtora é qualificada

As principais informações que você precisa saber sobre a produtora 
são:

1) se ela tem experiência no tipo de serviço que está oferecendo &
2) se ela tem um nível de qualidade adequado ao seu projeto e à sua
marca.

Para as duas questões, é interessante analisar o portfólio da produtora 
e saber um pouco sobre os clientes que já foram atendidos. Faça 
perguntas, questione e sinta-se à vontade para conhecer um pouco 
mais sobre as potencialidades de utilização de produtos audiovisuais. 
A empresa contratada deverá transmitir credibilidade. 

E atenção, o mercado de comunicação em geral possui grande 
elasticidade de preços, muitas vezes refletido no padrão de cada 
empresa e em outras vezes refletido em empresas que estão ficando 
para trás em termos de processos e cobram caro pois são realmente 
mais pesadas. Pegar o menor preço, como se fosse o mesmo serviço, 
ou o maior orçamento achando que terá mais qualidade, podem ser 
dois lados de uma mesma cilada. O mercado é desorganizado em 
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termos de orçamentos e você vai precisar fazer a sua pesquisa com 
cautela.

Escolha o melhor formato

Um vídeo institucional pode ter diversos formatos. Depois que você 
tiver feito o planejamento e definido os objetivos, públicos, produtos e 
serviços a serem mostrados, acompanhe junto à produtora de vídeo o 
melhor formato para alcançar, com precisão, aqueles que quer atingir.

As opções são muitas: vídeos informativos, educativos, para web, 
treinamento e integração, para produtos, estilo programa de TV, com 
ou sem uso de animações em 2D e 3D. Com a ajuda da produtora, você 
encontrará o formato mais adequado para seu vídeo!

Faça o acompanhamento do projeto

Para sentir-se ainda mais seguro, acompanhe as etapas do projeto 
do seu vídeo institucional. Como falamos, é importante dar margem 
para liberdade de trabalho, mas a sua participação garante que o 
projeto terá mais a sua cara e que o resultado irá satisfazê-lo. O ideal é 
perguntar à produtora em quais momentos você poderá estar presente 
- e espere ouvir uma resposta clara nesse sentido, indicando que há 
um processo definido e estruturado.

Divulgue seu vídeo de maneira adequada

De nada adiantará ter tido todo cuidado na pré-produção se o vídeo 
não for veiculado nos canais certos, para os públicos corretos. Caso 
tenha alguma dúvida, volte ao planejamento inicial, veja o briefing 
e lembre-se dos objetivos traçados. Utilize, então, as informações 
estratégicas para entrar em ação.
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Mensure e avalie os resultados

Assim como todo objetivo estratégico, é interessante mensurar os 
resultados do projeto audiovisual, ainda que esses resultados muitas 
vezes sejam difusos e não tão facilmente postos em números. Essa 
mensuração irá, inclusive, facilitar a decisão de novos investimentos e 
futura renovação dos conteúdo em vídeo da sua organização.
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Conclusão

Não há dúvidas sobre a quantidade de benefícios conquistados com a 
produção de um vídeo institucional. A multiplicidade de possibilidades 
de utilização fazem com o que os gastos dispendidos na produção 
sejam muitas vezes marginais. Na nossa experiência, a vida de uma 
organização muitas vezes é dividida em antes e depois do lançamento 
da primeira campanha em vídeo. Por isso temos certeza de que você já 
está pensando em contratar uma empresa especializada para começar 
a produzir o seu imediatamente.

Não existem mistérios. Faça o levantamento adequado da sua demanda, 
procure uma produtora reconhecida no mercado e comece a colher os 
bons frutos da utilização desta ferramenta. Com um baixo investimento 
em relação ao alto retorno, você alcançará a projeção almejada para 
obtenção dos melhores resultados.

Parta logo para o “luz, câmera, ação”!



A Matilde Filmes é uma produtora especializada em projetos de 
comunicação cujo produto final é o vídeo. Uma das especialidades é a 
produção de vídeos institucionais.

Há 10 anos no mercado e com base em Belo Horizonte, atende clientes 
de pequeno a grande porte em todo Brasil, desenvolvendo produtos 
personalizados e com atendimento premium.

http://www.matildefilmes.com.br/servicos/


Acesse matildefilmes.com.br

http://www.matildefilmes.com.br/servicos/



