EDITORES DE VÍDEO
Confira essa seleção com os melhores
editores gratuitos do momento, desde
opções simples para iniciantes, até
soluções profissionais e mais completas

1 Ezvid ezvid inc

detalhes
Procura pela alternativa de edição mais simples possível ?
O Ezvid pode ser uma boa escolha, principalmente se você é
um iniciante que nunca tocou em um editor de vídeos.

prós
→ Muito fácil de usar
→ Não requer aprendizado
→ Feito para iniciantes
→ Simples e minimalista
→ Upload direto para o youtube
→ Recurso de captura de tela

plataformas

contras
→ Muito limitado
→ Não é possivel exportar em
arquivos de vídeo

razoável

DOWNLOAD

2 Videopad Free nch software

detalhes
O VideoPad é um editor simples que permite uma edição mais
criativa, e dispensa a necessidade de ser um usuário habilidoso.

prós
→ Fácil de usar
→ Download leve (5mb)
→ Diversos efeitos
→ Disponível em todas

contras
→ Importação e conversão
lenta
→ Recursos avançados apenas
na versão paga

plataformas

plataformas

bom

DOWNLOAD

3 Openshot openshot studios

detalhes
Simples e funcional define essa ferramenta muito bem, tendo
diversas funcionalidades de fácil aplicação para usuários comuns.

prós
→ Fácil aprendizado
→ Transições de fácil aplicação
→ Diversos efeitos
→ Linha do tempo ilimitada
→ Bom suporte de formatos
→ Multiplataforma

plataformas

contras
→ É um pouco instável
→ Apresenta bugs ocasionais

muito bom

DOWNLOAD

4

VSDC Free Video Editor flash integro

detalhes
O VSDC é um editor que entrega soluções avançadas para os
usuarios comuns que não tem muita experiência, assim como o
VideoPad e OpenShot, porém com recursos mais profissionais.

prós
→ Funções avançadas
→ Suporta ediçõescomplexas
→ Não possui limitações
significativas

plataformas

contras
→ Requer tempo de
aprendizado
→ Interface pouco amigável
→ Design obsoleto
→ Apenas para windows

muito bom

DOWNLOAD

5 KDEnLive kdenlive.org

detalhes
Anteriormente exclusivo para linux, a evolução do KDEnLive permitiu a
disponibilidade para as outras plataformas, possui uma ótima
reputação pela sua capacidade de edição, e como um bom opensource, recebe atualizações constantemente.

prós

contras

→Interface intuitiva e minimalista → Requer instalação do ffmpeg
→ Um dos melhores editores
→ Instalação requer tarefas
para fazer edições simples
→ Suporte variado de formatos
→ Recursos profissionais
→ Design sólido

plataformas

manuais
→ Versão do windows ainda
em testes

excelente

DOWNLOAD

6 Lightworks editshare

detalhes
Usado para editar diversos filmes de larga escala e vencedor
de premios, Esse editor sólido de nível profissional é uma boa
escolha para usuarios com experiência prévia em edição.

prós
→ Recursos profissionais
→ Interface moderna

contras
→ Registro necessário
→ Navegação rebuscada
→ Instabilidade ocasional
→ Exportação limitada em
full hd na versão grátis

plataformas

excelente

DOWNLOAD

7 ivsEdits LE interactive video systems

detalhes
Esse programa possui muitos recursos de primeira ponta, e
apesar de apresentar pequenas limitações na versão LE, o
ivsEdits possibilita criar edições de alto padrão.

prós

contras

→ Função multicâmeras
→ Interface rudimentar
→ Efeitos e transições avançadas → Não exporta mp4/h.264
(solução: usar handbrake)
→ Suporte a 4K
→ Não possui titulos e textos
→ Modo Proxy
→ Demanda computadores
com mais processamento

plataformas

excelente

DOWNLOAD

8 Shotcut melty tech

detalhes
Esse aclamado programa open-source é uma ótima opção para
editores de primeira viagem que desejam realizar edições básicas,
e também para os mais experientes que desejam usufruir de
recursos mais sólidos e profissionais.

prós

contras

→Interface simples e intuitiva
→ Ausência de keyframes
→Recursos profissionais
→ Processo confuso de export.
→Suporta abrangente de formatos → Um pouco Instável
→Suporte a 4k
→Sem limitações criativas
→Multiplataforma

plataformas

excelente

DOWNLOAD

9 Hitfilm Express fxhome

detalhes
O Hit Film é considerado atualmente um dos melhores editores gratuitos
disponíveis, pode ser a melhor solução para quem deseja justamente
começar a produzir efeitos visuais especiais. É um prato cheio para
editores profissionais que almejam um software sem complicações.

