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* INTRODUÇÃO
Vídeo.
A palavra do momento que está a mudar 
a forma como consumimos conteúdo. 

A verdade é que se trata de uma ferramenta bastante 
versátil que pode servir diferentes propósitos. Desde vídeos 
explicativos, a vídeos institucionais e vídeos exclusivamente 
dedicados às redes sociais, todos eles contribuem para 
atingir determinados objetivos de marketing.

No presente eBook vamos enumerar os vários tipos de 
vídeo mais utilizados. Neste sentido, é importante termos 
em mente que dada a flexibilidade que existe na produção 
de vídeos, é certo que irão aparecer muitas mais formas 
criativas e dinâmicas para apresentar conteúdos. 

Nem todos os tipos de vídeos estão aqui abordados, seria 
quase impossível, mas ainda assim vamos dar a conhecer 
alguns e as vantagens da sua utilização.
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Os vídeos de produto são uma boa aposta quando 
o objetivo é transmitir de forma simples e direta, as 
qualidades de determinado produto ou serviço. 

Através de uma breve apresentação do produto ou 
serviço, conseguimos que o público tenha a perceção 
quase imediata de como funciona e quais são as 
suas principais características, sem ter de recorrer às 
aborrecidas fichas de produto ou especificações técnicas.  

Apesar do vídeo ser centrado no produto ou serviço, 
devemos sempre integrá-lo com a marca, contexto, tom de 
voz e - muito importante - escolher bem as palavras.

VÍDEOS DE PRODUTO DEVEM SER 
SEMPRE MAIS DO QUE MOSTRAR 
APENAS O PRODUTO.

CLIENTE 
BULK 
ENCODING

>

CLIENTE 
ASSET 
TRAKING

>

Porque precisa destes vídeos na sua estratégia?

 » Geram leads 
 » Aumentam a confiança no produto ou serviço  
 » Fazem com que a tomada de decisão seja mais eficaz 
 » Podem ser sugeridos nos motores de busca

https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/bulk-encoding
https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/asset-tracking
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A FORMA MAIS GENUÍNA DE DAR 
VALOR À SUA MARCA OU EMPRESA É 

DAR VOZ AOS SEUS CLIENTES,  
ELES TÊM SEMPRE RAZÃO.

CLIENTE 
FIDELIDADE

<

CLIENTE 
SAIR  
DA CASCA

<

Os vídeos de testemunho permitem que os seus clientes 
apresentem os seus produtos ou serviços por si. Ouvir um 
cliente a falar sobre a sua experiência não só causa boa 
impressão, como cria confiança.

O foco deve estar centrado na história do cliente e de 
como a sua marca ou empresa mudou positivamente a 
sua vida, mas deve ser ajustado ao contexto da empresa e 
respeitar uma estrutura básica. 

É importante ter um questionário para ser usado como 
guia, que deverá mencionar o problema do cliente. Deste 
modo, haverá uma maior probabilidade do público 
identificar-se com o testemunho que está a ver.

Porque precisa destes vídeos na sua estratégia?

 » Potencia a confiança na sua marca 
 » Aumentam as vendas 
 » Criam uma relação mais próxima com as suas leads 
 » Tornam a sua marca mais humana

https://www.apequenatulipa.pt/os-nossos-clientes
https://vimeo.com/showcase/6734228
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A CRIATIVIDADE NOS VÍDEOS 
INSTITUCIONAIS DEVE SER UM FATOR 
CHAVE E DIFERENCIADOR.

O propósito desta categoria passa por, sob a forma de 
um reel, apresentar a marca ou empresa, bem como a sua 
missão, estilo e valores. Em termos gerais, este é um vídeo 
que se coloca na página de “About Us”.

Estes vídeos devem ser bastante representativos: o tom 
de voz e estilo devem estar de acordo com a marca ou 
empresa.

Apesar do público poder já ter uma perceção daquilo 
que a marca ou a empresa é, estamos ainda a reforçar a 
nossa identidade e a estabelecer bases para a criação 
de relacionamentos mais sólidos que, por sua vez, geram 
retorno. 

Porque precisa destes vídeos na sua estratégia?

