
MANUAL DE COMUCAÇÃO DOS

OBJETIVOS DO MILÊNIO
guia prático para divulgação de projetos na internet e na mídia





MANUAL DE COMUCAÇÃO DOS

OBJETIVOS DO MILÊNIO
guia prático para divulgação de projetos na internet e na mídia

2010





Sumário

Parte 1 – Entendendo de ODM ........... 5
1.1 O que são os ODM? ...................................................... 6

1.2 Como o Brasil está contribuindo  
para os ODM? ................................................................... 11

1.3 O seu projeto contribui  
para os 8 ODM? ................................................................ 12

Parte 2 – Como divulgar  
seu trabalho ....................................... 17
2.1 O que é notícia no seu projeto?  ............................... 18

2.2 Colocando a notícia em formato  
de texto para internet ..................................................... 19



2.3 Colocando a notícia em formato  
de vídeo para internet ..................................................... 27

2.4 Aspectos técnicos: websites ..................................... 29

2.5 Aspectos técnicos:  
vídeos para internet ........................................................ 39

2.6 Divulgando seus textos e vídeos através de 
ferramentas gratuitas ..................................................... 49

2.7 Divulgando seus projetos  
na imprensa ....................................... 52

Referências bibliográficas................. 54



 Parte 1

Entendendo  
de ODM



Entendendo de ODM8

1.1 O que são os ODM?

Imagine uma realidade global em que não haja fome nem pobre-
za, todos tenham acesso ao ensino fundamental, homens e mulheres 
sejam tratados como iguais, mães e crianças não morram por doenças 
que poderiam ser prevenidas, não exista mais epidemia de HIV e malá-
ria, o meio ambiente seja preservado e todos os países estejam unidos 
em prol do desenvolvimento. Esse foi o cenário visionado pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), durante a Cúpula do Milênio, realizada 
no ano 2000, em Nova Iorque. 

Esse encontro reuniu 147 Chefes de Estado e deu origem à Decla-
ração do Milênio, aprovada e ratificada no ano seguinte por 191 paí-
ses. O documento define 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) para o mundo e o compromisso de trabalhar por sua realização 
até 2015.

A Declaração do Milênio configura-se como uma plataforma de 
ação voltada para o desenvolvimento sustentável com metas claras a 
serem atingidas, prazos definidos e indicadores que permitem a qual-
quer cidadão do planeta avaliar os avanços conquistados em relação a 
cada um dos objetivos propostos.

A partir de então, os ODM transformaram-se em uma forte refe-
rência tanto para a criação de políticas públicas quanto para a decisão 
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das empresas, entidades e organizações não governamentais (ONGs) 
sobre a destinação de seus recursos. Para os países que assinaram a 
Declaração, trata-se de buscar corrigir a distribuição desigual dos be-
nefícios e custos criados pela globalização e construir as bases para um 
mundo mais sustentável.

Os 8 Objetivos do Milênio são:

ACABAR  COM  FOME E A MISÉRIA
1

Erradicar a extrema pobreza e a fome.

É o desafio de reduzir pela metade, até 2015, a proporção da po-
pulação que vive abaixo da linha da pobreza e a proporção da popula-
ção que sofre com a fome. Trabalhar nessas metas exige programas de 
geração de renda, redução da desigualdade social e direito à alimenta-
ção saudável para todos. 

METAS:

 Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da popu-
lação com renda inferior a 1 dólar pcc por dia.

Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da popula-
ção que sofre de fome.

EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE PARA TODOS
2

Universalizar a educação primária. 

Esse esforço visa melhorar a qualidade do ensino, ampliar o nú-
mero de anos de estudo e garantir que todas as crianças, de ambos os 
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sexos, de todas as regiões do país, independentemente da cor, raça e 
sexo, terminem o ensino fundamental.

META:

 Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, 
terminem um ciclo completo de estudo.

IGUALDADE ENTRE SEXOS E VALORIZAÇÃO DA MULHER
3

Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mu-
lheres.

Trata-se de combater o preconceito, ampliar as oportunidades 
das mulheres no mercado de trabalho e incentivar a maior participa-
ção feminina na política. 

META:

 Eliminar a disparidade entre os sexos no ensino fundamental e 
médio, se possível até 2005, e em todos os níveis de ensino, o 
mais tardar até 2015.

REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL
4

Reduzir a mortalidade na infância.

Promoção de variados meios, recursos, políticas e programas, diri-
gidos às crianças, às famílias e às comunidades para o combate à mor-
talidade infantil. 
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META:

 Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de 
crianças menores de 5 anos.

MELHORAR A SAÚDE DAS GESTANTES
5

Melhorar a saúde materna.

Promoção integral da saúde das mulheres em idade reprodutiva. 
A presença de pessoal qualificado na hora do parto será o reflexo do 
desenvolvimento de sistemas integrados de saúde pública. 

META:

 Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a razão de mortali-
dade materna.

COMBATER A AIDS, A MALÁRIA E OUTRAS DOENÇAS
6

Combater o HIV/Aids, malária e outras doenças.

Acesso da população à informação e aos meios de prevenção e de 
tratamento, e criação de condições ambientais e nutritivas que estan-
quem os ciclos de reprodução dessas doenças. 

METAS:

 Até 2015, ter detido a propagação do HIV/AIDS e começado a 
inverter a tendência atual.
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 Até 2015, ter detido a incidência de malária e de outras doenças 
importantes e começado a inverter a tendência atual.

QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
7

Garantir a sustentabilidade ambiental.

Este objetivo tem importantes desafios a serem superados: a in-
tegração dos princípios da sustentabilidade às políticas nacionais; o 
acesso à água potável e esgotamento sanitário; e a melhoria dos as-
sentamentos precários. 

METAS:

 Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas 
políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos 
ambientais.

 Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem 
acesso permanente e sustentável à água potável e esgotamen-
to sanitário.

 Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa na vida de pelo 
menos 100 milhões de habitantes de assentamentos precários.

TODO MUNDO TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO
8

Estabelecer uma parceria para o desenvolvimento.

Este objetivo tem a ver diretamente com você. É um convite para 
oferecer suas capacidades e conhecimentos em algum projeto para a 
melhoria da qualidade de vida de sua cidade, estado e país. 
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METAS:

 Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e 
executar estratégias que permitam trabalho digno e produtivo 
aos jovens.

 Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os be-
nefícios das novas tecnologias, especialmente nos setores de 
informação e comunicação.

1.2 Como o Brasil está contribuindo 
para os ODM?

O Brasil está entre os atuais 198 países signatários da Decla-
ração do Milênio. Nosso Governo, empresas e organizações da so-
ciedade civil vêm desde o ano 2000 trabalhando para atingir os  
Objetivos nela firmados. Esses esforços estão relatados no 4º Relató-
rio Nacional de Acompanhamento dos ODM, documento publicado 
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em março de 2010, através do qual o Governo expõe para a ONU e 
para a sociedade civil as iniciativas desenvolvidas e os resultados 
alcançados até o momento.

Esse 4º Relatório demonstrou que o Brasil já atingiu, por exem-
plo, as metas nacionais e internacionais de redução da extrema po-
breza e da fome. Se persistir na atual tendência de queda da morta-
lidade infantil, o país atingirá as metas previstas também antes do 
prazo. Duas conquistas são apontadas em relação ao meio ambiente: 
a facilitação do acesso à água potável nos espaços urbanos e a pro-
ximidade da eliminação do consumo de gases de clorofluorcarbono 
(CFC). Entre os problemas sociais que precisamos enfrentar, estão: 
viabilizar o acesso de toda população à educação primária e ao sa-
neamento básico, empreender mais esforços pela sustentabilidade 
ambiental e lutar pela igualdade entre homens e mulheres. O estudo 
indica ainda que é preciso fazer com que essas melhorias cheguem 
a todas as regiões do país, tanto urbanas quanto rurais, que ainda 
apresentam desigualdades entre si. 

