
Personalização de vídeo – uma Nova Dimensão
 no Marketing 1:1  

Crie vídeos personalizados de forma automática 
com o XMPie® e o Adobe® After Effects®, criando 
novas oportunidades de negócio e mais receitas.

Graças à solução uDirect® Video, já é possível 
criar, de forma eficaz, vídeos personalizados com 
gráficos animados e efeitos visuais de qualidade 
cinematográfica. A solução de personalização 
de vídeo XMPie integra o Adobe® After Effects®, 
o software de produção de vídeos líder do setor, 
oferecendo um ambiente familiar a profissionais 
experientes. Ao combinar as ferramentas uDirect 
Video e After Effects, os utilizadores podem compor 
vídeos personalizados, que podem ser posteriormente 
integrados em campanhas multicanal 1:1, ou 
utilizados da mesma forma que os vídeos autónomos.

Personalização de Vídeo Excecional

A solução uDirect Video inclui o uCreate™ Video, 
um plug-in para Adobe After Effects que permite 
aos profissionais de After Effects estabelecerem a 
ligação a uma origem de dados e criar um modelo 
de vídeo com base em dados. A solução uDirect 
Video inclui também a uRender™, uma aplicação de 
ambiente de trabalho que utiliza o modelo de vídeo 
e compõe um conjunto de vídeos personalizados. 
Utilizando a solução After Effects enquanto plataforma 
criativa e integrando-a com a tecnologia Automatic 
Dynamic Object Replacement (ADOR®) exclusiva 
do XMPie, disponibilizamos uma forma sofisticada 
de criar vídeos personalizados para segmentos, 
grupos ou até mesmo destinatários individuais.
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O XMPie faz com 
que funcione
Partindo de um filme 
After Effects original ou 
de um modelo existente 
numa biblioteca online, 
os utilizadores poderão 
incorporar realisticamente 
texto variável, imagens e 
outras gravações com efeitos 
especiais empolgantes como 
animar, agitar, despedaçar, 
desfocar, deformar e 
distorcer, entre outros. As 
imagens criadas no Adobe 
Photoshop® ou no Illustrator® 

e personalizadas com o XMPie uImage® 
também podem ser integradas nos 
vídeos personalizados. Além disso, 
os vídeos personalizados podem, 
inclusivamente, ser apresentados 
dentro de outros filmes personalizados.

A solução uDirect Video é constituída 
por dois componentes. O componente 
uCreate Video permite-lhe produzir 
modelos de vídeo com base em dados 
no After Effects e criar um conjunto 
compacto e original denominado 
MovieSet™. O componente uRender 
utiliza o MovieSet para criar uma série 
de vídeos totalmente compostos, 
cada um deles personalizado para 
o destinatário pretendido. Esta 
solução permite aumentar a eficácia 
do fluxo de trabalho, uma vez que 
as tarefas de criação e produção 
são facilmente divididas.

Porquê o Vídeo?
Nos últimos anos, na sequência do 
crescimento das redes sociais, o vídeo 
evoluiu e tornou-se uma tecnologia 
transformacional e, atualmente, 
representa um elemento importante 
do mix de comunicação. O facto de 
a maioria dos conteúdos de vídeo 
serem transmitidos para um grande 
público e raramente serem relevantes 
para o destinatário individual 
sempre constituiu um desafio.

Os fornecedores de serviços sempre 
encararam as ofertas em vídeo como 
algo que nunca poderiam fornecer. Por 
norma, essa tarefa era desempenhada 
pelas agências de publicidade e pelas 
empresas de produção de vídeo. Mas 
agora, ao utilizarem uma solução 
de produção e criação de vídeo já 
pronta em conjunto com o intuitivo 
menu "apontar e clicar" do XMPie, 
os fornecedores de serviços podem 
oferecer vídeos personalizados 
como mais um componente de 
uma campanha multicanal 1:1, 
criando novas oportunidades 
de negócio e mais receitas.

Além disso, os empresários de sucesso 
estão sempre à procura de relevância 
em todos os meios de comunicação 
e têm interesse em investir em 
comunicações que chamam a atenção e 
apelam à ação – o que, inevitavelmente, 
se traduz em resultados. Os vídeos 
personalizados que utilizam efeitos 
cinematográficos e gráficos de 
elevado desempenho ajudam os 
empresários a alcançar este objetivo. 

Os vídeos personalizados chamam a atenção, 
apelam à ação e traduzem-se em resultados

O XMPie® disponibiliza uma solução de 
personalização de vídeo completa que permite 

integrar conteúdo dinâmico em filmes de qualidade 
cinematográfica e estabelecer a ligação desses 

filmes a partir de outros meios personalizados.
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