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Romulo e Mirella são os criadores do Travel and Share e  através de vídeos e redes sociais
compartilham suas experiências de vida enquanto viajam o mundo. 
 
Antes de iniciar sua aventura pelo mundo e empreender trabalharam por mais de 10 anos na
área comercial e �nanceira. Formados em Administração, ele com pós graduação em TI e ela
com MBA em Marketing uniram seus conhecimentos e aprenderam outros para mudar de vida. 
 
Uniram o melhor dos dois mundos, estão viajando há 3 anos, já passaram por 35 países,
produzem vídeos para internet e trabalham com o que amam!

 

Criadores:

E-BOOK



OBRIGADO!
 

Muito obrigado por fazer o download do nosso e-book de dicas
matadoras para gravar seu vídeo de viagem. �tamos  felizes em poder
compartilhar com você um pouco do conhecimento que
adquirimos, gravando vídeos nos últimos três anos. Temos certeza que
essas dicas contribuirão para o processo de produção de seus vídeos.

               
  

 
 
 

Criamos esse material pensando no que gostaríamos de ter lido quando começamos a produzir
vídeos de viagem. Na época, encontramos muito material sobre produção de vídeos, mas
nenhum voltado especi�camente para vídeos de viagem. 

  
Por isso decidimos criar esse E-book, pensando na demanda que tínhamos no momento em
que iniciamos nossa viagem, nos questionamentos feitos e usando nossa experiência como
produtores de vídeos.

  
 
 
 



�tar na estrada, viajando constantemente, não é
uma tarefa fácil. O planejamento e a viagem em si
são fatores que demandam muito do nosso tempo e
energia. São muitas horas dirigindo ou em aviões, o
estresse emocional de lidar com o desconhecido e,
em nosso caso, incluímos um trabalho de produção
audiovisual da nossa empresa, mais a produção dos
vídeos para o Youtube. 

 
Conciliar tudo isso não é uma tarefa fácil. Mas todo
esse esforço é recompensado no �nal do dia, depois
de termos vivido experiências incríveis e, além
disso, registrado tudo através de imagens que
contarão uma história. 

 
Depois de muito tempo viajando, conseguimos
desenvolver técnicas de produção de vídeo e saber
exatamente como começar e terminar, o que gravar,
em que focar, etc. Tudo isso nos ajudou com a coisa
mais valiosa na viagem: o tempo.

 

INTRODUÇÃO
 

Hoje temos muito mais tempo para aproveitar a
viagem, planejar melhor o que vamos visitar,
descansar, preparar o material do nosso trabalho,
produzir melhores vídeos para o Youtube e nos
curtir.

  
Mas nem sempre foi assim. Por muitos anos,
vimo-nos desesperados, trabalhando 16 horas por
dia para entregar um material mediano. Não
sabíamos, ao certo, o que fazer pra melhorar,
porque focávamos em produzir material,
considerando técnicas que não eram para nós.

  



Em um determinado momento da viagem decidimos
que, ou viraríamos o jogo e aprenderíamos a
trabalhar de outra forma ou teríamos que deixar de
lado uma das atividades que exercemos hoje. Assim,
estavam em jogo: a viagem ou os serviços da nossa
empresa ou os vídeos no Youtube. 

 
Antes de desistirmos de uma dessas atividades,
começamos a aplicar de uma só vez todas as
experiências positivas que tínhamos na produção de
vídeo, resgatando, através na memória, todas as
coisas que já tínhamos feito e que tinham dado
certo. Listamos todas, criamos um plano de ação e,
en�m, colocamos a mão na massa.

 
Foi surpreendente ver que as coisas começaram a se
encaixar como uma luva. Acordávamos muito cedo
com um plano de gravação, tínhamos foco no que
gravar e como fazê-lo e as coisas simplesmente
aconteciam. 

 

Por isso, depois de receber muitas mensagens de
inscritos, decidimos criar esse material. Seria
pretencioso dizer que compartilharemos todos os
nossos conhecimentos aqui, mas nossa intenção é
compartilhar os primeiros passos que nos ajudaram
a produzir vídeos melhores. 