1.3 O seu projeto contribui  
para os 8 ODM?

Talvez você não saiba, mas o projeto que você realiza na sua em-
presa, comunidade ou organização social pode contribuir com os 8 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela ONU.

“Mas quais vantagens eu teria se meu projeto realmente contribu-
ísse para os 8 ODM?” você pode se perguntar. É importante ter em men-
te que a ONU, a partir de grandes conferências internacionais nos anos 
1990, diagnosticou as principais causas que impedem o desenvolvimen-
to de muitos países. Nasceram assim os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio. Se a sua iniciativa contribui com esse projeto, você ajudará 
em questões que efetivamente vão trazer resultados para sua comuni-
dade ou público-alvo, e de quebra dar mais visibilidade para o ambiente 
no qual você está inserido ao se co-ligar com uma ação internacional.
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Para identificar se o seu projeto contribui para os ODM é preciso 
conhecer, inicialmente, quais são esses objetivos e suas metas (verificar 
no ponto 1.1 deste Manual). 

Abaixo, você encontra exemplos de ações que podem colaborar 
com os Objetivos.

Ações relacionadas ao 1º ODM:

– apoio à geração de emprego e renda;

– contratação de aprendizes e jovens em situação de 
primeiro emprego;

– fortalecimento da agricultura familiar e comunitá-
ria;

– capacitação profissional de jovens e adultos;

– estímulo à inclusão de pequenos fornecedores;

– criação de hortas comunitárias;

– apoio à micro e pequenas empresas.

Ações relacionadas o 2º ODM:

– capacitação de professores;

– investimentos e trabalho voluntário em escolas co-
munitárias;

– combate ao trabalho infantil;

– programas que estimulem a participação de crianças 
nas escolas (ex: escolinhas de futebol que exigem 
boas notas);

–	 apoio	em	escolas	para	pessoas	com	deficiência.
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Ações relacionadas ao 3º ODM:

– programas de capacitação profissional para mulheres;

– programas de educação sexual e de prevenção da 
gravidez na adolescência;

– combate à exploração sexual de mulheres e adoles-
centes.

Ações relacionadas ao 4º ODM:

– apoio a berçários e creches em comunidades;

– melhorar o acesso a medicamentos seguros e baratos;

– programas de acompanhamento médico-ambulatório;

– projetos de alimentação infantil, higiene e assistên-
cia à infância;

– melhora do acesso à água potável;

– estímulo ao aleitamento materno;

– projetos de orientação nutricional;

– trabalho voluntário em instituições de saúde.

Ações relacionadas ao 5º ODM:

– criação de centros de apoio feminino em comunidades 
(orientações materno-infantil e sobre o sexo seguro);

– trabalho voluntário em instituições que prestam ser-
viços à saúde da mulher;

–	 projetos	de	orientação	pré-natal.
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Ações relacionadas ao 6º ODM:

– trabalho voluntário em ONGs que desenvolvam 
projetos na área da saúde;

– apoio a programas que facilitam o acesso a medica-
mentos seguros e baratos;

– programas de educação, prevenção e tratamento 
da Aids e de outras doenças;

– palestras em escolas sobre prevenção de doenças.

Ações relacionadas ao 7º ODM:

– projetos de conscientização ambiental em escolas;

– trabalho voluntário em instituições que contribuam 
com o meio ambiente;

– programas de tratamento de resíduos;

– cursos de gestão do impacto ambiental;

– plantio de árvores;

–	 projetos	educacionais	de	valorização	da	fauna/flora	
locais;

– programas de conscientização sobre separação cor-
reta	do	lixo.
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Ações relacionadas ao 8º ODM:

– envolvimento do primeiro, segundo e terceiro seto-
res em projetos sociais;

– programas de capacitação e inclusão de aprendizes 
e estagiários nas empresas;

– movimentos pela definição da Agenda 21 Local em 
diferentes municípios do país.

Um aspecto importante que precisa ser levado em conta nesse 
momento de identificação é em relação ao assistencialismo. Segundo 
o glossário disponível no site da empresa Bunge, assistencialismo é 
uma “doutrina, sistema ou prática que organiza e presta assistência às 
comunidades socialmente excluídas, entretanto, sem que seja elabo-
rada uma política para tirá-las da condição de carência. É um conceito 
associado à noção de ‘caridade’ ou ‘filantropia’, pois não prevê o envol-
vimento da comunidade e não ambiciona transformações estruturais 
significativas.” Com o assistencialismo não se solidifica a autonomia, 
pelo contrário: gera dependência. É importante ter presente que os 
ODM propostos pela ONU, sob nenhum aspecto, propõem este escopo.



Como divulgar  
seu trabalho

 Parte 2
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2.1 O que é notícia no seu projeto? 
Nem tudo o que acontece na sua instituição ou projeto pode ser 

chamado de notícia. Algumas regras básicas podem ajudar na hora de 
rastrear o que é ou não um fato merecedor de divulgação em seu site, 
vídeo ou até mesmo na mídia.

Existem critérios que determinam o que é notícia dentro de uma 
instituição, e são chamados de critérios de noticiabildiade. É preciso 
que o fato, antes de tudo, tenha importância e gere interesse. Para se 
constatar se o tema que se quer abordar preenche esses requisitos, é 
possível se perguntar: “é algo que o público deve conhecer?”, “é algo 
que gera conhecimento ou interesse humano?”.

Outros critérios importantes de se levar em conta, dizem respeito 
aos seguintes tópicos:

 características específicas desse fato ou conteúdo. Trata-se 
de um tema atual? Estão disponíveis informações suficientes 
sobre ele para que possa ser bem contextualizado? Representa 
algo de novo, rompe com a normalidade?

 adequação ao meio de comunicação. Deve-se pensar se o 
conteúdo é adequado ao meio de comunicação no qual se pre-
tende divulgá-lo. 

 o tema é adequado ao público que o veículo de comunica-
ção utilizado pretende atingir? Para responder a essa per-
gunta, é preciso ter uma imagem do público que se quer atingir 
ou que já se atinge através de outras formas de comunicação.

 esse conteúdo é um “furo de reportagem”, uma grande no-
vidade? Se sim, valerá a pena inclusive enviar a sugestão de 
pauta sobre ele para diferentes veículos de imprensa, tais como 
jornais, TVs, rádios e websites noticiosos.

Após a checagem desses parâmetros, um último passo é impor-
tante para ter certeza quanto aos fatos que se deve divulgar. Lembre-
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se que estamos falando de notícias relacionadas aos ODM, então, você 
deve responder a duas questões:

1. O seu projeto ou empresa contribui para os ODM (ver item 1.3)?

2. Caso contribua, quais fatos relacionados a seu projeto podem 
responder aos critérios acima elencados? Não é preciso que se 
responda a todos eles, mas são parâmetros para mensurar a va-
lidade de se divulgar tal tema como notícia.

Depois que se chega à conclusão do que é ou não notícia, é o 
momento para que se defina o formato no qual esse conteúdo será co-
municado. Neste Manual, abordaremos dicas e diretrizes para auxiliar 
na composição de textos para websites e roteiros de vídeos on-line.

