Como fazer um curso
online com videoaulas

www.hotmart.com

AUTORA

THAIS BITTENCOURT
INBOUND MARKETING SPECIALIST
thais@hotmart.com.br

DESIGN

CADU BRAGA
GRAPHIC DESIGNER
cadu@hotmart.com.br

Fazer um curso em formato de videoaulas
é umas das melhores formas de transmitir
conteúdo rico e educativo de maneira clara.
Os vídeos permitem uma riqueza de
detalhes que os ebooks e audiobooks
não possuem, pela limitação do próprio
formato. Os vídeos são ideais para
assuntos mais densos, que precisam
de explicação detalhada, mas também
podem se adequar para assuntos mais
simples. Essa versatilidade abre as portas
para explorar o conteúdo até onde a
criatividade lhe permitir.
Se você pensa em produzir um curso
com muita qualidade, neste material
você aprenderá como criar conteúdos
audiovisuais e lançá-los na internet!
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POR QUE INVESTIR EM
CONTEÚDO AUDIOVISUAL

Por que investir em conteúdo audiovisual

Com o amontoado de informações pelos quais somos atingidos
hoje em dia, quanto mais clara e direta for sua comunicação
nos meios online, melhor. Pensando nisso, a comunicação
audiovisual tem crescido exponencialmente nos últimos anos
e muitas pessoas souberam explorar esse recurso como uma
ferramenta para criar um negócio. É o caso dos Youtubers e dos
produtores digitais. O Youtuber utiliza suas habilidade frente
às câmeras para entreter, ensinar e levantar discussões através
da rede que já conta com mais de 1 bilhão de usuários. Já os
produtores digitais têm como objetivo educar, através de cursos,
sobre os mais diversos temas. Veja as vantagens que os vídeos
podem trazer, tanto para quem os produz, quanto para quem
consome o conteúdo:
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1. ASSIMILAÇÃO
De acordo com o Quicksprout, um conteúdo em vídeo pode
aumentar o entendimento da audiência em 74%. O tom da
fala, o olhar, os gestos não estão contidos em um texto e cabe
ao leitor fazer a interpretação do que lê. Através do vídeo, é
possível expressar sentimentos que são limitados através de
um conteúdo escrito.

2. SIMPATIA
Se você se dá bem com as câmeras, as chances de conquistar fãs
que se identificam com sua forma de falar/ensinar são altas. E
pessoas amam compartilhar aquilo que as agradam, assim, você
tem ainda mais chances de adquirir novos expectadores.
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3. MEMÓRIA VISUAL
O público tende a memorizar mais o conteúdo audiovisual do que
aquele somente em formato de texto. Muitos estudantes preferem
esse meio nos estudos para vestibular ou concursos públicos.

4. INTERAÇÃO
Os vídeos podem aumentar as interações do público com o autor
em até 403%, o que é excelente para criar laços com a audiência.
Esse tipo de relação é importante para gerar credibilidade e
manter seus alunos engajados, o que aumenta a chance de que
eles voltem a comprar com você.