prós
→ Edição 2 em 1
[editor + compositor visual]
→ Recursos 3D
→ Design elegante
→ Tutoriais grátis disponíveis no
canal oficial do youtube

plataformas

contras
→ Full hd é a resolução máxima
→ Pacotes especiais são pagos
→ Necessário instalar quicktime
→ Lento em computadores com
processamento fraco
→Longa curva de ap aprendizado

excelente

DOWNLOAD

10 Davinci Resolve black magic

detalhes
Davinci é uma solução profissional, tem como seu ponto mais forte os
recursos de colorização e é utilizado por grandes estúdios de produção,
É uma escolha definitiva se você tem o interesse de produzir vídeos de
altíssimo padrão com um software incrível.

prós

contras

→ Altamente profissional
→ Suporta edições complexas
→ Suporte robusto de formatos
→ Linha do tempo ilimitada
→ Possui a maioria das funções

→ Ultra HD é a resolução limite
→ Necessita de computadores
com mais processamento.
→ Longa curva de aprendizado

da versão paga ( $ 995 dólares )
→ Multiplataforma

plataformas

espetacular

DOWNLOAD

GRAVADORES E
EDITORES DE ÁUDIO
Como o som compõe 50% do seu vídeo, é
muito importante que você tenha as armas
certas para fazer um bom trabalho com a
pós-produção do áudio.

11 Hya-Wave hya.io web audio

detalhes
Essa ferramenta merece vários méritos por ser simples, fácil, e
o melhor: não precisa de instalação, basta abrir o seu browser
e usar o programa, que é muito leve por sinal.

prós
→ Interface simples e elegante
→ Não requer instalação
→ Não necessita de upload
→ Lista de efeitos é útil

plataformas

contras
→ Necessita conexão de internet
→ Funciona melhor no Chrome
→ Suporta apenas uma faixa
→ Ausência de efeitos avançados

excelente

DOWNLOAD

12 WavePad nch software

detalhes
Esse editor de áudio foi feito para usuarios com qualquer nível de
habilidade, e pode agradar profissionais e iniciantes ao mesmo tempo,
sem dúvida um dos melhores editores de áudio disponíveis por aí.

prós
→ Fácil para iniciantes
→ Rápido e leve
→ Interface simples e agradável
→ Ótimo para cortes
→ Ampla compatibilidade
→ Multiplataforma

plataformas

contras
→ Renderização com muitos
efeitos pode demorar
→ Algumas opções são disponíveis apenas na versão paga
→ Versão mobile são inferiores

excelente

DOWNLOAD

13 Audacity audacity

detalhes
O famoso Audacity é um programa open source simples e poderoso,
que está sempre sendo implementado, o resultado disso é um
gravador e editor de áudio completo e cheio de funcionalidades.

prós
→ Recursos profissionais
→ Multiplas configurações
→ Suporte a multifaixas
→ Ótimo efeito anti-ruídos

plataformas

contras
→ Algumas operações são
pouco intuitivas
→ Design obsoleto
→ Bugs ocasionais
→ Edição pouco reversiva

excelente

DOWNLOAD

14 Oceanaudio oceanaudio

detalhes
Esse incrível software pode ser considerado um irmão mais novo do
Audacity, com uma interface muito amigável e moderna, prova ser
muito funcional para tarefas profissionais, com uma navegação fácil
e responsiva.

prós
→ Fácil aprendizado
→ Recursos profissionais
→ Design moderno
→ Possui espectrograma
→ Suporta plugins VST
→ Previsão em tempo real

plataformas

contras
→ Bugs ocasionais

excelente

DOWNLOAD

15 Ardourpaul davis

detalhes
O Ardour é útil se você tem o interesse de criar músicas para seus vídeos
ou até mesmo cuidar da parte do design de som, uma ferramenta
completa para qualquer projeto que precisa de gravação e mixagem.

prós

contras

→ Sistema profissional
→ Requer tempo de aprendizado
→ Padrão da industria
→ Versão demo gratuita possui
Intervalos com 10 min de silêncio
→ Ferramenta de mixagem completa
→ Suporta Midi e VST
→ Consome pouca memória
→ Versão paga custa somente $1

plataformas

espetacular

DOWNLOAD

EDITORES DE IMAGEM
Além dos editores de áudio e vídeo, seu
vídeo também precisa de de artes gráficas,
como: logos, vinhetas, montagens, e até
mesmo capas para a divulgação nas redes
sociais.