2.2 Colocando a notícia em formato  
de texto para internet

Para produzir um bom texto informativo para a Internet, é possí-
vel ter como parâmetros algumas orientações simples, mas que este-
jam de acordo com o perfil da mídia on-line. Estas três dicas podem lhe 
ser úteis para preparar um texto informativo que traga, com clareza, o 
tema que se propõe a apresentar:

 procure indicar, no início do texto, as respostas para as pergun-
tas mais usuais a respeito do tema, tais como “quem fez o quê, 
quando, onde e por quê”;

Entenda essa dica
Observe um exemplo de matéria que responde a essas ques-

tões e que foi divulgada no site ODM Brasil (http://www.odmbrasil.
org.br), tendo como fonte primária a Agência Brasil.
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 Secretário-geral da ONU convida Lula para discursar 
em cúpula internacional da ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Ban Ki-moon, disse - na última sexta, dia 28 - ter con-
vidado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discursar 
numa reunião de cúpula sobre as Metas de Desenvolvimento 
do Milênio para redução da miséria, das doenças e da fome. O 
encontro ocorrerá em setembro, paralelamente à sessão anual 
da Assembleia Geral da ONU. 

O secretário do Movimento Nacional pela Cidadania e Solida-
riedade (Nós Podemos), Rodrigo Rocha Loures, também vai partici-
par da cúpula, representando a sociedade civil. 

Ban Ki-moon esteve no Brasil para participar do Fórum da Alian-
ça de Civilizações, que tenta construir laços entre diferentes culturas. 
Ele visitou favelas onde há projetos sociais apoiados pela ONU. 

(...) 

 se possível, traga depoimentos de pessoas que participam do 
projeto ou ação descrita. Ao citar a fala dessas pessoas, identifi-
que-as de acordo com seu nome e profissão;
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Entenda essa dica
Esse trecho de reportagem sobre os ODM divulgado no site 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 
Brasil (www.pnud.org.br) exemplifica bem como se pode citar falas 
de entrevistados.

Festival de cinema busca promover ODM

Mostra na Bélgica reúne 17 documentários que concorrem a prê-
mios como o de Melhor Desenvolvimento de Conteúdo, oferecido pelo 
PNUD

Usar o poder do cinema para promover os Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio fixados pela ONU. Essa é a intenção do 
Festival Internacional de Documentários Millenium, que apresenta 
45 filmes – 17 deles em competição - que mostram vidas, histórias 
e identidades de homens e mulheres com o objetivo de chamar a 
atenção do público para o que precisa ser feito visando ao cumpri-
mento dos oito ODM.

Relatos sobre uma comunidade de 400 polinésios, a história 
da indústria de cultivo de flores no Quênia e a guerra civil na Re-
pública Democrática do Congo são alguns temas escolhidos pelos 
diretores na segunda edição do evento, que será realizado em Bru-
xelas entre 12 e 18 de junho.
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“O documentário é fruto de pesquisa pessoal de um dire-
tor que fica envolvido e imerso na realidade de outros”, afir-
ma o presidente do Festival Internacional de Documentários  
Millenium, Lubomir Gueorguiev. “Nossa missão é apresentar 
documentários inovadores de todo o mundo, que nos façam 
encarar questões fundamentais para a humanidade.” (...)

 procure, sempre que possível, traçar um contexto para a ação 
ou o projeto narrado. É interessante que se explique um breve 
histórico das ações que levaram ao acontecimento do fato que 
está sendo relatado. Caso se tenha esse tipo de informação, ela 
pode vir ao final do texto, em seguida a subtítulos. 

Entenda essa dica 
Em reportagem divulgada no Portal ODM (www.portalodm.

org.br), você pode observar o uso de subtítulos para ajudar a reunir 
mais informações acerca do tema principal da reportagem.

ODM 5 e saneamento são os mais difíceis de alcançar

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parce-
ria com a Organização das Nações Unidas (ONU), apresentou on-
tem (quinta-feira, 8/4) o quarto relatório de acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Lançado oficial-
mente no último dia 24 de março, durante a solenidade de premia-
ção da 3.ª edição do Prêmio ODM Brasil, o relatório mostra que os 
objetivos mais difíceis de serem alcançados pelos países têm sido o 
da redução da mortalidade materna e a redução da população sem 
acesso permanente e sustentável a água potável e esgotamento 
sanitário.

A abertura foi feita pela coordenadora-residente da ONU no 
Brasil, Marie-Pierre Poirier, e o relatório foi apresentado pelo diretor 
de Estudos e Políticas Sociais do Ipea, Jorge Abrahão.Marie-Pierre 
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iniciou sua apresentação dizendo que os Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio são hoje uma prioridade para a ONU e que 
diversos países têm alcançado as metas estabelecidas. “A agenda 
dos Objetivos do Milênio se tornou a agenda de muitos países. As 
metas do milênio precisam se tornar metas de Estado”, disse a re-
presentante da ONU.

Menos pobreza e fome

O Brasil alcançou metas como a redução da população urbana 
sem acesso a água, porém, em relação à população rural, os níveis 
de cobertura ainda são muito deficitários. As metas de redução da 
pobreza extrema e da fome já foram alcançadas e superadas pelo 
Brasil, que criou metas próprias, mais ousadas do que as da ONU, 
para esse objetivo específico. “Grande parte do atingimento das 
metas é resultante de políticas públicas do Brasil, que não foram 
criadas por acaso, tais como políticas sociais e econômicas que, 
por meio da estabilidade, favoreceram os pobres. Os programas de 
transferência de renda foram fundamentais no combate à fome e à 
pobreza extrema”, disse Jorge Abrahão.

Desigualdades regionais

O diretor enfatizou que embora os objetivos da ONU e do Bra-
sil tenham sido alcançados em relação à fome e à pobreza extrema, 
persistem disparidades regionais que precisam ser combatidas. 
“Precisamos de ações concretas das políticas públicas para a supe-
ração das diferenças regionais”, destacou Abrahão.

Melhor educação pública

Em relação à educação, alguns objetivos como a redução da 
razão na inclusão de meninos/meninas no ensino fundamental 
foi alcançada, porém é preciso elevar o nível do ensino público. “O 
Brasil se propôs uma meta mais ousada para a inclusão na educa-
ção para todos, mas ainda há uma deficiência no processo escolar, 
onde as falhas são muitas”, afirmou o diretor do Ipea.
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ODM

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram estabele-
cidos em 2000 pela Organização das Nações Unidas e foram assina-
do por 189 países, entre eles o Brasil, com o compromisso de lutar 
contra a pobreza, a fome, a desigualdade de gênero, o vírus da aids, 
degradação ambiental, entre outros.

Acompanhamento

O quarto relatório dos ODM traz a avaliação de 18 metas mo-
nitoradas por 48 indicadores propostos pela ONU e 60 assumidos 
voluntariamente pelo Brasil. O documento é resultado da colabora-
ção de mais de 20 ministérios, supervisão da Casa Civil, e coordena-
ção do Ipea, da Secretaria-Geral da Presidência da República e do 
Ministério do Planejamento e Gestão.

Vale lembrar também que, ao pensar em textos para a rede, você 
pode e deve incluir nele vários hiperlinks. Em geral, os hiperlinks cau-
sam no texto um efeito de aprofundamento do tema abordado. As pa-
lavras chaves podem ser linkadas com outros sites ou com partes do 
próprio website em que o texto foi divulgado para que ganhem uma 
explicação mais completa.

Ao preparar uma notícia para a web é preciso ainda pensar no al-
cance que se quer dar ao site (se local, nacional, ou até internacional). 
Tal definição vai direcionar as formas pelas quais se divulgará o site e o 
tipo de informação que será abordada nele.