  
Nós acreditamos que todo o momento que é especial
para ser registrado em uma f�o, é igualmente
especial para ser registrado em vídeo, seja de suas
férias, de sua viagem, de algum evento ou de algum
momento especial, sendo que qualquer pessoa pode
registrar esses momentos.

  



POR QUE GRAVAR VÍDEOS?
Mas você pode estar se perguntando pra que se
preparar pra fazer vídeos, se basta ligar a câmera,
ou clicar no b�ão do whatsapp, facebook ou
instagram e fazer o vídeo? 

 
E existe uma diferença além da posição em que
você grava o seu conteúdo. Na posição vertical,
comumente utilizado nos smartphones, você tem
uma forma de olhar e gravar a realidade, onde tudo
é mais corriqueiro e descartável. O conteúdo na
vertical é individualista porque é difícil de capturar
o entorno. Além disso, o objetivo sempre é capturar
o primeiro plano. Sem dúvida, o vertical é mais
egocêntrico, como o reino das sel�es.

 

 
E existe uma diferença além da posição em que
você grava o seu conteúdo. Na posição vertical,
comumente utilizado nos smartphones, você tem
uma forma de olhar e gravar a realidade, onde tudo
é mais corriqueiro e descartável. 

  
O conteúdo na vertical é individualista porque é
difícil de capturar o entorno. Além disso, o objetivo
sempre é capturar o primeiro plano. Sem dúvida, o
vertical é mais egocêntrico, como o reino das
sel�es.

 



Os vídeos na horizontal são o coletivo, um tipo de
captura de imagem que permite que as
informações apareçam mais confortavelmente, pois
cabe muito mais informação no plano como
pessoas, paisagens e situações. Hollywood usa o
plano horizontal para ampli�car o espetáculo com o
máximo de elementos possíveis, os cineastas
soviéticos usavam as gravações em plano para que
a luta de classes coubessem em seus vídeos. 

 
A grande diferença que vemos é que um vídeo
vertical é geralmente usado para alimentar alguma
rede social, exige pouca produção e esforço e, por
essa facilidade e simplicidade, é algo temporário, e
o vídeo na horizontal é utilizado para contar uma
história mais complexa, exibe mais elementos, por
isso é algo mais duradouro.

 

E por que estamos falando tudo isso? Para mostrar
para você que existe uma diferença e que você precisa
pensar em como quer gravar suas memórias. Você
quer alimentar uma rede social ou quer que essas
memórias sejam duradouras? Isso determina como
você vai gravar e onde irá postar.

  
Agora que você já sabe onde quer postar e como
guardar essas memórias, seguimos para o que
importa: as cinco dicas de como produzir seus vídeos
de viagem. Hoje, esses passos tornaram-se
automáticos pra nós, da mesma forma que acordar,
arrumar a cama, escovar os dentes, tomar café, nós
fazemos esse passo a passo para iniciar nosso dia de
gravação.

  
Começamos então por eles:

 



APRENDA O BÁSICO PRIMEIRO
 

Hoje quando olhamos uma f�o do passado e vemos
alguém com a cabeça cortada ou uma f�o com um
dedo na frente pensamos - como era possivel uma
pessoa não ter percebido que estava cometendo um
erro gr�esco como este? Acredite, elas não tinham
ideia do que estavam fazendo.

 

Então diferente do que �zemos, comece
aprendendo aprendendo o básico. Aprenda sobre a
r�ina de gravação, entenda o que você precisa
fazer antes, durante e depois da gravação. 
 
Se preocupe em viver o momento e registrar de
forma natural, divertida e aos poucos tudo vai se
encaixando perfeitamente.

Todo mundo era amador f�ografando com cameras
analógicas, mais ou menos como todos nós somos
hoje gravando vídeos. 
 
Gravar vídeos como memórias será algo cada vez
mais frequente e por que não faze-lo bem desde o
inicio para ter suas memórias bem registradas e
não deixar ninguém com a cabeça cortada?

 



TENHA O EQUIPAMENTO PRONTO PARA GRAVAR
 Parece uma dica básica, mas quantas vezes você

foi gravar ou f�ografar algo, e percebeu que a
memória do seu celular ou câmera estava cheia?
Em uma viagem ou evento não existe ensaio, tudo
acontece uma única vez. Você precisa estar pronto
para registrar o momento, por isso, antes de sair
de casa e iniciar sua gravação, é preciso limpar a
memória da sua câmera ou celular, e manter seus
equipamentos com memória su�ciente para
garantir um dia inteiro de gravações.

