
 

 

Diretrizes para a Produção  

de Vídeos 
 
 
 
 
 
 
Vídeos e outros materiais audiovisuais são uma excelente forma de intensificar o 
envolvimento das pessoas com a campanha do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, de 
visar diretamente os públicos que estão pensando e falando sobre o tema da campanha – 
Inovar por um Futuro Verde – e, é claro, de divulgar entre amigos as notícias sobre a 
campanha. 
 
Os vídeos também são um ótimo meio de:  
 

• filmar expressões de apoio (especialmente entre líderes de opinião e outras 
personalidades de grande notoriedade) à campanha;  

• chamar atenção à escala dos desafios ambientais locais e como a inovação pode 
oferecer uma resposta a esses desafios; 

• demonstrar como as pessoas de sua região – inventores, criadores, jovens, 
empresas, elaboradores de políticas, etc. – estão fazendo a diferença, enfrentando 
os desafios ambientais locais e construindo um caminho rumo ao futuro verde. 

 
Produzir um vídeo interessante pode ser uma tarefa relativamente fácil e barata. Mas para 
ser eficaz, ele deve ser filmado de maneira a parecer profissional. Eis aqui algumas dicas:  
 

• filme com estabilizador de imagem;  
• evite planos zoom e panorâmicos desnecessários;  
• garanta a iluminação correta;  
• planeje sua entrevista; 
• grave bem o som. 

 
Segue abaixo um modelo de roteiro para ajudar você a desenvolver vídeos sobre temas 
relacionados à campanha do Dia Mundial da PI. 
 

Roteiro  
 
Primeiro minuto [enfoque o trabalho do inventor/criador e seu impacto]: 
Inventor: 

1. Nome do inventor/empresa [Meu nome é / A minha empresa se chama…]  
2. O inventor explica:  

 o que sua invenção faz e que necessidade supre;  
 o impacto ou os benefícios obtidos com a invenção;  
 como os direitos de PI serviram para apoiar o desenvolvimento da invenção. 
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Criador:  
1. Nome do criador [Meu nome é…]  
2. O entrevistado explica:  

 o tipo de atividade de criação na qual está envolvido;  
 o que inspirou seu trabalho;  
 por que os direitos de PI são importantes para ele (p. ex., permitem-lhe se 

sustentar e continuar desenvolvendo criações, etc.). 
 

Segundo minuto: [comentário sobre a PI e apoio público ou mensagem para o Dia 
Mundial da PI] 
O entrevistado comenta sobre:  

• por que é importante que inventores ou criadores pensem em proteger seu trabalho;  
• por que as pessoas devem celebrar o Dia Mundial da Propriedade Intelectual e por 

que é importante apoiar a inovação por um futuro verde. 
 
Observações 

1. O vídeo não deve durar mais do que 2 minutos.  
2. O inventor ou criador deve ser filmado em seu local de trabalho. 
3. O clipe deve incluir imagens do inventor ou criador trabalhando. 
4. O vídeo deve ser legendado. 

 
Você pode compartilhar seus melhores vídeos com a OMPI para eventuais usos nos 
canais da OMPI*. A OMPI reserva-se o direito de selecionar os vídeos que publica em 
seus canais de comunicação.  
 
Requisitos técnicos para vídeos que deseje enviar à OMPI*:  
 

• Resolução mínima: HD 1280x720, modo paisagem, formatos .MOV ou .MP4.  
• Para postagem em sua página web sobre o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, 

o vídeo editado deve ser apresentado com a abertura e encerramento relativos ao 
Dia Mundial da PI, disponíveis para download em meados de fevereiro no kit redes 
sociais. 

• Qualquer material em vídeo que deseje enviar à OMPI deve incluir:  
 seu vídeo editado;  
 uma cópia master limpa (sem abertura, título, legendas e encerramento);  
 uma tradução em inglês ou transcrição dos diálogos e/ou da narração. 

• Se houver algum logotipo a ser incorporado no vídeo (p. ex., créditos finais), envie 
uma imagem em alta resolução (.png) com fundo transparente. 

 
Como nos enviar seus vídeos 
 
Recomendamos que use uma das seguintes opções: 
 
• Vimeo (Vimeo.com) 
• WeTransfer – se tiver arquivo de vídeo de até 2GB (WeTransfer.com) 
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Queira enviar seu link a nosso endereço de e-mail referente ao Dia Mundial da PI:  
worldipday@wipo.int 
 
Se encontrar quaisquer dificuldades para nos enviar os links de seus arquivos, queira nos 
contatar através de nosso endereço de e-mail referente ao Dia Mundial da PI 
"worldipday@wipo.int". 
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