É necessário também planejar o conteúdo pensando se cabe uti-
lizar recursos como áudio, gráficos e vídeos. Essas escolhas vão depen-
der também das ferramentas disponibilizadas pela própria estrutura 
do website para seus usuários alimentadores. Veja alguns exemplos:



27Manual de Comunicação

 a página do Movimento Nós Podemos (www.nospodemos.org.br) 
conta com vídeos: 

 a página do Prêmio ODM Brasil (www.odmbrasil.org.br) dispo-
nibiliza arquivos de áudio:
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 a página (em inglês) End Poverty 2015 (http://endpoverty2015.org/) 
apresenta vídeos e gráficos:

 o Portal ODM (www.portalodm.org.br) conta com uma Biblio-
teca Multimídia: 
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2.3 Colocando a notícia em formato  
de vídeo para internet

Escrever um roteiro para vídeo com transmissão on-line pode ser 
mais fácil levando em conta algumas características das informações 
transmitidas por meio de imagens e sons.

Também nos vídeos é interessante que você responda logo de iní-
cio às perguntas essenciais que podem ser feitas pelo público: “quem 
fez o quê, quando, onde e por quê”. Ter em mente o perfil das pessoas 
que você deseja que assistam sua produção (o público-alvo) pode aju-
dar na hora de redigir o roteiro e de tomar escolhas quanto ao uso de 
uma linguagem mais formal ou mais coloquial 

Um aspecto essencial do roteiro de vídeos, e que pode ser plane-
jado ainda durante o período de produção, é que cada trecho precisará 
ser coberto por imagens. Assim, escolha falar de assuntos para os quais 
você tem disponibilidade de cenas, podendo ser elas, até mesmo, fotos 
de arquivo.

Mais algumas dicas para facilitar a redação de seus textos in-
formativos: 

– use sentenças concisas, simples e declarativas, que tragam 
apenas uma idéia cada uma;

– evite as frases longas e aquelas escritas na voz passiva; 

– sobre o tamanho do texto, não há limitações, desde que se 
usem as primeiras camadas dele para responder as princi-
pais perguntas do leitor. 
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Ao escrever o texto que será lido pelo narrador do vídeo, lembre-
se que é um texto escrito para ser ouvido e não para ser lido. Tal carac-
terística faz com que sejam evitadas, por exemplos, frases construídas 
fora da ordem direta.

Ao mostrar entrevistas no vídeo, procure sempre antes identificar 
a pessoa que irá falar com nome e profissão, ou adicione essa informa-
ção em um crédito criado graficamente na etapa de edição do material. 
E não esqueça: assistir a outros vídeos na web sobre temas relaciona-
dos ao que você quer abordar pode ser uma boa fonte de ideias. 

Exemplos de vídeos na internet que falam dos ODM

 no Portal ODM Brasil (www.portalodm.org.br) há vídeos sobre 
os prêmios ODM:

Em relação à linguagem, procure:

– frases que deixem seu texto claro, conciso, compreen-
sível	e	que	denotem	o	uso	do	bom	português;

–	 não	usar	jargões	de	determinado	grupo	profissional,	gí-
rias ou coloquialismos;

– escrever de forma simples, direta e clara, não usar for-
mas	pomposas.
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 no site do movimento Nós Podemos, há vídeos sobre temas re-
lacionados aos ODM: 

2.4 Aspectos técnicos: websites 
Segundo a Organização Internacional de Padronização (ISO ou 

International Organization for Standardization), ao se construir um site, 
é indicado levar em conta a usabilidade web, ou seja, o quanto esse 
espaço on-line poderá ser usado por usuários específicos para alcan-
çar seus objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação.  
 
Boa parte da usabilidade que um site terá depois de pronto vai de-
pender do planejamento realizado antes do desenvolvimento de sua 
programação e design. Por isso, tal etapa deve contar com a partici-
pação de quem conhece a fundo o conteúdo de que tratará o site, em 
parceria com profissionais especializados em webdesign.

a) Linguagem web
Para a internet chegar até nós de uma forma simples e de fácil utili-

zação, é necessária a construção de um arcabouço complexo de códigos 
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e linguagens, que é feita por programadores. É importante trazer à luz 
alguns desses elementos utilizados para compreender basicamente 
como as páginas da internet funcionam e, caso se procure a constru-
ção de uma página própria com um profissional, poder dialogar sobre 
os benefícios de cada linguagem. 

As principais linguagens e tecnologias que explicaremos são: 
HTML e Flash.

1. HTML – é a abreviação para Hyper Text Markup Language, 
ou Linguagem de Marcação Hiper Texto. É a linguagem de 
formatação básica e mais utilizada na internet. Ela espe-
cifica a posição e o tamanho dos elementos criados pelo 
programador, como por exemplo tipo, cor e tamanho da 
fonte; cor de fundo da página; tamanho das margens etc.  
O HTML também permite criar ligações entre os arquivos, ou 
seja, os tão conhecidos links ou hiperlinks que possibilitam a na-
vegação virtual. Para se construir comandos nessa linguagem 
basta um simples editor de texto.

 Vantagens da linguagem HTML:

 indexação em sites de busca: facilita a localização de sua pá-
gina por sites como Google, Yahoo, Bing etc.;

  mudança de layout: caso você queira modificar algum as-
pecto ou estrutura da página, é mais simples e rápido em um 
site criado em HTML;

 velocidade no carregamento das páginas: além de permitir a 
abertura mais rápida dos sites, eles também ficam armazena-
dos em sua máquina, o que acelera ainda mais a reabertura 
de uma página.

 Exemplo de página em HTML: Portal ODM Brasil (www.odm-
brasil.org.br)
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2. Flash – é uma tecnologia desenvolvida pela empresa norte-
americana Adobe, com sede na Califórnia, que se baseia em 
imagens vetoriais, ou seja, imagens que armazenam apenas 
cálculos matemáticos que são executados pelo computador. 
Para criação de objetos ou mesmo páginas em Flash, é necessá-
rio utilizar o programa comercializado pela Adobe.

 Vantagens do Flash:

 possibilita a criação de efeitos avançados em arquivos bas-
tante pequenos;

 criação de efeitos especiais na página;

 aplicação em sites de jogos, simuladores visuais e exibição 
de vídeos;

 permite interatividade com usuário;

 Exemplo de página em Flash: Copa Petrobrás de Handebol 
(www.copapetrobrashandebol.com.br) 
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b) Ergonomia

Tornando seu site agradável para o usuário.

Está no dicionário Houaiss: ergonomia é o estudo científico das re-
lações entre homem e máquina, visando a uma segurança e eficiência 
ideais no modo como um e outra interagem. 

Se pensarmos que a relação entre os homens e computadores per-
meia hoje a vida de boa parte das pessoas, é lógico que um viés dos es-
tudos sobre ergonomia se volte também para o fenômeno da Internet e 
do uso dos websites. Quanto a esse aspecto, há inúmeros estudos sendo 
elaborados por pesquisadores de todo o mundo. Trazemos, abaixo, algu-
mas dicas básicas, mas você pode se inteirar mais sobre o tema por meio 
de uma pesquisa em universidades e na própria Internet.

 Use e abuse da sobriedade e da simplicidade. Um site mais lim-
po e livre do excesso de informações e imagens reforça a credi-
bilidade da organização que o mantém.
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 O uso de animações deve ser restrito a mensagens fortes, por-
que atraem o olhar do usuário da Internet.

