
Processo Vídeo Animação 2D



OLÁ! 
aqui na VFX criamos um processo 

organizado, eficiente e 
divertido! 

Combinamos nossa experiência em vídeo marketing 
com o conhecimento profundo sobre sua empresa. 

Conheça as 4 etapas 0:60 / 3:00

OBS: Somente após a aprovação do cliente, o projeto avança para a próxima etapa.



1. DESPERTANDO 
SUA HISTÓRIA +

CONSULTORIA 
ESTRATÉGICA 

Vamos conversar bastante e 
fazer uma pesquisa sobre seu 

público-alvo.
Ao conhecer melhor sua empresa e seus 

objetivos, vamos despertar o melhor de seu 
produto ou serviço. Quanto mais informações 

tivermos, mais rápido será o desenvolvimento do 
vídeo e melhores serão os resultados do projeto.



Ao nos tornarmos familiares à sua 
empresa, poderemos visualizar 

os pontos cegos, desenvolver sua 
melhor mensagem e contar a 

melhor história.
Veja aqui o briefing e as perguntas que faremos

vfx.typeform.com/to/mHDxQw

http://vfx.typeform.com/to/mHDxQw


2. ROTEIRO
Agora temos um profundo 

conhecimento sobre o que sua 
empresa faz de melhor,

vamos tornar isso um roteiro 
criativo e engajador direcionado 

ao seu público-alvo.
Com o roteiro em mãos você e sua equipe 

podem sugerir as alterações necessárias e após 
a aprovação partimos para o roteiro visual 

(storyboard). 

ROTEIRO



O roteiro que usamos como 
exemplo é do vídeo para a 

Cataguá Construtora 
assista ao vídeo em: 

vfxvideos.com.br/portfolio/

Cliente: Cataguá - Residencial Monet
Duração: 0:30 segundos

1.	 Capturar	atenção	e	identificar	com	o	público	alvo 
No início do vídeo apresentar de forma bem dinâmica e rápida 
os problemas e os desejos comuns do público alvo para que o 
expectador assimile as informações.

“Paulo queria levar sua família para um condomínio com a 
melhor localização em Limeira, mas não queria deixar de lado 

o conforto e a sofisticação.”

2.	 Apresentar	a	solução	(Monet)
Em resposta às expectativas e dúvidas que o público alvo tem, 
apresentaremos a solução ideal para o assunto.

“Foi apenas quando conheceu o condomínio Monet da 
Construtora Cataguá, que ele percebeu que isso era possível.”

3.	 Apresentar	os	benefícios	e	diferenciais
Após apresentar a solução é o momento de deixar fixo para o 
público-alvo os benefícios e diferenciais.

“O Monet possui excelente localização, sofisticação 
e o melhor, um preço acessível. 

Conta com lazer completo para toda a família, sala com cozinha 
e varanda gourmet integradas, e muitos mais.”

(Expressaremos todos os demais diferenciais visualmente) 

4.	 Finalização	e	Chamada	para	Ação
Para que o vídeo tenha uma performance positiva, precisamos 
indicar à audiência, o que fazer depois.

“A melhor localização com o melhor preço. Conheça o 
Apartamento decorado e faça o melhor negócio.

Acesse catagua.com.br ou ligue para (xx) xxxx-xxxx”

http://vfxvideos.com.br/portfolio/video-comercial-catagua-construtora-monet/


3. ROTEIRO VISUAL
(STORYBOARD)

Utilizamos uma linguagem visual 
que combina com sua empresa e 

apresenta sua identidade visual.

Cada detalhe, cor, desenho ou personagem é 
elaborado buscando atingir o objetivo do vídeo. 

Um minuto de vídeo comunica mais que 
1.8 milhões de palavras, e isso só é possível se 

as imagens certas forem usadas.



Exemplo

VFX Vídeos | Storyboard

CENA 2
Texto Locução

VFX Vídeos | Storyboard

Foi apenas quando conheceu o condomínio Monet da Cataguá Construtora , 
que ele percebeu que isso era possível.

Descrição da Cena:
O personagem está procurando em um tablet algumas opções de 
apartamentos, mas não estava feliz, até que encontrou o Monet.

Esboço da animação

Cliente: Cataguá - Residencial Monet
Duração: 0:30 segundos VFX Vídeos | Storyboard

CENA 3
Texto Locução

VFX Vídeos | Storyboard

O Monet possui excelente localização, sofisticação e o melhor, um preço 
acessível. 

Descrição da Cena:
Zoom para dentro do tablete e então mostra um mapinha da 
localização. E então surgem moedas indicando o preço acessível.

Esboço da animação



4. ILUSTRAÇÃO
ANIMAÇÃO e

ENTREGA
Após seu feedback e aprovação 

no storyboard, o vídeo ganha vida!
Finalizaremos as ilustrações, 

vamos animar as cenas, adicionar uma 
narração profissional que combina com sua 

empresa, inserir efeitos sonoros e pronto!



Agora você recebe o 
seu vídeo e já pode 
começar a utiliza-lo!

http://vfxvideos.com.br/portfolio/video-comercial-catagua-construtora-monet/


BÔNUS!!
Como obter retorno sobre o 

investimento (ROI) com vídeo.
Sua empresa terá acesso ao material do curso 

“Como obter retorno sobre o 
investimento (ROI) com vídeo”.

Composto de um Ebook Completo e um Plano de 
Jogo para você e sua empresa desfrutarem de 

todos os benefícios do video marketing.

Ainda estaremos a disposição para uma 
consultoria de aplicação para auxiliar sua equipe 

na aplicação do vídeo.

ROI POSITIVO



www.vfxvideos.com.br


