
QUAIS TIPOS DE CÂMERA GRAVAM VÍDEOS?

FLIPCAM

Filmadora de bolso 
portátil feita para ser 
o mais fácil possível 
de se operar

FOTOGRÁFICA DE BOLSO

CELULAR/SMARTPHONE

WEBCAM

CAMCORDER

DSLR

CAMCORDER PROFISSIONAL

Quem Usa?
Famosa com 
VideoBloggers no passado

ex: Kodak PlayFull

Memória
Apenas Interna

Câmera feita para 
tirar fotos, mas que 
pode gravar vídeo 
com alta qualidade.

Quem Usa?
Turistas e pessoas que 
querem tirar fotos 
ocasionalmente e sem 
pretensões.

Memória
Cartão de Memória

ex: Canon Powershot SX270 HS

Preço
R$ 160

Preço
R$ 600

ex: iPhone 5S

Celulares são hoje o maior 
mercado de câmeras! 
As câmeras dos celulares 
costumam ser sensacionais

Quem Usa?
Todo Mundo! Hoje quase 
todo mundo tem um celular 
com uma câmera bacana

Preço
R$ 2.300 
*sem plano de fidelidade

Memória
Memória Interna e
Cartão de Memória

ex: Logitech C320

A câmera que você usa para 
fazer vídeo-chamadas no 
seu computador. Algumas 
tem ótima resolução

Quem Usa?
Quem tem computador 
tem uma, normalmente se 
usa para comunicação e 
não produção.

Preço
R$ 80

Memória
Disco Rígido 
do computador

ex: Panasonic Hdc-HS 300

Isto é o que chamamos de 
filmadora! Um equipamento 
feito com o único intuito de 
gravar vídeo.

Memória
Memória Interna
Disco Rígido Interno
Cartão de Memória

Quem Usa?
Quem está realmente afim 
de fazer vídeo e não quer 
enfrentar os problemas 
apresentados por outros 
tipos de camera.

Preço
R$ 3.000

São as novas queridinhas 
de quem quer fazer vídeo. 
Principalmente ter um 
vídeo mais cinemático.

Quem Usa?
Quem quer fazer cinema 
digital e quem quer dar 
aquele “look” mais 
cinemático e orgânico ao 
vídeo.

Preço
R$ 2.000

Preço
R$ 11.000

Memória
Cartão de Memória

ex: Canon T3i

Conexões
Microfone
Fone de Ouvido (às vezes)

IMPORTANTE
As informações nesse infográfico são de caráter informativo. 
Sempre confira cuidadosamente as especificações da câmera antes de comprá-la.
 

São as que os 
profissionais usam, elas 
custam mais caro mas 
são câmeras sensacionais.

Quem Usa?
Quem trabalha na área de 
vídeo profissionalmente 
não dispensa uma 
Camcorder Profissional 
mesmo que tenha uma 
DSLR como câmera extra.

Memória
Memória Interna
Disco Rígido Interno
Cartão de Memória

ex: Sony NX5

Conexões
2 x Microfone profissional (XLR)
Fone de ouvido

DESCUBRA AS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE CADA UMA E ESCOLHA A MAIS APROPRIADA PARA O SEU CASO!

Conexões
Microfone
Fone de Ouvido

Conexões
Entradas do computador
onde está conectada

Conexões
Headset que pode ser
usado como microfone
de lapela

Conexões
Nenhuma 

Conexões
Nenhuma 

FlipCam
 
 
 

Fotográfica
de Bolso

Celular Camcorder DSLR
Camcorder
Profissional

Webcam

Robustez

Facilidade de Uso

Performance
com pouca luz

WebCast 
(transmissão ao vivo)

Portabilidade

Qualidade
da Imagem

Duração da Bateria

Custo

      

              

Não Não
Sim

(App no 
celular)

Sim
Sim

(com placa
de captura)

Sim
(com placa

de captura*)

Sim
(com placa
de captura)
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Lente
Fixa ou 
Zoom de baixa qualidade

Lente
Zoom de boa qualidade

Lente
Fixa (Média ou Boa Qualidade)

Lente
Fixa de baixa qualidade

Lente
Zoom de média qualidade

Lente
Intercambiáveis. 
Excelente qualidade.

Lente
Zoom, excelente qualidade.

FONTES
www.bhphotovideo.com
www.mercadolivre.com.br
www.submarino.com.br

GOSTOU DO INFOGRÁFICO?
Então acesse www.videoxpress.com.br e baixe 
sua apostila gratuita em PDF, de 59 páginas, 
mostrando como gravar o seu primeiro vídeo. 

TABELA COMPARATIVA DE CÂMERAS
 
 
 

www.videohero.com.br