5. CREDIBILIDADE
O cérebro automaticamente tende a dar mais atenção e
credibilidade à informação quando identifica um rosto humano
passando informação. Dessa forma, seus alunos estarão mais
predispostos a receber outros conteúdos gerados por você,
através de e-mail marketing ou redes sociais, por exemplo.
Com base nessas vantagens, é possível perceber porque
os vídeos se tornaram tão populares, certo? Depois dessas
informações, é hora de partir para a produção. Se você tem uma
ideia de um curso digital, é hora de tirar o projeto do papel.
Se você ainda não sabe o que produzir, você tem algumas opções
para começar a pensar no assunto:
• observe ao seu redor e busque identificar algo em
comum que as pessoas queiram aprender e que você
8
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possa ensinar. Exemplo: você percebe que muitas
pessoas ao seu redor têm dificuldade para cumprir
com metas e procrastinam constantemente. Você pode
estudar técnicas de produtividade, testá-las e ensinar
outras pessoas a executá-las.
• identifique suas habilidades e características pelas
quais é admirado e pense em como pode transformar
seus talentos em ensinamentos. Exemplo: você é
uma pessoa muito amigável e sabe como conquistar
amigos e parceiros. Que tal ensinar seus métodos a
quem é mais tímido?
• procure por quem tem um talento: se você ainda não
conseguiu pensar em uma ideia para transformar em
vídeo-aulas, pense em seus amigos e conhecidos que
possam ensinar e proponha realizar a produção em
parceria! Exemplo: sabe aquele seu amigo que dá aulas
de francês? Pode ser uma ótima opção convidá-lo para
produzir um curso completo de francês básico!
Depois dessas dicas, te convido a continuar lendo nosso conteúdo
enquanto pensa no conteúdo do seu material. Vamos lá?
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DEFININDO SEU CONTEÚDO
Uma vez que você decide o tópico do seu produto digital, é
fundamental que você domine o assunto que irá ensinar. Pesquise
diversas fontes sobre o conteúdo, inclusive materiais estrangeiros.
Busque sites como o Quora, Yahoo Respostas, KeywordTools
e até mesmo o auto complete do Google (a própria ferramenta
te dá várias opções de pesquisa enquanto você digita), para
descobrir as dúvidas comuns das pessoas acerca do seu assunto
e aqueles termos relevantes que estejam no mesmo âmbito que
o seu. Com base nessa pesquisa, estude mais. Por que isso é
importante? Bem, só assim você será capaz de construir o material
mais completo possível, aquele que seus futuros clientes fiquem
realmente satisfeitos por terem adquirido.
10

ENTENDA MAIS SOBRE
SEU NICHO

Entenda mais sobre seu nicho

Pesquise o que seus concorrentes estão falando sobre o
assunto. É importante que você verifique todo tipo de material:
textos, áudios, vídeos e tudo que falar acerca do seu nicho e
assunto. Essa pesquisa é fundamental para que seu material
seja ainda mais completo e tenha muita qualidade. Uma maneira
interessante de fazer o seu benchmark é abrir a janela anônima
do seu navegador e fazer uma pesquisa no Google com os
termos ligados diretamente ao seu assunto.
12
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Seu curso é sobre maquiagem profissional? Pesquise sobre:
“maquiagem profissional”, “como ser uma maquiadora profissional”,
“aprender a maquiar”, “truques profissionais de maquiagem” e
claro “curso de maquiagem profissional”, as opções são inúmeras!
O Keywordtool e Keyword Planner do Google Adwords te
ajudarão com os termos mais pesquisados. Busque também no
Youtube, afinal, seu material será em vídeo, certo?
Verifique todos os resultados das primeiras páginas e veja
sobre o que eles abordam e como abordam. O objetivo
deste passo é identificar os pontos fracos e fortes de seus
concorrentes para ter um parâmetro ao criar seu material. É
importante que seu conteúdo sempre supere aqueles que já
estão disponíveis na web.
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COMO DETERMINAR
SUAS PERSONAS

Como determinar suas personas

As personas ou buyer personas são personagens fictícios que
simulam seus clientes ideais. Você deverá formular suas vídeoaulas e suas campanhas de divulgação do curso para as suas
personas. Quão mais detalhadas elas forem, mais eficientes serão
seus esforços para atrair o público adequado.
Suas personas podem ser construídas através de pesquisas e
entrevistas para reunir um bom volumes de dados, que sejam
suficientes para identificar padrões em comum. Para isso, você
pode elaborar formulários online, fazer entrevistas pessoalmente
com prospects ou clientes (caso você já possua um negócio) e até
mesmo com clientes de negócios do mesmo nicho que o seu.
A partir de então, você irá analisar os dados recolhidos e definir
a quem você deve direcionar seu curso digital. Sua persona
deve conter às seguintes informações: nome, idade, cidade,
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profissão, nível de estudo, hobbies, dados de consumo, sonhos,
dores e, por fim, como seu produto pode impactar de forma
positiva na vida da persona.
Veja um exemplo de uma persona de um curso de inglês:

Clara Fonseca da Silva
Idade:

Escolaridade:

23 anos

Graduação em Administração

Cidade:

Profissão:

Fortaleza

Desempregado

Hobbies
Viajar, ir à praia, sair com amigos e ir à
academia.