 Quanto ao texto, procure dar atenção ao aspecto visual das fon-
tes escolhidas e à questão da legibilidade. O esforço de leitura 
na tela do computador é maior do que para ler no papel. Por 
isso, deixe espaçamento suficiente entre linhas e letras para 
que o usuário sinta que seu olhar flui confortavelmente por en-
tre as palavras.

 Crie facilidades para que o usuário não se perca no seu site. O 
logotipo deve estar presente em todas as páginas e, de prefe-
rência, linkado à sua página inicial. 

 Mantenha unidade visual entre as páginas para que o usuário 
saiba que se mantém navegando pelo seu website. 

 Mantenha um menu principal visível em todas as páginas que 
permita ao usuário chegar em outras páginas importantes do 
site sem ter que retornar para a página principal.

 Não deixe em seu website páginas do tipo “em manutenção” ou 
“em construção”. Caso seja o caso de alguma seção do website 
estar passando por reformulação, tire do ar por algum tempo 
os menus que conduzem a essa página.

 O tempo de carregamento de uma página deve ser o mais cur-
to possível, no máximo, de até 15 segundos. Ao escolher a lin-
guagem de programação e o tamanho das imagens que irão 
aparecer em seu website, lembre-se disso.

 Há diretrizes para permitir a universalidade do acesso, ou seja, 
para que o site possa ser conferido inclusive por portadores 
de deficiências físicas. O padrão mais aceito de recomenda-
ções para acessibilidade são fornecidos pela organização W3C 
(www.w3.org). 
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c) Estruturação de menus

Garantindo rapidez à navegação.

 Utilize a regra dos três cliques: qualquer informação deve ficar 
acessível com menos de 3 cliques.

 Mensagens curtas facilitam a sua memorização, por isso, opte 
também por itens de menus com títulos pequenos. O máximo 
de duas palavras é uma boa referência.

 Alguns itens de menu auxiliam o usuário a se sentir bem vindo 
no site, tais como: mapa do site e ferramentas para contato en-
tre o usuário e a equipe da página são sempre bem-vindos.

 Antes de estruturar o menu, reflita quanto aos caminhos que 
o usuário pode querer seguir dentro da página e os principais 
conteúdos que se tem para oferecer.

 A arquitetura de menus pode ser criada a partir um inventário 
dos conteúdos que se deseja oferecer no site, agrupados por 
temas. 

 Não ultrapasse o número de 10 rubricas no menu principal do 
site. 

 Após a definição das principais rubricas, é necessário determi-
nar a sua segmentação em submenus. Cuide para que o núme-
ro de submenus para cada seção esteja equilibrado em relação 
às demais seções. 

 Antes de criar o menu, pode-se ainda visitar websites de outras 
organizações e instituições que façam trabalhos correlatos ao 
que se quer divulgar, obtendo assim referências de como elas 
estruturaram suas informações. 
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d) Uso de imagens

Atraindo visualmente o usuário.

 Quanto à organização visual de sua página, atente para os 
estudos que demonstram que o olho do usuário de Internet, 
em geral, percorre a página seguindo um andamento que 
inicia no ângulo superior esquerdo e percorre a tela em zi-
gue-zague vertical até o ângulo inferior direito. A zona cen-
tral superior representa, portanto, um lugar estratégico para 
colocar imagens.

 Procure fazer com que as cores e as imagens utilizadas em sua 
página permitam uma sensação de unificação visual. 

 Ao escolher fotos e imagens para suas páginas on-line, leve 
em conta a informação que essas transmitem. Fotos e ima-
gens também contam histórias. Se você quer que o traba-
lho de sua organização ou projeto no qual está envolvido 
seja visto como uma ação positiva para a construção de uma 
sociedade melhor, não esqueça de optar por imagens que 
transmitam essa realidade. Mesmo que se aborde um pro-
blema social tão complexo quanto a fome ou a extrema po-
breza, é possível ressaltra, em fotos e ilustrações, a alegria 
e a beleza encontrada na solução para esses problemas (as 
ações que seu projeto realiza). 

 O mesmo critério de busca por imagens que realcem o valor 
e a positividade dos projetos que lutam pelos ODM pode ser 
aplicada aos vídeos on-line e as cenas que serão escolhidas 
para esses. 
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e) Dicas gerais

Tornando o seu site eficiente e fácil de localizar.

 Crie um site útil e rico em informações. Escreva as páginas de 
forma a descreverem acuradamente o seu conteúdo.

 Pense sobre as palavras que os seus usuários poderiam usar para 
encontrar o seu website por meio dos buscadores de Internet. 
Inclua estes termos entre o conteúdo escrito de suas páginas.

 Teste todo o site antes de disponibilizá-lo na web. Visite cada um 
dos links da página para verificar se não há links corrompidos.

 Teste o seu site para ter certeza que ele aparece corretamente 
em navegadores de Internet diferentes.

f) Glossário de termos técnicos

 Blog (Weblog) – página pessoal atualizada com freqüência e 
disposta em ordem cronológica inversa (iniciando pelo post 
mais atual). Caracterizada pelo tom informal e pela diversidade 
de temas que pode abordar. Pode ser escrita por uma ou mais 
pessoas e costuma expressar as opiniões e idéias de quem a 
escreve.

 Browser (navegador): é o programa de computador que você 
utiliza para ler as páginas da internet. O Internet Explorer é o 
browser que vem com o Windows. O Firefox é seu concorrente, 
assim como o Chrome, do Google, ou o Opera.

 Domínio: o nome que identifica um servidor na Internet. Pode 
constar de duas ou mais partes, separadas por pontos, e que 
identificam uma hierarquia de domínios e subdomínios. Exem-
plos: www.presidencia.gov.br, www.un.org etc.
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 Embedar: esse verbo não existe no dicionário de português, 
mais na internet significa inserir um vídeo, música, ou outros 
conteúdos em sites ou blogs. Não é preciso ter muito conheci-
mento em HTML, apenas copiar e colar o código fonte no local 
desejado na página. 

 FAQ (Frequently Asked Questions): documentos on-line que tem 
as perguntas e respostas mais frequentes feitas sobre um deter-
minado assunto, lista de discussão, site na WWW, etc. 

 Home Page: refere-se à página principal de informações em 
um site na WWW. Pode ser uma página pessoal ou de uma ins-
tituição, ou de um recurso de informação determinado. 

 Host: hospedeiro, em inglês, refere-se a qualquer computador 
em uma rede que oferece serviços de acesso para outros com-
putadores (servidor). Também se refere ao computador que 
oferece acesso à Internet via acesso discado ou linha privada. 

 HTTP (HyperText Transport Protocol): o protocolo usado pela In-
ternet para transmitir arquivos codificados em HTML entre um 
servidor e um cliente, na WWW. 

 Hipertexto: um documento que contém vínculos, ou links, a 
outros pontos do mesmo documento, ou a outros documentos, 
arquivos de texto ou imagens disponíveis em algum servidor li-
gado à Internet. Clicando-se o mouse em um link, causa o HTTP 
a buscar e transmitir o arquivo indicado para o cliente.

 Hipermídia: denomina-se a tecnologia ou o seu produto, no 
qual se combinam as características da multimídia e do hiper-
texto (ou seja, permite a navegação não linear usando elemen-
tos de gráficos, textos, sons, etc.). 

 IP (Internet Protocol Number): assim como cada casa possui 
um endereço, cada computador conectado à Internet possui 
um endereço de IP, representado por um número. Este endere-
ço é composto por uma seqüência de 4 números que variam de 
0 até 255, separados por um ponto. Por exemplo: 192.178.35.45. 
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 Microblogging: redes sociais como Twitter e Identi.ca que per-
mitem aos usuários enviar e receber atualizações de outros 
contatos em textos curtos (até 140 caracteres), popularmente 
conhecidos como tweets, que são exibidas no perfil do usuário 
e em outras mídias.

