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Orientações para a produção de mensagens do EXOLOOP
Texto:
♦ Escreva o texto de forma clara e sem abreviações para evitar mal-entendidos.
♦ Lembre-se que esse texto será falado, portanto, esclareça, na medida do possível, a
pronúncia de palavras incomuns, principalmente nomes próprios.
♦ Faça uso de frases curtas e objetivas. Textos longos tornam-se cansativos e tendem a
tirar a atenção do ouvinte, além de poder comprometer a qualidade da locução.
♦ Se desejar, indique os intervalos (em segundos) entre as frases. Na falta destes,
admitiremos intervalos arbitrários conforme conveniência da produção.
Duração:
♦ Considere 0,5 segundo por palavra, incluindo artigos, numerais, etc. Assim, a frase: “A
Exotec é uma empresa 100% brasileira” terá duração aproximada de 4,5 segundos, pois
100% (cem por cento) é computado como 3 palavras, totalizando 9 na frase.
♦ Utilizando-se o método acima, sugerimos limitar em 140 palavras as esperas com
duração de 90 segundos e em 280 palavras as esperas com duração de 180 segundos
de forma a permitir a colocação de intervalos entre frases.
Locução:
♦ As locuções são feitas com voz feminina e podem ser gravadas em português e inglês.
♦ Opcionalmente, poderá ser solicitada locução com voz masculina ou mista mediante
pequeno acréscimo no preço da produção.
♦ As vozes dos locutores podem ser ouvidas acessando-se o site da  (vide item
Internet).
♦ Outro tipo de voz deve ser fornecido pelo cliente, bastando enviar a locução através de
e-mail (vide item Internet). Opcionalmente, a locução poderá ser enviada em CD ou MD
(Mini Disk) com a indicação da faixa e trecho para digitalização.
Fundo Musical e Produções Prontas:
♦ A  dispõe de fundos musicais licenciados para uso em suas produções.
Eles podem ser ouvidos acessando-se o site da  (vide item Internet).
♦ Se for escolhido um dos fundos musicais da  X indique o número respectivo.
♦ Em caso de fundo musical próprio ou produção pronta, estes devem ser enviados
preferencialmente por e-mail (vide item internet). Opcionalmente, eles poderão ser
enviados em CD ou MD (Mini Disk) com a indicação da faixa e trecho para digitalização.
Os recolhimentos de eventuais direitos autorais ficam a cargo do cliente.
Neste caso, haverá um pequeno acréscimo no preço da produção.
♦ Caso não haja indicação do fundo musical, a   colocará aquele que julgar o mais
conveniente.
Internet:
♦ Demonstrações das locuções e dos fundos musicais podem ser ouvidas acessando-se
o site da Exotec: www.exotec.com.br , selecionando a opção "Arquivos" e clicando
sobre o item desejado.
♦ Arquivos com gravações de locuções, produções prontas ou fundos musicais
encaminhados por e-mail devem estar preferencialmente em formato MP3 com 128
Kbps, 44100 Hz, Mono.
O endereço de e-mail é: comercial@exotec.com.br
♦ Os textos para locução também podem ser encaminhados por e-mail, no corpo da
mensagem ou anexados em arquivo formato texto (.TXT) ou MS-Word (.DOC).