Sonhos
Mudar para São Paulo e buscar grandes
oportunidades em empresas de grande
porte, morar sozinha, ter dinheiro para
viajar para outros países.

Dados de consumo
Gosta de comprar roupas, sapatos e
preocupa-se com sua alimentação.
Gosta de comprar roupas, sapatos e
preocupa-se com sua alimentação.

Dores
Não tem dinheiro para pagar uma
escola de inglês ou professor
particular, começou a estudar por
aplicativos, mas não se adaptou à
metodologia.

Como meu produto pode impactar
Com apenas meia hora diária, Clara poderá aprender o inglês básico, conseguirá se
comunicar na língua e poderá concorrer à vagas melhores em seu setor.
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COMO ESTRUTURAR O SCRIPT

Como estruturar o script

Este é o momento de pensar em toda a estrutura de seu curso.
Quantos módulos ele terá, em quantos capítulos será dividido e
quais serão os tópicos abordados.

1º Faça o registro de todos os assuntos principais que devem ser
abordados em seu curso. Estes serão os módulos.
2º Dentro dos módulo, escreva as mensagens centrais em
formato de tópicos. Estes serão os temas de cada vídeo.

IMPORTANTE:
Como seu produto nada mais é do que uma aula, é essencial que
o tom da fala seja natural e prenda a atenção do aluno. Dessa
forma, não recomendamos que escreva suas falas para decorar
ou lê-las ao longo da gravação. Deixe que as palavras fluam
naturalmente enquanto ensina.
18
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3º O último passo é convidar seu aluno a realizar alguma ação
para continuar interagindo com seu conteúdo. São os chamados
“Call to Action”. Eles podem ser um convite para o espectador
assistir ao próximo vídeo, baixar um documento complementar
daquela aula, curtir sua fanpage, deixar um comentário ou
dúvidas para aquele vídeo.

TAMANHO IDEAL DO VÍDEO
Pesquisas constataram que o tempo máximo que nós, seres
humanos, conseguimos focar em uma determinada tarefa é de 7
a 10 minutos. Isso não significa, necessariamente, que suas aulas
devem conter de 7 a 10 minutos, pois o tamanho de cada vídeo
varia de acordo com alguns fatores. Vamos a eles:
Complexidade do assunto: Temas densos devem, de
preferência, ser divididos em mais aulas, para que o
assunto seja absorvido da maneira ideal. Assuntos mais
rasos podem se estender um pouco mais.
Expectativas do seu público: Esse é um tópico
importante a se analisar, já que seu curso deve
atender às expectativas de quem o adquire,
certo? Esse aspecto está ligado diretamente com a
divulgação sobre seu curso.
Se você passa a impressão de um conteúdo mais
técnico, detalhado e com um tom sério, espera-se que
seus vídeos sejam mais longos. Mas se você divulga seu
conteúdo com um tom leve, descontraído e de maneira
19
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prática, espera-se que seus vídeos sejam breves. Além
disso, quanto maior sua promessa de aprendizado ao
seu público, mais você deverá entregar.
Prática do conteúdo: Se seu conteúdo é
majoritariamente teórico, seus vídeos podem ser mais
curtos. Se houver exercícios a se praticar durante as
aulas, eles deverão ser mais detalhados e poderão ser
mais longos.
Hoje em dia é possível mensurar como o usuário interage
com seu conteúdo, se ele assiste suas aulas até o fim ou se as
abandonam pela metade. Se esse for o caso, procure saber
o motivo, perguntando ao próprio aluno. Assim você poderá
sempre aperfeiçoar suas aulas para garantir excelente satisfação
por parte de sua audiência.
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QUAIS EQUIPAMENTOS
VOCÊ PRECISARÁ