 Rede de Relacionamento: são sites que permitem criar uma 
página pessoal na Internet, encontrar amigos, participar e criar 
comunidades para compartilhar gostos e idéias. Possibilita atu-
alizar e divulgar um espaço pessoal na Internet com textos, fo-
tos e vídeos. Exemplos: Orkut, MySpace, Hi5, Facebook... 

 Site/Website/Sítio: um site, website ou sítio , é um conjunto de 
imagens, videos, textos ou outros conteúdos digitais que é dis-
ponibilizado por um ou mais servidores acessado por meio da 
Internet. Alguns sites requerem assinatura para que o internau-
ta tenha acesso ao seu conteúdo, outros são livres e permitem 
acesso à todos. 

 URL: é a sigla para Universal Relative Link, e na prática é o ende-
reço que nos permite acessar determinado site ou serviço.

  VOIP: é a abreviação da expressão inglesa Voice Over Internet 
Protocol (Voz sobre IP). A tecnologia VoIP permite transmitir voz 
digitalizada por meio de redes IP e, com isso, possibilita que 
chamadas telefônicas sejam feitas entre aparelhos compatíveis 
ou entre computadores com o uso de um programa apropriado 
(como o Skype).

 www (World Wide Web): o conjunto de servidores e o serviço de 
acesso à informação usando multimídia (texto, sons e imagens) 
baseado principalmente no protocolo HTTP.

Definições extraídas dos sites da Intermedic, SaferNet e Locaweb, 
onde podem ser encontrados outros termos técnicos relacionados  
à internet.
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2.5 Aspectos técnicos:  
vídeos para internet

O uso dos vídeos na Internet obriga que se pense em adaptações 
para as técnicas já existentes de filmagem e vídeo. Isso porque a rede 
mundial de computadores aceita os vídeos e os faz circular em uma 
abrangência inédita na história, mas há também restrições quanto a 
alguns aspectos técnicos.

a) Equipamentos para filmagem
Pela relação custo x benefício, a máquina fotográfica digital é a 

melhor opção para produção de vídeos para web. Se você dispor de 
mais recursos, filmadoras digitais permitem a captura de som e ima-
gem superiores. Em último caso e para situações específicas, um bom 
celular pode quebrar o galho.

Máquinas fotográficas

As máquinas fotográficas digitais são leves, ágeis e podem es-
tar sempre à mão quando preciso. É ótima para entrevistas de rua, 
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por exemplo. É fácil e rápido publicar a sua gravação sem ter que 
editá-la depois com um programa especial de edição.

Resolução Vídeo

Resolução é a quantidade de pixels horizontais e verticais que 
uma câmera pode capturar (quanto mais, melhor). Muitas câmeras 
digitais fazem vídeos de resolução 320x240, mas muitas já fazem 
640x480 pixels. Uma resolução HD é de 1920x1080 pixels; logo, não 
espere muito da qualidade de uma máquina fotográfica digital.

Curto Tempo de Gravação

Algumas câmeras digitais só podem gravar vídeos por um 
período curto de tempo (cerca 30-45 segundos), depois param e 
escrevem os vídeos na memória. Outros modelos podem gravar ví-
deos até que o cartão de memória fique cheio. 

Qualidade da Imagem

É preciso avaliar a resolução do vídeo, frame por segundo e 
mega-pixels para uma estimativa aproximada da qualidade de ima-
gem. Existem máquinas fotográficas profissionais que estão substi-
tuindo as filmadoras em filmes por conta do custo e a qualidade da 
imagem é semelhante às câmeras profissionais.

Qualidade de Som

Não conte com um som de alta qualidade em uma câmera di-
gital. Tente ficar o mais próximo possível da sua fonte sonora. Tam-
bém é possível gravar o áudio separadamente e depois sincronizar 
a imagem e o som, mas isso acrescenta uma boa dose de trabalho 
na fase de edição.
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Filmadoras digitais

As filmadoras digitais (DV) geralmente oferecem um maior 
controle sobre a qualidade da imagem e do som capturados. Uma 
filmadora é quase sempre maior que uma máquina digital, requer 
que o filme seja convertido em formato digital (enquanto as má-
quinas digitais produzem arquivos que podem ser lidos diretamen-
te no computador), e seus acessórios aumentam o volume da mo-
chila (fitas, microfones, baterias extras, etc.).

Apesar dessas desvantagens, se o seu vídeo precisa de maior 
qualidade de som e imagem, a escolha por uma filmadora valerá a 
pena. Filmadoras são ótimas para projetos que necessitam mostrar 
uma boa qualidade em tela cheia, na TV, em um projetor ou em DVD.

Tipo de Mídia 

Se você está comprando uma filmadora e pretende editar o 
seu vídeo, é possível utilizar um modelo que usa fitas mini-DV. Al-
gumas câmeras gravam diretamente em DVD ou em disco rígido 
interno - elas comprimem os vídeos em um formato que poderá ou 
não ser compatível com o seu software de edição. Verifique antes 
de comprar.
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Transferindo o vídeo para o computador

No mínimo, você precisará de uma porta USB ou Firewire 2.0 
(também conhecida como “i.LINK” ou “IEEE 1394”). Essa porta tem 
que ser igual à porta de sua filmadora DV.

Qualidade do Som e Imagem

Você pode encontrar exemplos de qualidade de imagem, em 
sites de Review, alguns sites avaliam inclusive a qualidade do mi-
crofone interno. Se quiser um som de alta qualidade, é preciso usar 
um microfone externo. Apenas certifique-se que existe uma entra-
da de áudio para poder usar um microfone externo. 

Celulares

As empresas que reinventam celulares sabem que hoje é pre-
ciso além de tecnologia, interação e têm investido em aparelhos 
que tiram fotos em alta resolução e capturam imagens em movi-
mento com qualidade de vídeo e som cada vez melhores. Mas nada 
adianta investir em tecnologia se a convergência entre essas novi-
dades e a internet não fosse possível. 
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Curto tempo de gravação

Semelhante a algumas máquinas fotográficas digitais, os celu-
lares não tem um tempo longo para a gravação de vídeos. É preciso 
estar atento para verificar qual o período ela grava e quanto de me-
mória tem o aparelho. É possível “estender” a memória do celular, 
através da aquisição de cartões de memória. A vantagem é que os 
vídeos para a internet são curtos, de no máximo 5 minutos.

Resolução

Se for utilizar o celular para gravar vídeos, lembre-se que a câ-
mera precisa ter no mínimo 1.3 megapixels de resolução. Não abu-
sar do zoom também é essencial para que não exista desfoque de 
imagens e muito movimento num vídeo que será visto por sites 
como o YouTube, por exemplo. 

Finalização

Salve seu vídeo de preferência em AVI, pois esse formato 
possui uma boa qualidade, além de ser permitido em sites de ar-
mazenamento. O vídeo deve ter uma resolução entre 320×240 
e 480×320, no mínimo. Não é necessário muito mais do que isso, 
levando-se em conta o tamanho usado para exibição.

b) Programas de edição
Luz, câmera... edição. A última etapa do processo de produção 

consiste em organizar todas as imagens captadas pela câmera a fim de 
criar uma sequência lógica e, assim, transmitir uma mensagem. Existe 
uma série de editores de vídeo, desde os mais simples aos mais com-
plexos, utilizados por grandes emissoras de TV.
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1. Windows Movie Maker – editor que já vem no sistema ope-
racional Windows. É mais utilizado para filmes domésticos em 
que se pode criar títulos, créditos e alguns efeitos, e salvar no 
formato WMV;

2. Sony Vegas – editor comercializado pela Sony que permite sal-
var vídeos em diversas qualidades e publicá-lo diretamente no 
YouTube;

3. Video Toolbox – gratuito, é um editor online disponível no site 
www.videotoolbox.com. Permite o envio de vídeos do compu-
tador ou de outros sites, sem a necessidade de baixá-lo para o 
computador.