16 Google Drawings google

detalhes
Usado para criar desenhos e imagens vetoriais, o Google Drawings
pode ser também um bom editor de imagens, uma alternativa muito
boa se você procura uma forma simples de fazer thumbnails ou
infográficos para os seus vídeos.

prós
→ Ótimo para iniciantes
→ Fácil de usar
→ Rápido e versátil
→ Navegação flexível
→ Não requer instalação

plataformas

contras
→ Conexão com internet é
necessária
→ Possui pequenas limitações

muito bom

DOWNLOAD

17 Paint.NETdotpdn llc

detalhes
Com uma interface eficaz e funcional, o Paint.Net é uma boa
alternativa para usuários de primeira viagem, e também para
aqueles que desejam funções avançadas.

prós
→ Poderoso e funcional
→ Possui uma gama de plugins
→ Interface intuitiva e familiar
→ Fácil de aprender

plataformas

contras
→ Ferramentas de texto e
brush são limitadas
→ Requer instalação do
.net framework
→ Edição destrutiva
→ Disponível apenas para
windows

excelente

DOWNLOAD

18 Pixlr autodesk

detalhes
O Pixlr é um editor muito acessível e versátil pelo fato de rodar
diretamente do navegador, e não fica devendo nada quando a
questão é resultado e performance.

prós
→ Eficiente para várias tarefas
→ Fácil de fazer ajustes rápidos
→ Possui filtros avançados
→ Disponível em smartphones

plataformas

contras
→ Conexão com a internet
é necessária
→ Versão de navegador requer
instalação do adobe flash
→ Contém anúncios e
propagandas
→ Experiência completa
requer registro

excelente

DOWNLOAD

19 Gimp the gimp team

detalhes
Este software gratuito pode ser uma alternativa paralela ao
photoshop, é considerado como um dos melhores editores de
imagem grátis, se não for o melhor.

prós
→ Poderoso e rico em funções
→ Suporte de camadas (layers)
→ Instalação leve
→ Pode ser acessado pelo

contras
→ Pouco intuitivo
→ Requer um tempo para
o aprendizado

pendrive
→ Entrega recursos do photoshop

plataformas

espetacular

DOWNLOAD

CONVERSORES E
COMPRESSORES DE VÍDEO
Estes programas tem a funçãode ajudar
na importação e exportação de seus projetos
em vídeo. E também solucionar problemas de
formatos, peso e compatibilidade.

20 Format Factory free time

detalhes
O Format Factory é uma ótima escolha para quem precisa de
um conversor e vai converter um vídeo pela primeira vez.

prós

contras

→ Fácil de usar
→ Interface obsoleta
→ Opções de customização
→ Codecs de saída limitados
→ Converte p/ todos dispositivos → Janelas oferecem
downloads complementares
→ Simples e minimalista

plataformas

excelente

DOWNLOAD

21 Handbrake handbrake team

detalhes
Apesar de não ser feito para codificar formatos de edição,
O handbrake é atualmente a opção mais eficaz para comprimir
o tamanho do seu vídeo final, e possui uma gama de funções
para realizar esta tarefa.

prós
→ Suporta todos formatos
→Compressão de alta qualidade
→ Lista de conversão
→ Multiplataforma

plataformas

contras
→ Focado na exportação dos
Formatos mp4,m4v e mkv
→ Não exporta formatos de
edição
→ Rebuscado para iniciantes
→ Erros e bugs ocasionais

espetacular

DOWNLOAD

22 MediaCoder mediacoder

detalhes
Se Procura por um codificador robusto, com vários parâmetros
de configuração, essa pode ser uma boa escolha,

prós
→ Suporta todos os formatos
→ Compatível com GPUs
→ Diversos parâmetros
→ Conversão rápida
→ Alta qualidade

plataformas

contras
→ Interface rudimentar
→ Comandos complicados
demais para iniciantes
→ Versão grátis limita taxa de
bits em 16MBp/s
→ Bugs ocasionais

excelente

DOWNLOAD

23 MPEG Streamclip squared5

detalhes
Um excelente codificador e conversor que dá conta até
dos codecs profissionais de edição.

prós

contras

→ Suporta codecs de edição

→ Requer a instalação do

(ProRes e DNxHD)
→ Conversão rápida
→ Diversos parâmetros
→ Utiliza codecs do seu próprio
sistema

quicktime
→ Interface rudimentar
→ Complicado para iniciantes
→ Não possui atualizações
recentes

plataformas

excelente

DOWNLOAD

APLICATIVOS PARA
SMARTPHONES
Produzir um vídeo de qualidade
apenas com o celular já é uma realidade.
E usar os aplicativos certos, pode tornar a
sua experiência ainda mais fácil.

