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MELHORES PRÁTICAS:

CRIE SEU PRÓPRIO TEMPLATE DE
PROJETOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Templates de projetos podem aumentar o tempo de criação de
projetos Adobe Premiere em até 10-15 minutos.

• PRODUTOS ADOBE
https://www.adobe.com/br/products/
catalog.html

Viabilizando o talento e a criatividade, visando aumentar o
desempenho e a organização, este guia indica um caminho para a
criação do template de projetos, assim é possível realizar o
download do exemplo e adaptá-lo ao seu próprio workflow.

• PRODUTOS DRIVESYS
https://www.drivesys.com.br/solucoes/
rockit/
• VENDAS DRIVESYS
info@drivesys.com.br

SOBRE ADOBE
A criatividade está no nosso DNA. Nossas
inovações revolucionárias estão redefinindo
as possibilidades das experiências digitais.
Conectamos conteúdo e dados e
apresentamos novas tecnologias que
democratizam a criatividade, moldam a
próxima geração de narrativas e inspiram
categorias de negócio totalmente novas.

O template de projetos Adobe inclui layouts de timeline, nomes de
faixas de áudio, etiquetas coloridas, efeitos, bins (pastas de mídia) e
mais.

COMO TRABALHAR COM O EXEMPLO DE
TEMPLATE DE PROJETOS?
Faça o download do template e armazene em algum lugar de seu
sistema, como em um volume compartilhado do Rockit Storage
(https://rockitstorage.com.br) ou um servidor de armazenamento
em cloud. A pasta raiz contém um projeto do Premiere Pro e um
conjunto de pastas - as bins do projeto Premiere Pro.
As pastas estão enumeradas para garantirar que irão aparecer na
mesma ordem, porém com espaço para inserção entre os números,
caso necessário.
Ao abrir o projeto no Premiere, você encontrará as bins
organizadas no painel de projetos:

SOBRE DRIVESYS
A Drivesys é uma integradora de sistemas,
focado no mercado de broadcast,
produção e pós-produção audiovisual.
Fundada em 2010, a Drivesys fornece
soluções e serviços especializados em todo
o Brasil, permitindo que seus clientes se
diferenciem no mercado.
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MANTENHA SEUS ARQUIVOS ORGANIZADOS FORA DO PREMIERE PRO
A chave para um gerenciamento de projetos fácil é começar organizado e permanecer assim.
Armazenar todos os seus arquivos de produção para um projeto específico em uma única pasta, é mais
simples para efetuar backup (cópias de segurança) e restaurar projetos no futuro.
Copie a mídia para a pasta antes de importar para um projeto Premiere Pro ou outras ferramentas Adobe,
para garantir que você tenha tudo em um só lugar.

A TIMELINE
Todas as timelines no template de exemplo já têm seu formato de arquivo de visualização alterado para
corresponder ao tamanho da sequência, definido como ProRes422. Este codec oferece suporte a
renderização rápida durante o processo de exportação, conforme detalhado na seção Melhores Práticas:
Exporte Mais Rápido.
• O template de exemplo possui as seguintes timelines:
• 1080p 23.976 fps, com trilhas nomeadas e uma trilha com uma camada de ajuste com um LUT aplicado.
• Preparada para mídia social com resolução quadrada (1080x1080).
• Preparada para mídias sociais com orientação vertical (1080x1920).
• Com efeito “Hard Limiter” e efeito “Loudness Radar” aplicados à trilha principal.
• Com quatro mixes (Dialog, SFX, Ambience e Music).
Abaixo, captura de tela dos nomes das trilhas; eles podem ser personalizados conforme necessário.

ÁUDIO
De acordo com as recomendações
do EBU R128, o medidor “Loudness
Radar” mostra os níveis críticos para o
monitoramento de transmissão de
áudio.
O Hard Limiter é um compressor que
evita que o áudio seja mais alto do que
seu nível definido de -1.db.

O TEMPLATE
Faça o download do template de projetos Adobe Premiere Pro clicando no icone abaixo:

- > Download Adobe Premiere Pro Template
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EXPORTE MAIS RÁPIDO
Quando falamos em exportar falamos sobre compressão, sempre preservando o máximo possível dos
detalhes da imagem.
Por padrão, o Premiere prioriza a qualidade em exportações, mas isso não significa que esse processos
tenham que ser mais lentos.
Este guia de melhores práticas cobre os recursos do Premiere Pro e do Adobe Media Encoder, que podem
agilizar seu fluxo de trabalho e garantir exports mais rápidos