3. Adobe Premiere – comercializado pela Adobe, este é um dos 
principais softwares de edição profissional do mercado, que 
exige alta capacidade de processamento do computador e co-
nhecimentos técnicos por parte do usuário.

c. Formatos de vídeo
Os vídeos são publicados na Web em diferentes formatos, desde 

aqueles capturados através de celulares àqueles produzidos em alta 
definição. Atualmente, os formatos mais populares são:  

Extensão: WMV/WMA

Programa: Windows Media Player

Formato proprietário da Microsoft para áudio e vídeo 
no PC. É baseado em uma coleção de codecs que podem 
ser usados pelo Windows Media Player para reproduzir 
arquivos codificados em vários formatos. Também é uti-
lizado para streaming. 
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Extensão: RM/RA

Programa: Real Player

É o formato proprietário da Real Networks, uma das prin-
cipais adversárias da Microsoft no segmento de multi-
mídia online. É também muito usado para transmissão 
de áudio por streaming. 

Extensão: MOV

Programa:

Formato criado pela Apple para o Quicktime, o seu pro-
grama de multimídia - também disponível para Windo-
ws. Pode ser utilizado para transmissões em streaming. 

Extensão: MPG/MPEG

Programa: vários (necessita codec)

O MPEG (de Moving Picture Experts Group) é um formato 
de compressão de áudio e vídeo mantido pela Interna-
tional Organization for Standardization. O formato de 
música digital MP3 é baseado em uma das especifica-
ções do MPEG. O formato é muito popular para a troca 
de vídeos na Internet. Como o avi, pode ser reproduzido 
por quase qualquer player, contanto que o codec usado 
em sua geração esteja instalado. 
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Extensão: ASF

Programa: Windows Media Player

Abreviação para Active Streaming Format. Um formato 
de arquivo da Microsoft para executar vídeo digital via 
Internet (streaming). 

Extensão: AVI

Programa: vários (necessita codec)

Dependendo do codec usado para gerar o vídeo, o ar-
quivo será ou não compactado. Se não for, ocupará 
um grande espaço no disco. Pode ser reproduzido por 
quase qualquer player, contanto que o codec usado em 
sua geração esteja instalado no computador que vai o 
reproduzir. Um excelente sistema chamado DivX, consi-
derado o MP3 do vídeo por aliar boas qualidade e com-
pressão, utiliza a extensão AVI. 

Canivete suíço: os codec packs, como indica o nome, são pacotes 
que reúnem praticamente todos os codecs disponíveis. Geralmente, 
trazem uma espécie de player universal, capaz de identificar qualquer 
formato. 

d) Glossário de termos técnicos
 Captura: em um processo de edição-não-linear, para que a 

edição possa ser feita é necessário trazer os dados (imagem + 
som) para dentro do computador, ou seja, capturar estas infor-
mações e gravá-las em seu disco rígido. Uma vez gravado no 
HD do micro, o vídeo pode então ser editado.
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 Codec: um codec é um dispositivo ou programa capaz de codi-
ficar e decodificar em um sinal ou um stream de dados digitais. 
A palavra “codec” é uma aglutinação de algumas das seguintes 
combinações: ‘Compressor-Decompressor’, ‘Coder-Decoder’ ou 
‘algoritmo de Compressão/Descompressão’. Codecs codificam 
um stream ou sinal para transmissão, armazenamento ou en-
criptação e decodificam-no para visualização e edição. 

 Compressão de Áudio/Vídeo: é uma forma de compressão de 
dados criada para reduzir o tamanho dos arquivos de áudio/
vídeo. Algoritmos de compressão são tipicamente referidos 
como codecs de áudio/vídeo. Assim como acontece com outras 
formas de compressão de dados (como o .zip ou .rar), existem 
muitos algoritmos que conseguem o efeito de compressão. 

 Creative Commons: a Creative Commons (CC) é uma organiza-
ção sem fins lucrativos com objetivo de expandir a gama de tra-
balho criativo disponível para que outros possam legalmente 
utilizar, reconstruir e compartilhar. O site da Creative Commons 
permite que detentores de direitos autorais (copyright) possam 
conceder alguns de seus direitos, e manter outros, através de 
uma variedade de esquemas de contrato e licenciamento, in-
cluindo-se dedicação ao domínio público ou termos licença de 
conteúdo aberto. A intenção é evitar problemas com leis atuais 
de direito autoral sobre o compartilhamento da informação. 

 Edição de áudio/vídeo: é o processo de alteração do áudio/ví-
deo, que normalmente é feito seguindo um roteiro pré-definido.

 Efeitos de áudio/vídeo: efeitos sonoros/visuais ou efeitos de 
áudio/vídeo são sons/imagens artificialmente criados ou me-
lhorados, ou processos sonoros/visuais usados para enfatizar o 
conteúdo - artístico ou não - de filmes, videogames, música ou 
alguma outra mídia.

 Extração de áudio/vídeo de CD/VCD/DVD: extração (ripping) 
- também conhecido como extração de áudio/vídeo digital 
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(DAE - Digital Audio/Video Extraction) - é o processo de cópia 
do áudio/vídeo do CD/VCD/DVD para outra mídia, mantendo 
os dados em seu estado digital original. 

 Filtros de áudio/vídeo: são os tipos de filtros usados para o 
processamento de sinais de áudio/vídeo. Existem muitos filtros 
para diversos aplicativos, incluindo equalizadores de gráficos, 
sintetizadores, efeitos sonoros, tocadores de CD e sistemas de 
realidade virtual. 

 Formato de áudio/vídeo: é um meio de armazenamento de 
áudio/vídeo. O termo é aplicado tanto para meio físico quanto 
para o formato do conteúdo - em ciência da computação é nor-
malmente limitado ao formato do arquivo, mas em uma defini-
ção mais abrangente se refere também ao método físico usado 
para armazenar os dados. 

 Imagem de disco, de VCD/DVD e ISO: refere-se a uma imagem 
de um disco óptico de CD/DVD. Como é típico para imagens de 
disco, além dos arquivos de dados que estão contidos dentro 
de uma imagem ISO, ele contém também todos os metadados 
do sistema de arquivos (código de boot, estruturas e atributos). 
Toda essa informação está contida em um arquivo simples, fa-
cilitando a distribuição e download ao invés de se compartilhar 
múltiplos arquivos. 

 Mídia de streaming: é a mídia que é consumida (lida, visua-
lizada ou escutada) enquanto está sendo entregue. Streaming 
é mais uma propriedade do sistema de distribuição do que a 
mídia por si só. A distinção é normalmente aplicada a mídias 
que são distribuídas em redes de computadores; a maioria dos 
sistemas de distribuição ou são inerentemente streaming (rá-
dio, televisão) ou não-streaming (livros, cds de áudio/vídeo). 
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 Podcasting/Vodcasting: podcasting é o método de distribui-
ção de arquivos multimídia, tais como programas de áudio/ví-
deo ou clipes de música, através da Internet, podendo utilizar 
tanto o RSS como o formato Atom syndication; assim se conse-
gue tocar tanto em dispositivos móveis como em computado-
res pessoais. 