24 Cinema FV-5 fgae

detalhes
Para fazer gravações mais profissionais com o celular, o primeiro
passo é conseguir ter o dominio manual completo dos controles da
câmera, e o Cinema FV-5 te entrega exatamente isso.

prós

contras

→ Funcionalidades profissionais → Full HD disponível apenas
na versão paga
→ Controle manual da câmera
→ Pode travar em celulares
→ Interface sofisticada
menos modernos
→ Navegação simples
→ Versão paga custa apenas R$ 6

plataformas

excelente

DOWNLOAD

25 Open Camera mark harman

detalhes
Esse aplicativo incrivel não poupa recursos para te ajudar a criar
as melhores imagens com a câmera do seu celular, você
podemudar a resolução, fps, iso, balanço de branco, foco fixo,
exposição e tudo mais que você precisar fazer..

prós
→ Funcionalidades profissionais
→ Controle absoluto da câmera
→ Função HDR
→ Customização ampla
→ Totalmente gratuito

plataformas

contras
→ Interface rudimentar
→ Navegação rebuscada
→ Pode travar em celulares
menos modernos

excelente

DOWNLOAD

26 Auphonic(Edit/Recorder) auphonic

detalhes
Auphonic é uma das melhores soluções para normalizar suas
gravações automaticamente e salvar o seu tempo, A versão de
android se chama Edit, e a de iphones de chama Recorder

prós
→ Automatização inteligente
→ Normalização de alta qualidade
→ Compatível com diversas
plataformas

plataformas

contras
→ Muito limitado
→ Versão de navegadores e
Desktop possuem limite
mensal do serviço grátis

excelente

DOWNLOAD

27 FilmoraGo wondershare

detalhes
Um editor que não fica para trás quando se trata de
customização, um dos aplicativos com menos limitações na
versão gratuita, e é o mais atrativo dos competidores pagos
quando se trata de preço.

prós
→ Interface moderna e fácil
de navegar
→ Diversos efeitos e transições
→ Gravação de voz e mixagem
→ Biblioteca de músicas
→ Não possui propagandas

plataformas

contras
→ R$ 6 para remover logo
no final dos vídeos

excelente

DOWNLOAD

28 Splice gopro inc

detalhes
Esse incrível e pequeno aplicativo simula a experiência de edição
de um computador desktop na palma de sua mão, e pode
produzir vídeos de alta qualidade de maneira bem prática.

prós
→ Fácil de usar
→ Biblioteca de música
→ Controladores de áudio
→ Poucos limites criativos

plataformas

contras
→ Disponível apenas para
IOS (iphone, ipad e ipod)

excelente

DOWNLOAD

29 Quik gopro inc

detalhes
Uma ótima escolha se você quer criar vídeos simples gastando
pouco tempo, possui uma gama de funcionalidades e o resultado
final não deixa nada a desejar.

prós

contras

→ Sincroniza cortes com músicas → Controle de áudio limitado
→ Templates prontos para uso
→ Edição baseada em
templates
→ Animações sofisticadas
→ Rápido e responsivo
→ Biblioteca de trilhas sonoras
→ Disponível também para desktops

plataformas

excelente

DOWNLOAD

30 Adobe Premiere Clip adobe

detalhes
Para terminar a lista com chave de ouro, te apresento o irmão
mais novo do mais famoso editor de vídeos, só que totalmente
gratuito e simples de usar.

prós
→ Sincroniza cortes com música
→ Diversos filtros e titulos
→ Biblioteca de trilhas sonoras
→ Integrado com a versão

contras
→ Lentidão em dispositivos
com menos processamento

desktop do Adobe Premiere

plataformas

excelente

DOWNLOAD

PROCURANDO MAIS
SOLUÇÕES?
CONHEÇA O PROGRAMA:

“Como Criar Vídeos
Impactantes partindo
do Zero em 1 Semana,
e Ainda Economizar
Milhares de Reais”
CLIQUE AQUI E ASSISTA A
AULA EXCLUSIVA DE GRAÇA!

Obrigado!
Espero que com esse guia eu ajude
você a encontrar novas alternativas
para criar vídeos impactantes.
Aumentar o seu tráfego e receber
mais seguidores e clientes,
para que alcance seus objetivos
pessoais, ou profissionais.
Abraço, te vejo na próxima!

PRODUZIDO POR

ABC DO VÍDEO NA WEB

LUCAS CONDE
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