 

Hoje, nós gravamos com cinco diferentes
câmeras, mais dois drones, parece muito não é
mesmo? Mas no começo da viagem, tínhamos
apenas uma câmera powersh� das mais
simples e, mesmo com essa simplicidade,
deixamos várias vezes de registrar momentos,
porque o cartão de memória da câmera estava
cheio com material de um evento anterior e
não possuía espaço su�ciente para registrar
novos eventos.

 
Então a primeira dica é ter sempre sua câmera
ou celular com memória limpa para um dia de
evento e, se possível, um cartão e�ra de
memória.

 



TENHA SEU EQUIPAMENTO CARREGADO E
SEJA INTELIGENTE COM O QUE VAI
GRAVAR

 É �ndamental ter seu equipamento sempre
carregado e, se possível, ter uma fonte de bateria
e�ra. Se você for gravar com uma câmera tenha
sempre uma bateria e�ra e, se for gravar com seu
celular, tenha sempre à mão um powerbank.

  
O consumo de bateria, quando você está gravando, é
três vezes maior que o consumo de bateria quando
você está somente f�ografando. Acredite, a bateria
acaba muito rápido e isso sempre acontece quando
você está registrando os melhores momentos.

  
Seja inteligente: sempre que ligar sua câmera e
apertar o REC, não grave tudo, você precisa decidir o
que quer registrar para seu vídeo.

 

CHARGER

Um erro muito comum que cometíamos no começo
da viagem, era gravar tudo, gravavamos, coisas sem
sentido algum para a história da viagem. A bateria
da nossa câmera durava 40 minutos gravando em
tempo corrido. 

  
Como não sabíamos o que gravar e ao mesmo
tempo queríamos gravar tudo, nós mantínhamos a
câmera ligada e registrando quase tudo. Isso era
um problema, porque conseguíamos registar
sempre o começo do dia e, depois de passadas
duas horas de um passeio, já tínhamos gasto toda a
bateria da nossa câmera. Outro problema era
administrar todo aquele material gravado, na hora
da edição tudo �cava muito difícil.

 



DECIDA O TEMA DO SEU VÍDEO
 

Diariamente, pessoas enviam-nos vídeos e pedem nossa sugestão sobre o material que criaram. 
 A sugestão que damos para 95% dos vídeos que avaliamos é focar em um tema para o vídeo. 

  
 
 

Por muito tempo, saíamos pra gravar e não tínhamos ideia do
tema do nosso vídeo. Achávamos que o tema “viagem”
bastaria, mas isso é um erro. 
 
O seu vídeo pode ser uma viagem para o Rio de Janeiro, mas e
o que mais? O que vem em seguida? O seu vídeo pode ser de
um almoço de domingo com visita de amigos ou a primeira
vez que leva seu �lho para conhecer o mar. 

  
Em uma viagem com a família, por exemplo, ao invés de gravar
tudo, você pode focar na experiência de seu �lho pela primeira
vez no mar, registrar os preparativos, as expectativas, o
caminho e a chegada ao mar, evitando assim de contar tudo de
uma vez. A dica é essa: foque em um tema.
 



CUIDADO COM AS SAUDAÇÕES EXCESSIVAS
 

Nas redes sociais e aplicativos de celulares, como o stories do Instagram ou Snapchat muita gente
começa falando “Gente! Olha só isso...” ou “Gente, preciso contar uma coisa pra vocês”, “Gente, olha
essa comida...” por aí vai.

  
Damo-nos conta de que fazemos isso quando vamos assistir nosso próprio stories ou snapchat e
percebemos que a cada novos dez segundos falamos “gente”. Isso porque não gravamos todos os
takes no mesmo momento. Às vezes, um é gravado de manhã, outro na hora do almoço e outro à noite.
Na nossa cabeça teve um intervalo grande de tempo, mas pra quem assiste e olha todos de uma vez só,
escuta o “gente” a cada 10 segundos.