 Pré-masterização de VCD/DVD: é o processo de coletar um 
único arquivo ou um conjunto de arquivos em uma estrutura 
universalmente definida, a ser queimada para um VCD ou DVD, 
para ser tocado em um tocador de VCD/DVD. 

 Queima do VCD/DVD: processo de escrita de arquivos ou ima-
gens ISO em um DVD/VCD. Isto requer um gravador de CD/
DVD.

Definições extraídas do Guia do vídeo - INFO Exame e dos sites Fa-
zendo vídeo e Áudio/Vídeo NGO-in-a-box, onde podem ser encontrados 
outros termos técnicos relacionados à produção audiovisual.

2.6 Divulgando seus textos e vídeos 
através de ferramentas gratuitas

O seu projeto é algo inédito, dá resultado, beneficia uma porção 
de pessoas e apenas você e o seu grupo o conhecem? Está na hora 
de compartilhar com mais pessoas essa iniciativa, tanto para servir de 
exemplo replicável em outras localidades como para provar que, quan-
do nos unimos e queremos, podemos mudar muita coisa.

A internet oferece uma série de ferramentas gratuitas para tornar 
o seu material à disposição de todo o mundo. Vamos a elas:
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Blog – caso você tenha ou não um site, o blog é uma for-
ma de tornar mais dinâmico o seu conteúdo, permitin-
do maior interatividade para os usuários. Trata-se de um 
registro publicado na internet relativo a algum assunto 
e organizado cronologicamente (como um histórico ou 
diário). As plataformas mais conhecidas são blogspot 
(www.blogspot.com) e wordpress (www.wordpress.
com). Para criar uma página no blogspot, é necessário 
possuir uma conta no Google (se você possui um e-mail 
@gmail.com você já possui essa conta). Já no wordpress 
é necessário apenas preencher um cadastro;

Flickr – pelo endereço www.flickr.com é possível aces-
sar uma das principais redes de compartilhamento de 
fotos da web. Após se cadastrar no site, é possível pu-
blicar qualquer tipo de imagem relativa ao seu projeto 
e adicionar legenda para explicar onde ocorre, como é 
feito etc. Se você já possuir um e-mail @yahoo.com.br 
não é necessário fazer o cadastro, apenas fazer o login 
como se fosse acessar a página de e-mails;

 

YouTube e Vimeo – se você fez algum vídeo de seu pro-
jeto esses sites estão implorando que você o publique. 
O YouTube é o principal site de compartilhamento de 
vídeos da internet. Ao acessar www.youtube.com, você 
precisa criar uma conta (exceto se você já for cadastrado 
no Google) para em seguida publicar os seus vídeos. É 
possível, inclusive, criar um canal com temas e cores. Já 
no Vimeo (www.vimeo.com) também é necessário efe-
tuar um cadastro;
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Twitter – é uma página na qual se pode escrever men-
sagens de até 140 caracteres. Através do site www.
twitter.com, é possível “seguir” pessoas e “ser seguido” 
por elas, formando-se, assim, uma rede social em que 
seus seguidores lêem o que você escreve e vice-versa. 
Nele, você pode escrever a respeito da sua organiza-
ção ou empresa, contar detalhes do projeto, publicar 
links e até fotos;

Orkut e Facebook – redes de relacionamento mais 
conhecidas da internet. O Orkut (www.orkut.com) é o 
mais acessado no Brasil. Para se inscrever, também é 
preciso possuir uma conta no Google. Na página, você 
pode criar um perfil do projeto, publicar fotos e escrever 
notícias breves sobre o andamento das ações. Também 
permite que se crie comunidades nas quais seus co-
nhecidos podem participar e interagir com perguntas, 
comentários etc. O Facebook (www.facebook.com) é 
muito semelhante ao Orkut. O que muda é se o inter-
nauta vai se cadastrar como pessoa (cria-se um “perfil”) 
ou como empresa/organização (cria-se “página”). A di-
ferença é que com um perfil é possível convidar as pes-
soas para se tornarem seus amigos, e com a página são 
as pessoas que devem ir até você para tornarem-se fãs;

Wikipedia – é uma enciclopédia livre em que qual-
quer pessoa pode escrever o seu artigo sobre determina-
do assunto. No site www.wikipedia.org, a pessoa realiza 
um cadastro e monta seu texto, que ganha bastante rele-
vância em sites de buscas como Google, Bing, Yahoo etc. 
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2.7 Divulgando seus projetos  
na imprensa

Divulgar um trabalho, uma ação, um evento, nos mais diversos ve-
ículos de comunicação não é apenas multiplicar a informação. Quando 
é feita a divulgação de qualquer ação à sociedade, a informação con-
textualizada torna-se de conhecimento público, ganha a comunidade 
e passa a ser destaque. Como consequência, o tema começa a ser parte 
da agenda de quem tem poder decisório e, a partir daí, inicia-se a mu-
dança de postura e comportamento de um público cada vez maior.

No caso das ações e projetos que promovem os ODM, comunicar 
o trabalho é item obrigatório. A sociedade, quando têm conhecimento 
das ações e projetos de responsabilidade social e ambiental, passam 
a ser integrantes do processo e começam a acompanhar e contribuir 
com os resultados. 

Ao contrário do que se imagina, comunicar não é um processo 
complicado. Basta ter as ferramentas e os profissionais adequados para 
garantir o sucesso da divulgação do projeto e o consequente envolvi-
mento da sociedade.

A credibilidade e o nível de desenvolvimento alcançado pela im-
prensa de um determinado país estão hoje entre os elementos fun-
damentais para ampliação e consolidação do processo democrático. A 
parceria da mídia, principalmente com a imprensa, para a divulgação 
de um projeto que visa atingir os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, é ferramenta necessária para difundir informações. 

A imprensa conta com grau elevado de confiança por parte da so-
ciedade, mantém um diálogo isento e crítico em relação aos assuntos 
que abordam e é formadora de opinião. 

Para tanto, é fundamental conhecer os princípios da imprensa, 
seu modo de operar, o perfil de seus profissionais e seus códigos de 
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relacionamento para garantir o resultado que se almeja atingir. Se-
guem abaixo alguns conceitos e pessoas-chave que podem auxiliar 
neste processo.

1. Editores – é fundamental que os editores dos jornais ou pro-
gramas de rádio e TV da sua região conheçam o seu projeto. 
Faça uma visita à redação para apresentar o trabalho que está 
sendo desenvolvido, mas ligue antes para saber o melhor ho-
rário. Entrar em uma redação no horário de fechamento do jor-
nal/programa é certeza de péssimo atendimento;

2. Jornalistas – procure entender como o jornalista pensa. Como 
é o seu trabalho, qual a sua rotina e o principal: por que ele pu-
blicaria uma matéria sobre seu projeto;

3. Conteúdo – antes de enviar um e-mail ou telefonar para as re-
dações e contar sobre uma nova ação do seu projeto, pense 
qual o peso, qual a novidade que tem naquele fato. Se não for 
algo de interesse público, que traga resultados ou possa ser 
replicável, dificilmente ganhará espaços em grandes veículos. 
Uma estratégia interessante é ficar atento ao que está aconte-
cendo no momento e que ganha destaque na mídia. Por exem-
plo, quando o IBGE divulga dados sobre analfabetismo no Bra-
sil e seu projeto visa ensinar crianças a ler e a escrever, aí está 
um grande momento para oferecer seu projeto à mídia como 
uma notícia que faz contraponto àquela situação;
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