Quais equipamentos você precisará

Ao contrário do que parece, não é preciso investir muito para
produzir bons vídeos. Com apenas uma câmera - ou um bom
celular - e um microfone, é possível gravar suas vídeo aulas.
No entanto, neste capítulo, abordaremos todos os materiais
básicos que podem fazer com que seus vídeos tenham ainda
mais qualidade. Lembrando que não é preciso comprar todos
eles. É possível alugá-los, ou ainda, terceirizar o serviço com um
videomaker profissional.
Câmera: caso preze por alta qualidade de imagem, você tem
a opção de adquirir uma câmera câmera DSLR ou mirrorless.
Esse tipo de câmera lhe garantirá uma alta definição quase
profissional. Outra opção é realizar as filmagens com um celular.
Hoje em dia os celulares mais modernos não deixam a desejar
em relação à algumas filmadoras. Se utilizar esse dispositivo,
assegure-se de filmar na horizontal.
22
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Microfone: tão importante quanto a imagem, é a qualidade
do áudio, que deve ser claro e não pode conter ruídos. Uma
captação mal feita pode causar incômodo a quem assiste.
Geralmente o som da câmera ou do celular não é suficiente para
a composição de um material audiovisual, por isso, invista em um
microfone de lapela, que será confortável e discreto para suas
vídeo-aulas. Um microfone do tipo shotgun (direcional) também
pode captar um áudio de melhor qualidade.
Luzes: independente do lugar que for filmar (aberto ou fechado),
é importante assegurar-se que a imagem estará nítida e sem
sombras, principalmente em seu rosto. As luzes artificiais
garantem um controle maior de iluminação e conferem mais
qualidade à sua imagem. A forma mais básica de se utilizar
iluminação é posicionando dois refletores em sua direção, cada
um em um canto oposto, a fim de evitar qualquer tipo de sombra.
Tripé: o tripé é muito útil para deixar a câmera estabilizada
e bem posicionada. Apoiar a câmera em algum local
improvisado pode deixar a imagem torta, além de não ser
seguro para seu equipamento.
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LUZ, CÂMERA, AÇÃO:
COMO GRAVAR SUAS
VIDEOAULAS

Luz, câmera, ação: como gravar
suas videoaulas
Até aqui falamos de toda a preparação antes do momento “mão
na massa”. Isso porque fazemos questão que seu material seja
muito profissional e tenha a qualidade que seus futuros alunos
merecem! Vamos agora falar da gravação em si. Se você fizer
por conta própria, é imprescindível que siga todas as nossas
dicas abaixo. Se for contratar um profissional, fique atento à
esses quesitos.
Cenário: o cenário deve ser limpo, organizado e deve
conter apenas aqueles itens realmente necessários para
suas aulas, para não causar distrações em seu público.
O importante é que seu cenário tenha uma composição
harmoniosa com seu tema e com suas personas.
25