CONHECENDO A TIMELINE
A linha fina colorida ao longo da parte superior da timeline no Premiere indica o que está acontecendo
embaixo com a sequência. Se a linha estiver amarela, significa que seu conteúdo é acelerado pelo Mercury
Playback Engine (uma combinação de software e GPU). Se estiver vermelho, o Premiere está usando apenas
o processamento da CPU, por exemplo, para uma composição de After Effects. Se a linha fina estiver verde,
isso significa que o preview foi gerado para esta seção de sua sequência.
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CRIAR E UTILIZAR PREVIEWS
O Premiere pode renderizar seções de sua sequência quando preview é habilitado. Ative essa opção
dentro de Sequence > Render Effects In to Out, então “Render as you go” criará arquivos de preview. Eles
demoram um pouco para serem gerados, então faça-os quando estiver em pausa na edição. Os previews
podem fornecer uma reprodução mais uniforme, além de agregar uma velocidade extra ao exportar.
O padrão de preview no Premiere é otimizado para reprodução e não qualidade de imagem. Se você
selecionar “Use Previews” na janela de export, o sistema aplicará os arquivos de render a seu export. Isso
poderá aumentar a velocidade, mas não é ideal para qualidade recomprimir arquivos comprimidos.
É possível ter os dois mundos (performance na edição e otimização de qualidade) selecionando um codec
de maior qualidade para seus previews.

4

ADOBE PREMIERE PRO
MELHORES PRÁTICAS

DRIVESYS

MELHORES PRÁTICAS:
TRABALHANDO COM FORMATOS NATIVOS
Edições de vídeo sempre começam com uma classe de formatos (arquivos de câmeras) e terminam com
um formato diferente, designado para consumo. No processo de captura, a prioridade é preserver a
qualidade. Na entrega, a compressão é visada - com a máxima de qualidade possível. Os editores e
pós-produtores precisam saber percorrer essa linha tenue entre os dois cenários, identificando sempre a
melhor possibilidade de ganho de performance e qualidade.

IMPORTAR VS INGESTAR
Quando uma mídia é importada, o Premiere entende que esse arquivo é parte do projeto, então o arquivo
é tocado diretamente da localização original. Todas as edições e efeitos são aplicados na timeline. O arquivo
original não é alterado.
Durante o processo de ingest, o Premiere Pro cria uma cópia do arquivo referente. Pode ser uma cópia
direta, um arquivo mezzanine (utilizando um codec amigável de pós produção), ou um proxy

ENTENDENDO AS OPÇÕES
Geralmente, editores trabalham com dois formatos: o formato original e o formato de saída. Entretanto, é
possivel utilizar codec mezzanine, proxies ou previews.

FORMATOS NATIVOS - Quando passíveis de uso, tornam o fluxo de trabalho simples: importe o
conteúdo, construa a sequência, edite e então exporte o resultado. Porém, em alguns casos, não é possível
utilizar formatos nativos por insuficiente de hardware.
TRANSCODING - A transcodificação é o processo de criar uma cópia do arquivo, geralmente para uma
melhor reprodução. Transcodes tem o mesmo frame rate e mesma proporção, mas usam formatos que
agreguem melhor performance.
PROXY - São cópias mais leves de arquivos originais. Premiere permite criar proxies no processo de ingest,
o que significa que é possivel começar a editar com a mídia original e então substituir pelo proxy
automaticamente quando finalizado. Além disso, pode-se alterar entre original e proxy a qualquer
momento.
ENCONDING - É o processo de comprimir a saída final. O proceso de enconding une todas as midias da
timeline, incluindo efeitos, graficos e áudio, comprimindo em um arquivo otimizado para distribuição e
reprodução.
CODECS MEZZANINE - São codecs de pós-produção, tais como Apple ProRes, Avid DNxHD/R e codecs da
familia GoPro Cineform. Esses arquivos são designados para manter a qualidade da imagem e detalhes do
original, mas otimizados para reprodução.

5

ADOBE PREMIERE PRO
MELHORES PRÁTICAS

DRIVESYS

TRANSCODIFICAÇÃO
Transcodificar para um único codec e formato pode ajudar o trabalho de pós-produção de um grande
grupo de colaboradores. Trazendo então, ganhos de perfomance.
Na janela de criação de projetos, acessando a aba “Ingest Settings”, é possivel configurar o transcode em
backgroud. Ao importar qualquer arquivo, Premiere Pro acionará o Media Enconder e assim que o transcode
estiver finalizado, automaticamente será utilizado no lugar do original, durante o processo de edição.

REFERÊNCIAS
https://helpx.adobe.com/premiere-pro/using/bestpractices-projects.html
https://helpx.adobe.com/premiere-pro/using/bestpractices-export.html
https://helpx.adobe.com/premiere-pro/using/best-practices-formats.html

6