 » Aumentam a confiança na sua marca 
 » Criam uma relação mais próxima com o seu target 
 » Aumentam as conversões

CLIENTE 
TWINTEX

>

CLIENTE 
TRIANGLES

>

→ Ver mais vídeos

https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/twintex
https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/triangles
https://www.apequenatulipa.pt/portfolio-video-institucional


04
10
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CLIENTE 
PRIO

>
CLIENTE 
ASSET 
TRAKING

>
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QUANDO UTILIZADOS CORRETAMENTE, 
SÃO UMA FERRAMENTA EXTREMAMENTE 
PODEROSA PARA TRANSMITIR INFORMAÇÃO.

Estes vídeos estimulam os sentidos visuais e auditivos, o 
que faz com que a capacidade de retenção do público 
sobre o que está a ver seja maior, e consequentemente, a 
interação do mesmo com a marca ou empresa, aumente.

Porque precisa destes vídeos na sua estratégia?

 » Aumentam a percentagem de visitas ao site 
 » Criam leads de qualidade 
 » Geram brand awareness 
 » Contribuem para o SEO do site

Os vídeos explicativos, embora curtos, podem abranger 
todo o tipo de informações. Ao explicarem um produto, 
serviço ou tópicos específicos, revelam-se um recurso 
aplicável a qualquer estratégia.

Uma vez que resultam da combinação de conteúdo 
informativo e educacional, se quer que as pessoas 
se identifiquem com o problema para o qual está a 
apresentar uma solução, os vídeos deverão responder a 
questões como: “o quê?”, “quando?” e “porquê?”.

https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/prio-go
https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/asset-tracking
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Os vídeos mais comuns e provavelmente os mais vistos. 
Já todos perdemos a conta a quantos vimos, seja na 
televisão ou online. Pensem nos anúncios de Natal. Os 
vídeos promocionais podem assumir várias formas.

Focados exclusivamente no produto ou serviço, estes 
vídeos devem ser de curta duração (geralmente entre 15 a 
30 segundos). Apesar de poderem não revelar diretamente 
o intuito de venda, fazem com que tenhamos o desejo de 
compra. 

Como são geralmente utilizados para atrair novos 
clientes, devemos sempre demonstrar a informação mais 
importante acerca da marca ou empresa, decidir que 
história queremos contar e encontrar o tom mais correto 
para a transmitir. 

Porque precisa destes vídeos na sua estratégia?

 » Geram leads 
 » Aumentam o brand awareness 
 » Geram visualizações através de anúncios pagos

O STORYTELLING É MUITO IMPORTANTE PORQUE 
NÃO SÓ AJUDA O PÚBLICO A IDENTIFICAR-SE COM 
A SUA MARCA OU EMPRESA, COMO FAZ COM QUE 
SE DESTAQUE DAS RESTANTES.

CLIENTE 
UBIWHERE

>

CLIENTE 
PRIO 

>
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→ Ver mais vídeos

https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/surf-no-crowd
https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/prio-pharma
https://www.apequenatulipa.pt/portfolio-video-publicidade
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GRAÇAS À SUA VERSATILIDADE, 
NATUREZA DIVERTIDA E CURTA DURAÇÃO, 
ACABAM POR  ENVOLVER, TANTO ATUAIS 
COMO POTENCIAIS NOVOS CLIENTES. 

CLIENTE 
LOJA DOS 
CABIDES

>

CLIENTE 
UBIWHERE

<

Constituem parte importante da estratégia de marketing 
dos tempos modernos e, seja para que marca ou empresa 
for, estes vídeos são produzidos para serem partilhados nas 
redes sociais.

Se a curta duração é um fator chave nos vídeos de 
marketing digital, quando falamos de vídeos para redes 
sociais, este ponto revela-se ainda mais importante, uma vez 
que cerca de 82% das pessoas perde o interesse num vídeo 
ao fim de 30 segundos.

Não é necessário ter vídeos em todos os canais. A estratégia 
passa por saber onde está a nossa audiência, e produzir 
conteúdo para esses canais. A forma como os vídeos são 
produzidos e editados depende também da rede onde 
serão publicados.

