
 
 

DIRETRIZES DE ENVIO E INSCRIÇÃO 

A.    Conteúdo da inscrição  

Para participar do concurso de Prêmios, um Candidato elegível [Elegibilidade] deve 
preencher o questionário online aqui, e enviar os três materiais necessários: (1) vídeo de 
inscrição, (2) roteiro do vídeo e (3) se aplicável, a solicitação ao Membro Comprador, como 
enumerado abaixo. Se algum dos materiais abaixo estiver faltando, a inscrição será 
desclassificada. Antes de enviar a inscrição, consulte as Regras do Concurso. 

 

1. Vídeo de Inscrição 

Envie um vídeo que cumpra com os seguintes requisitos: 

a.     Duração do vídeo de inscrição 

A inscrição em vídeo não deve ter mais de 2 minutos e 30 segundos ou será 
desqualificada. 

b.    Elementos necessários no vídeo de inscrição  

Caso estes elementos da história não estiverem presentes no vídeo, a inscrição será 
desqualificada: 

O desafio para obter Acesso ao Mercado 

Descreva o desafio que a sua empresa 

enfrentou para obter acesso ao seu 

mercado-alvo. 

Solução para obter Acesso ao Mercado 

Descreva a solução que a sua empresa 

implementou para obter acesso ao 

mercado e conquistar contratos usando 

o comércio internacional (importação ou 

exportação). Conte-nos com qual 

comprador o contrato foi feito -- é um 

Membro Comprador da WEConnect 

International? Em caso positivo, 

confirme que o Membro Comprador 

https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2022/04/Portuguese-ELEGIBILITY_ELEGIBILIDADE.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/39GT2SJ
https://www.surveymonkey.com/r/39GT2SJ
https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2022/04/Portuguese-COMPETITION-RULES_REGRAS-DO-CONCURSO.pdf


 
 

autorizou você a contar a história, por 

exemplo, através de um e-mail. 

Apresentação do Seu Negócio 

Apresente o nome da sua empresa, país 

sede, ano de estabelecimento, tamanho 

(em termos de faturamento e número 

de funcionários) e produtos e serviços 

que seu negócio oferece (que tenham 

relação com o desafio e com a solução 

que você apresentou). 

Seu negócio está certificado ou registrado na 

WEConnect International? 

Conte-nos se você é uma Empresa de 

Negócio de Mulher certificada (WBE) ou 

Negócio Pertencente a Mulher 

registrado na WEConnect International. 

Atenção: seu negócio deve estar ao 

menos registrado na WEConnect 

International para se inscrever. Ainda 

não está registrada? Registre-se 

gratuitamente aqui! 

 

c.  Especificações técnicas necessárias para o vídeo de inscrição 

O vídeo de inscrição deve estar de acordo com as especificações técnicas descritas abaixo 
em “C. Especificações e Dicas para o Vídeo de Inscrição.” Mesmo que a inscrição atenda 
todos os demais requisitos, se a inscrição de vídeo não estiver de acordo com as 
especificações técnicas para o vídeo, a inscrição será desqualificada. 

 

2.  Roteiro do vídeo 

Forneça um roteiro do vídeo, de preferência em inglês. Outros idiomas aceitos: Espanhol, 
Português, Francês, Alemão, Mandarim, Japonês e Bahasa. 

 

https://weconnectinternational.org/registre-su-empresa/


 
 

3.  Solicitação ao Membro Comprador 

Se sua história de acesso ao mercado envolve um Membro Comprador da WEConnect 
International, você deverá lhe enviar uma solicitação para obter autorização por escrito 
para contar a história na inscrição. Por favor, nos envie a solicitação que você fez ao 
Membro Comprador por escrito junto com a sua inscrição. Caso ele responda, nos envie a 
resposta também. 

 

B. Como enviar seus materiais de solicitação 

Uma vez que houver completado o questionário online aqui, enviaremos um link por email 
para carregar seu material de solicitação via Google Drive. A pasta do Google Drive é 
confidencial e somente vocês e os juízes poderão ter acesso a ela. Não é necessário ter uma 
conta do Google ou Gmail para usar a pasta. Lembre-se de subir o material antes da data 
limite. 

 

C.    Especificações e Dicas para o Vídeo de Inscrição 

1.     Especificações para o Vídeo de Inscrição 

a. Formato do Vídeo: serão aceitos os formatos MOV e MP4 

b.  Resolução: modo HD (1080p) or superior 

c.  Orientação e proporção de tela: proporção de tela de 16:9 para laptops; orientação 
horizontal com um smartphone 

  

2.     Dicas para Criação do Seu Vídeo de Inscrição 

a.     ANTES DE GRAVAR O VÍDEO 

  

CONFIGURAÇÕES NO SEU EQUIPAMENTO 

https://www.surveymonkey.com/r/TYKW7DP


 
 
·         Ajuste as configurações de vídeo do seu laptop ou smartphone para gravar em 

resolução HD (1080p) or superior 

·         Se for gravar o vídeo com seu laptop, tenha certeza de que a proporção da tela está 
configurada em 16:9 

·         Se for gravar o vídeo usando seu smartphone, tenha certeza de que o vídeo seja 
gravado horizontalmente. O melhor é posicionar o telefone em um tripé ou uma 
superfície plana. Não grave no modo selfie. 

  

      CONFIGURANDO A GRAVAÇÃO 

·         Posicione em frente à sua fonte de luz (janela, luminária, etc.). Uma fonte de luz 
natural é a melhor fonte de iluminação. 

·         Preste atenção no plano de fundo. Certifique-se de que esteja arrumado, não muito 
cheio e transmita a mensagem desejada. 

·         Atenção às suas roupas. Certifique-se de que pareçam profissional e contrastem com 
o plano de fundo, para que você não fique apagado. Além disso, certifique-se de que 
não dê conflito com o plano de fundo. 

·         Preste atenção em quão perto ou longe você está da câmera. Melhores composições 
são feitas quando você se mostra em meio corpo, sem cortar a cabeça na parte superior 
da tela. 

·         Você obterá uma composição melhor se ficar posicionado suavemente para um dos 
lados. Não se posicione exatamente no meio da tela. 

·         Use suas mãos para ajudar a transmitir a mensagem. Não cruze os braços ou trave as 
mãos na sua frente. 

·         Coloque seu material de apoio na mesma altura da câmera assim você ficará olhando 
pra frente. 

·         Sorria! 
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·         Preste atenção aos ruídos de fundo. Grave em uma sala fechada usando o microfone 

do seu smartphone/laptop ou um microfone de lapela. 

·         Fale devagar e faça pausas entre os parágrafos. Altere sua entonação e linguagem 
corporal ao longo do vídeo para evitar a monotonia. 

·         Evite usar palavras desnecessárias ou vícios de linguagem (palavras usadas em excesso 
como “muleta”), ou palavras/sons de preenchimento (por exemplo, em inglês, não diga 
“um”). 

  

b.    GRAVANDO O VÍDEO 

·         A versão final de seu vídeo não deve ter mais de 2 minutos e 30 segundos. Considere 
editá-lo se achar difícil concluir uma boa tomada dentro do tempo estipulado. 

·         Coloque uma margem de silêncio. Comece a gravar pelo menos 3 segundos antes de 
começar a falar e termine de gravar pelo menos 3 segundos depois de terminar de falar. 

·         Sempre que possível, filme-se em pé e não sentado. 


