
 

 

POP: Roteiro de Vídeo Dica do Youtube ®AF 
 
Aula Youtube:  
 
Resultado: Roteiro para gravação de vídeo de dica para YouTube 
Propósito: Aumentar a autoridade e influência dentro de um público ou assunto 
Entrega: Texto do roteiro. 
Tempo: Vídeo Dica de 10" = 60" 
 
Mapa:  
 

1. Abertura 
a. Título do vídeo  
b. Vinheta 
c. Seu nome 

2. Promessa 
a. Siga ordem: Tangível / Especifico / Mensurável  

Exemplo: "Hoje eu vou te ensinar como eliminar de vez essa vontade descontrolada de comer essas 
guloseimas que te engordam em menos de cinco minutos" 

3. Conteúdo 
a. Porque? Importante saber disso porque… 
b. O que? Os alimentos industrializados... 
c. Como? Então coma alimentos que 
d. O que mais? Existem diversas formas de desintoxicar o organismo… Particularmente pra mim o que 

funciona é o… 
4. Chamada para a Ação 

a. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Assine nosso canal… 
b. jargão 

 
Dica: Depois de escrito, releia 3 vez em voz alta. 
 
 

 
 

Exemplo Roteiro de Vídeo Afirma 
 
Título: Título, qual a importância deles para seu texto. 
Canais: Canal Afirma, Blog e Fanpage Afirma. 
Data: 11/08/2016 
 

Abertura 
Título do vídeo: Como fazer roteiros de vídeos para o Youtube? 
Vinheta:  
Seu nome: Olá, meu nome é Leonardo Passos da Afirma Comunicação. 

 



 

 

Promessa 
Siga ordem: Tangível / Especifico / Mensurável  
Hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer roteiros para vídeos YouTube e que você pode por em prática 
logo que terminar esse vídeo. 
 

Conteúdo 
Por que? Todo mundo sabe que gravar vídeos de dicas para Youtube não é uma tarefa fácil… 
O que? Um roteiro para um vídeo no Youtube te toma cerca de 30 minutos para serem feitos, mas te economizam 
horas e horas de gravação.... 
Como? Então, para fazer um bom roteiro de dicas para o YouTube siga os seguintes passos: 
Abertura: diga logo o porque você veio. Seja sucinto. Aqui explorar a dor ou o problema é sempre uma boa para atrair 
a atenção. 
Depois, diga seu nome, empresas, etc.. 
Feito isso, vamos com a promessa: ela deve ser: Tangível, específica e mensurável. Tente não sair dessa ordem: 
Tangível, específica e mensurável. Vídeos com promessa assim tendem a manter mais tempo a audiência no seu 
vídeo. 
Agora vamos explicar o conteúdo: Responda também em ordem: Por que, o que e como. Se você vai para o seu 
vídeo sem saber responder essas três coisas: Por que, o que e como é sinal que você precisa estudar um pouco mais 
ou organizar melhor as suas ideias… 
 
O que mais? No final, responda o que mais… a cereja do bolo, a sacada que só você teve… concorde com um autor 
ou técnicas… dê a sua opinião… não vale ficar em cima do muro… você é ou não é autoridade? 
E ainda tem mais, 
Vou deixar link em algum lugar para você fazer o download desse POP. É só copiar e fazer por cima. 
E agora as três grandes dicas para fechar com chave de ouro: 
Na gravação, é claro você pode improvisar um pouco… 
Ensaie pelo menos 3 vezes em voz alta e com o editor de texto aberto para ajustes. 
Agora é só dar rec e mandar ver, beleza? 

Chamada para a Ação 
Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Também te convido a assinar nosso canal para você que está no 
YouTube ou curtir a nossa página no Facebook caso você esteja assistindo seu vídeo aqui. 
Espero que essas dicas te ajudem no seu próximo vídeo, afinal de contas: Empreender é uma arte, comunicar-se bem 
faz parte. Valeu. 
 
 

 