Roupas: As roupas devem ser neutras e não podem
conflitar com o fundo de sua imagem. Evite estampas,
decotes chamativos e acessórios que desviem seu
público do foco principal.
Posição da câmera: A câmera deve ser posicionada
na direção dos seus olhos, pois é a posição mais
confortável para quem irá assistir. Caso utilize
iluminação artificial, certifique-se que a luz no seu rosto
fique suave, evitando muito brilho e produzindo um
aspecto agradável.
Como lidar frente às câmeras
Se você é o professor do seu curso, prepare-se para exercer sua
versão mais carismática! Você deve demonstrar muita segurança
e domínio do assunto que irá ensinar. É imprescindível ter uma
comunicação clara, com boa dicção e português correto. Se você
não se sente confortável perante as câmeras, procure alguém
que possa fazer esse papel.
Uma ótima dica é fazer alguns exercícios de alongamento
muscular e aquecimento das cordas vocais antes de gravar.
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Assim você ficará mais relaxado e apto para lecionar uma aula com
qualidade! Outra prática interessante é fazer alguns testes com a
câmera e ver como se sai, para melhorar até a gravação oficial.
Evite gesticular frequentemente, para evitar que seu público se
distraia e contenha os regionalismos, afinal, um curso digital
pode atingir diferentes públicos e é importante que todos
entendam o que você está dizendo. É interessante que você
fale de uma forma próxima do seu público, de modo que ele se
identifique com você.
Mantenha um padrão
Se seu curso tiver diversas aulas, o que é o mais comum, tenha o
mesmo padrão de qualidade em todas as aulas. Certifique-se que
as cores estejam igualmente equilibradas em todas as gravações,
bem como a clareza do áudio.
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EDIÇÃO

Edição

A edição é essencial para corrigir aspectos de imagem, melhorar
o áudio ou acrescentar assets e screencasts. Assets nada mais
são que complementos gráficos em seu material a fim de torná-lo
mais dinâmico. São excelentes recursos para deixar sua vídeoaula mais compreensível e divertida! Podem ser box com textos,
personagens, ícones, gifs e tudo aquilo que seu tema permitir.
Já os screencasts são vídeos que captam a tela do computador.
São excelentes para tutoriais e demonstração de uso de algum
software ou site.
29
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Em geral, a edição é a parte mais complicada de toda a produção,
visto que é preciso de um pouco mais de conhecimento técnico.
Para uma edição mais profissional, recorra a alguém experiente
no assunto. Lembre-se: tão importante quanto realizar vendas, é
proporcionar uma ótima experiência aos seus alunos.
Mas isso não impede que você possa aprender o básico de
alguns softwares simples e gratuitos. O Windows Movie Maker
(PC) é um popular exemplo, e há vários tutoriais disponíveis em
sites e no YouTube.

ONDE HOSPEDAR SEU CURSO
Com o curso pronto, é preciso disponibilizá-lo na internet. Nesta
etapa você precisará de uma plataforma que te proporcione
uma maneira de automatizar suas vendas. Ao escolher uma
área de membros para abrigar seu curso, você deve prezar por
segurança em cada transação, controle de seus alunos, agilidade
para entregar o produto após a compra e ainda uma maneira
prática de monitorar seus resultados. Se você busca por grandes
resultados, é ideal que tenha um negócio profissional desde o
seu lançamento. Inclua a Hotmart em sua pesquisa para escolher
a melhor plataforma para o seu negócio. Você pode conhecer
mais sobre nossa área de membros clicando aqui.
Material complementar
As plataformas mais modernas oferecem espaço para o
professor incluir material de apoio. Se for interessante para seus
alunos, você pode produzir o material complementar ou até
mesmo disponibilizar o mesmo conteúdo dos vídeos em outro
formato, como ebooks e áudios.
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COMO PRECIFICAR
SEU PRODUTO

Como precificar seu produto

Precificar seu produto digital vai muito além de definir qual a
margem de lucro você deseja obter. Você deve identificar qual o
valor gerado ao seu aluno, a qualidade do produto e como seus
concorrentes atuam e precificam produtos similares ao seu.
Definir um preço muito baixo, não é garantia de muitas vendas e
pode até desvalorizar seu produto. Por outro lado, valores muito
altos podem afastar potenciais clientes. Para definir qual o será o
preço final, considere os seguintes aspectos:
Investimento total: considere todo o dinheiro
investido na produção de suas vídeo-aulas: compra e
aluguel de equipamentos, roupas, decoração, tempo
de contratação de editor e o tempo gasto para a
produção do conteúdo em si. Com esse valor, você pode
definir quantas vendas deve realizar para cobrir seu
investimento inicial e começar a lucrar.
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Concorrência: por mais que seu produto seja inovador,
é possível que haja algo similar no mercado. Pesquise os
preços concorrentes e utilize-os como referência para
definir seu preço.
Público: se o seu produto é inovador, investigue
profundamente como é o comportamento do seu
público em relação à compras online. Se sua persona
for bem mapeada, ela já deve conter esse tipo de
informação. Pesquise se seu público tem o hábito de
consumir produtos digitais e qual o preço médio que
estão dispostos a pagar por cursos online.
Valor agregado: o valor que seu conteúdo gera a seus
alunos, também é um aspecto importante para definir
o preço final de seu produto. Se sua proposta de valor
for alta, não tenha medo de definir um preço justo para
suas vídeo-aulas.