  
�ses vícios são re�etidos em muitos vídeos que assistimos, nos quais
são ainda mais perceptíveis. Em vários vídeos vimos takes em que a
pessoa começa dizendo: “Oi pessoal, beleza, então estamos aqui...” e no
�nal do take diz “...então beleza, até daqui a pouco”.

  
É claro que você pode saudar no vídeo, isso é ótimo, mas você deve fazer
uma única vez no início do vídeo e uma no �nal, para se despedir. Mesmo
que o vídeo não seja gravado no mesmo dia, você pode usar outros
artifícios para mostrar a passagem de tempo, timelapses são ótimos para
isso.

 



ARMAZENAMENTO
 Agora que você já aprendeu sobre bateria, memória,

de�nir um tema e aplicar uma linguagem correta
em seu vídeo, você precisa armazenar o conteúdo
gravado de forma adequada:

  
É bem provável que seu vídeo não seja editado no
mesmo dia da gravação, então, para que os arquivos
não �quem bagunçados e di�cultem o processo de
edição, é importante que você armazene por data e
evento todo o material em um HD e�erno ou no
seu computador. Lembra-se que a primeira dica
desse e-book diz que é preciso ter sua câmera com
memória limpa?

  
 

Ao longo desses três anos, mudamos algumas
vezes a maneira de armazenar o material gravado.
Para o nosso trabalho é importante guardar tudo
que é gravado, todo o material bruto, mesmo depois
de ter o vídeo editado e �nalizado. �se material
pode ser necessário no �turo para outra produção,
por isso guardamos tudo em HD e�ernos.

  
O material armazenado precisa ser guardado de
forma que seja fácil encontrá-lo. Lembrando que
nos últimos três anos gravamos em mais de 38
países e em mais de 300 cidades com cinco
diferentes equipamentos, possuímos um t�al de
12 Tb de conteúdo bruto. Se precisarmos de
qualquer imagem de alguma cidade em que
passamos, conseguiremos encontrar o material
bruto com facilidade.

  
 



ARMAZENAMENTO
 A maneira como armazenamos é a seguinte:

separamos o material em pastas, ano/mês/dia e
cidade/câmera/vídeos ou f�os. �sa é a forma
como organizamos nosso conteúdo, para encontrar
sempre que precisarmos buscar alguma coisa por
lá.

  
O que você precisa de�nir em relação a
armazenamento é: se irá armazenar o conteúdo
bruto ou se você vai armazenar somente o vídeo
editado. Se for armazenar o conteúdo bruto, é
importante o mesmo ser identi�cado com data,
localização e evento. Assim, daqui a alguns anos,
quando você tiver vários vídeos editados e quiser
encontrar qualquer material do passado, conseguirá
encontrá-lo com facilidade.

  

Se quiser armazenar somente os vídeos editados,
ainda assim sugerimos que seja por
ano/mês/evento, mesmo que sejam postados no
Youtube. Não temos certeza de quanto tempo o
Youtube irá existir e, mesmo que seja feito
download do material publicado no site, o vídeo é
compactado e a qualidade cai muito.

  
 
 



RESUMO
�sas foram as primeiras cinco ações que implementamos e mudaram radicalmente nossa r�ina de
gravação.

 
Talvez você que está lendo esse e-book nunca tenha gravado um vídeo de viagem ou de algum momento
especial, mas iniciando com essas cinco dicas, queremos encorajá-lo a produzir seu primeiro vídeo, ou o
segundo ou mais. Alguns momentos são únicos na vida e ter vídeos como memórias e revivê-las a qualquer
momento, é algo muito especial.

 
Nosso objetivo com o Travel and Share é viajar e compartilhar experiências de viagem, bem como inspirar,
encorajar e ensinar, através de nossas experiências, outras pessoas a também fazerem o mesmo. Você não
precisa viajar o mundo para gravar um vídeo de um momento especial.

 
Fique ligado pois nas próximas  semanas lançaremos  mais material com dicas de gravação de vídeos de
viagem. Por isso deixamos nosso email de contato como um canal de comunicação aberto entre nós, através
dele queremos escutar suas dúvidas e entender suas necessidades e, com base em suas dúvidas, poderemos
criar mais material de transformação, seja na produção de vídeos ou viajando.

 
Contem conosco!

 contato@travelandshare.com.br
 

Romulo Wolff Mirella Rabelo


