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CRIAÇÃO DE VÍDEOS DE 

PRODUTO PARA ATRAIR 

CLIENTES NAS REDES 

SOCIAIS 

F o r m a ç ã o  O n l i n e  

 

 

A divulgação e o consumo de informação em formato de vídeo têm ganho importância ao longo dos 

últimos anos. É o meio ideal para transmitir quantidades elevadas de informação num curto espaço 
de tempo e as redes sociais privilegiam os conteúdos publicados nesse formato. Os vídeos têm 
prioridade em termos de ranking nos motores de pesquisa. 

Nesta ação de formação online vai aprender, de forma simples e prática, a criar vídeos de produto que 
chamam a atenção e cativam o público-alvo nas redes sociais (será usado o Facebook como exemplo). 

 

 

DESTINATÁRIOS 

Esta ação de formação destina-se a profissionais ligados à área do marketing e comunicação na 
internet (gestores de redes sociais, online marketeers, gestores de produto, entre outros). 

 

REQUISITOS 

Conhecimentos gerais da rede social Facebook; 

Computador com microfone, câmara e acesso à Internet; 

Ter a aplicação gratuita Movie Maker (Windows) ou iMovie (Mac) instalada; 

Ter um smartphone com câmara de filmar. 

 

 

OBJETIVOS 

No final da formação os participantes deverão ser capazes de criar um vídeo promocional de produto 
para utilização nas redes sociais. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Os fundamentos: 

 O processo da compra online; 

 Armadilhas a evitar; 

 As 7 características fundamentais de uma loja online. 
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Os fundamentos: 

 Saiba porque é que a utilização de vídeos de produtos/serviços é importante e como identificar 

um bom vídeo em poucos segundos. 

(Introdução teórica e boas práticas para a criação de vídeos promocionais através da análise de 
exemplos reais) 
 

Da teoria à prática: 

 Não sabe e/ou não tem tempo para criar “bons vídeos”? Torne-se um pro em pouco tempo 
aplicando uma fórmula comprovada e usando apenas o seu smartphone! 

(Criação de um vídeo promocional eficaz através do uso de um smartphone, com edição na 
ferramenta Movie Maker ou iMovie) 
 

A promoção: 

 Saiba como mostrar os seus vídeos a um público interessado nos seus produtos através da 
publicidade no Facebook. 

(Introdução à promoção de vídeos no Facebook) 

 

 

 

 

16 horas   |   195,00 € 

 