COMO DIVULGAR
SEU MATERIAL

Como divulgar seu material

Este tópico está sempre presente em nossos guias, pois de nada
adianta ter um produto incrível, se ninguém o conhece. Vamos
explicar as melhores formas para divulgar seu produto e atrair
novos clientes.

SQUEEZE PAGE
Uma squeeze page é uma landing page criada para que o usuário
conclua uma ação. Pode ser baixar algum material gratuito, fazer
uma consultoria, realizar um trial de alguma ferramenta e em
troca, ele fornecerá um e-mail para você. Dessa forma, você pode
estabelecer uma comunicação mais próxima do seu leitor através
do e-mail marketing.

E-MAIL MARKETING
O e-mail marketing é uma das estratégias mais baratas para
engajar seu público e gerar conversão. Uma vez que o usuário te
dá permissão para conversar diretamente com ele por e-mail, é
possível estabelecer estratégias para o estágio do funil de vendas
36

Como fazer um curso online com videoaulas

em que ele se encontra. Confira nosso post completo sobre
estratégias de e-mail marketing.

REDES SOCIAIS
As redes sociais são e por muito tempo serão uma maneira de
engajar seus seguidores de forma genuína. As redes sociais
permitem um tom leve e descontraído e com isso, permitem que
você fique mais próximo do seu público. Leia aqui como você
pode utilizar as redes sociais para alavancar suas vendas e
ainda estratégias de vendas utilizando o Facebook.

BLOG
O blog é uma das melhores maneiras de criar conteúdo que
engaje e agregue real valor aos seus visitantes. Através de blog
posts, você pode educar seu público com informações relevantes
e naturalmente ele irá encontrar seu produto como a solução
para uma possível necessidade. Esse tipo de estratégia é nomeada
como Marketing de Conteúdo e se associada a um bom trabalho
de SEO, lhe trará muitas visitas orgânicas ao seu blog, aumentando
sua autoridade no mercado e sua taxa de conversão em vendas.

PROGRAMA DE AFILIADOS
O programa de afiliados é ideal para aqueles produtores que
desejam dar visibilidade ao seu produto para realizar mais vendas!
Ao participar de um programa de afiliados, o produtor poderá
contar com os afiliados, que farão a divulgação de seus produtos
em troca de uma comissão. Essa é uma das melhores técnicas para
alavancar suas vendas e levar seu negócio a um nível ainda mais
alto! Para conhecer tudo sobre programa de afiliados, clique aqui.
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Como você deve ter percebido, a montagem de
um curso com vídeoaulas é mais trabalhosa e
demanda um investimento maior, de tempo e
possivelmente de dinheiro. Mas como citamos ao
longo do material, esse investimento vale muito a
pena devido à qualidade do material final e do valor
agregado que pode ser atribuído a ele. Siga nosso
passo a passo e coloque seu negócio digital em
prática hoje mesmo!

A Hotmart é a plataforma mais
completa para quem deseja criar
um negócio digital e viver de suas
paixões! Ao se cadastrar, você
poderá compartilhar o que tem
de melhor com o mundo inteiro!
Para saber mais sobre a Hotmart
CLIQUE AQUI

www.hotmart.com