Porque precisa destes vídeos na sua estratégia?

 » Aumentam engagement, views, partilhas e comentários 
 » Redirecionam o tráfego para o website  
 » Asseguram a presença da marca nos meios digitais
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https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/loja-dos-cabides
https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/surf-no-crowd
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0       70       7
~ VÍDEOS 
    DE EVENTOS
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→ Ver mais vídeos

CLIENTE 
FIDELIDADE

>

CLIENTE 
SIEMENS

>
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MOSTRAR O ENVOLVIMENTO E 
ATIVIDADE DA MARCA OU EMPRESA NUM 
EVENTO É UMA FORMA DE PROMOÇÃO, 
SEJA EM QUE CONTEXTO FOR.

O objetivo passar por usar uma boa música e um bom 
ritmo de edição, de forma a oferecer uma experiência 
atrativa e dinâmica a quem está a ver o vídeo, e mostrar 
aquilo que foi o evento.

Seja uma exposição, preparação de um evento, seminário 
ou o lançamento de um produto, os vídeos de eventos são, 
como o nome indica, vídeos que registam momentos.

Porque precisa destes vídeos na sua estratégia?

 » Aumentam engagement e brand awareness 
 » Gera conteúdos para futuras comunicações ou follow-ups 
 » Comunicam um produto, serviço ou alguma notícia importante 

https://www.apequenatulipa.pt/portfolio-video-reportagem
https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/siemens-sit-talks
https://www.apequenatulipa.pt/portfolio/fidelidade-b2run-2019
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· STREAMING
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O STREAMING ESTÁ A TER UM GRANDE IMPACTO NA 
ESTRATÉGIA DAS MARCAS E EMPRESAS POR PERMITIR 
A UNIÃO DAS PESSOAS QUE NÃO ESTÃO PRESENTES 
NO MESMO ESPAÇO FÍSICO.

Tratam-se de vídeos partilhados em tempo real, em 
plataformas como Instagram, Facebook ou YouTube. 
Geralmente mais leves e espontâneos, podem ser vídeos 
de behind the scenes, lançamento de produtos ou mesmo 
eventos.

A interatividade com a audiência por meio destes vídeos é 
muito importante. Neste sentido, responder a questões ou 
interagir com o que está a acontecer, é um comportamento 
a adotar. 

Ainda que sejam vídeos em live, é sempre bom avisar a 
audiência que em determinado dia, a uma certa hora; a 
marca ou empresa irá fazer um live video. É também uma 
forma de captar mais audiência.

Porque precisa destes vídeos na sua estratégia?

 » Aumentam engagement e brand awareness 
 » Potenciam engagement com o nosso target 
 » Torna a marca mais humana
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CLIENTE 
OASRN

>

CLIENTE 
ROPE 
SKIPPING

>

REC

REC
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* CONCLUSÃO
Como vimos ao longo deste eBook, existe um vasto 
conjunto de vídeos que servem diversos propósitos. 
Cada um deles tem uma finalidade particular, e podem 
ser devidamente integrados na sua estratégia, para que 
possa maximizar os seus resultados.

É necessário ter em mente que não basta desenvolver um 
vídeo e publicá-lo, é essencial fazê-lo da forma correta e 
com qualidade, ser criativo e destacar-se da multidão.

Não sabe por 
onde começar?  
Não se preocupe. 

Já fizemos centenas 
de vídeos para marcas 
e empresas,  nos mais 
variados segmentos de 
mercado.

Não devemos ter medo de arriscar, tentar coisas novas 
ou testar novas formas de comunicar. Apostar neste 
tipo de conteúdo irá dar um boost à sua marca ou 
empresa e mostrar que não estão parados no tempo. 

Fidelidade,  Sogrape Vinhos, Prio, Solverde, Siemens, 
Grupo Accor são algumas das empresas onde já 
deixámos a nossa marca.

Seja qual for o tipo de empresa ou segmento onde se 
insere, a nossa equipa irá encontrar forma de fazer um 
vídeo à altura para que o essencial seja transmitido.



FALE CONNOSCO →
Através do vídeo pode 
mostrar a sua marca de 
forma extremamente original.
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