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SISTEMAS OPERACIONAIS > WINDOWS OU MAC

CONEXÃO COM A INTERNET > WIZZYMOTION é uma Extensão Cloud, você precisará estar conectado na internet para usá-lo.
(Certifique-se que nenhum FireWall ou Antivirus está bloqueando o acesso a internet dos Aplicativos da Adobe )

ADOBE PREMIERE PRO - VERSÕES COMPATÍVEIS > CC2019 (v13.1.5) / CC2020

ADOBE AFTER EFFECTS - VERSÕES COMPATÍVEIS > CC2018 (v15.1.2) / CC2019 / CC2020

REQUERIMENTOS MÍNIMOS E COMPATIBILIDADE



A > ABRA O PREMIERE PRO OU AFTER EFFECTS

B > EXECUTE O WIZZYMOTION > No menu superior do Premiere Pro / After Effects vá em: JANELA / EXTENSÕES.
No submenu lateral clique em > WizzyMotion (como na imagem abaixo).

ArquivoPremierePro / After Effects Editar Janela

Extensões

Ajuda

WizzyMotion

PASSO 01 - COMO ABRIR O WIZZYMOTION



PASSO 02 - CRIE SUA CONTA GRÁTIS

Clique em "CREATE FREE ACCOUNT", Preencha as informações e pronto!

WizzyMotion WizzyMotion



PASSO 03 - CONECTE SEU USUÁRIO ENVATO

Para usar os Packs Premium, você precisará conectar a conta da Envato que efetuou a compra ao seu usuário WizzyMotion. 

Clique em “Sure, Let’s Connect”, seu Browser abrirá e você será guiado no processo de conexão.
Certifique-se de Fazer login (ou já estar logado) na Envato exatamente com a mesma conta
que efetuou a compra do Pack Premium.

Cada conta WizzyMotion pode se conectar com apenas uma conta Envato por vez e vice-versa. 
Esse processo sincronizará os usuários da Envato e do WizzyMotion.

Por favor autorize o WizzyMotion APP na janela da API da Envato e todas as suas compras de 
produtos compatíveis com o WizzyMotion serão sincronizados automaticamente.

Pode confiar. A Envato nos informará apenas os dados para checar seus produtos compatíveis, 
sua privacidade está 100% garantida.

WizzyMotion



PASSO 04 - ENTENDENDO A INTERFACE

A > A Janela Superior funciona como busca, refinamento, ordenação e também como janela de Preview 
duas funções em uma só, inteligente e compacta para facilitar sua vida.

B > É aqui que tudo acontece! Previsualize e importe templates com um clique.

C > Baixe e instale Packs Free e Premium. Super Fácil!

D > Confuso com tantas opções? Você pode adicionar templates numa lista de favoritos e facilitar sua vida. 
(Principalmente se seu signo for Libra)

E > Tá precisando de ajuda? Aqui você vai encontrar a resposta que precisa.

F > Seus Ajustes estão aqui. Veja suas licenças disponíveis, mude sua senha, 
conecte ou disconecte sua conta Envato.
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PASSO 05 - O SISTEMA DE BUSCA

A > Digite uma palavra que signifique o que vc está procurando (em inglês por enquanto) e os resultados
da pesquisa serão exibidos.

B > Por padrão todas as Categorias são exibida, use esse menu para exbir apenas a Categoria desejada.

C > Quer refinar ainda mais? Selecione uma subcategoria e veja apenas o conteúdo dela.

E > Um menu lateral rápido com acesso a tudo.

D > Uma experiência única na exibição de temaplates.
Ordene pelos “Staff Pick”(destaques), “Trending” (os mais usados por todos os usuários) 
ou filtre apenas o que é Free ou Premium. Você é quem manda.
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PASSO 06 - COMO INSTALAR OS PACKS

Ao clicar no ícone dos Packs (A), a interface exibirá todos os packs disponíveis para instalação. 
(Free & Premium)

O botão “Download” (B) te levará até a página onde você poderá baixar o pack que você
deseja instalar.

Se você modificar o local onde seu pack está salvo em seu computador, 
clique no botão Re-Install (C) e selececione novamente o arquivo .pack no novo local.

Após baixar o Pack desejado, extraia o arquivo .zip no local desejado, 
clique no botão "Install .pack" (C).
Encontre o arquivo com a extensão .pack no local onde você extraiu o arquivo .zip
e pronto.
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PASSO 07 - COMO IMPORTAR OS TEMPLATES
A > Ao passar o mouse por cima de um Thumbnail, o preview será exibido na janela superior, 
cobrindo a janela de busca (que você não precisa ver enquanto previsualiza)

Primeiro Crie uma "Sequência / Composição", ou torne ativa uma já criada. 
Clique "Apply" e o template será importado para o timeline e o WizzyMotion tentará ajustar do design
da melhor forma para a mesma configuração da "Sequência / Composição"  que estiver ativa.

Importante: Ao importar um Template no AFTER EFFECTS, WizzyMotion vai pedir que você escolha um nome
único para o template. Isso facilitará sua organização quando precisar encontrar um template 
e esse nome também será utilizado nas expressões que serão adicionadas.
(Por favor não modifique esse nome posteriormente, ou algumas expressões pararão de funcionar)

Se você clicar no ícone de coração dentro do Thumbnail, ele será adicionado a sua lista de favoritos.

Se o template escolhido fizer parte de um Pack Premium que vc ainda não tem, você verá o texto "Get It!" 
e você será redirecionado para a página onde poderá baixá-lo.
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After Effects

PASSO 08a - COMO EDITAR TEMPLATES NO AFTER EFFECTS

No Menu superior do AFTER EFFECTS vá até: JANELA / CONTROLES DO EFEITO.
Certifique-se de que (A) esteja ativo.

Se o Painel “Controles do Efeito” estiver ativo, 
Você o verá na interface do After Effects (B).

PRIMEIRO > Selecione a Layer (Template) que quer customizar no seu Timeline.

Se o template que você está tentando customizar NÃO CONTIVER TEXTOS, 
todas as opções de customização (C) aparecerão do painel "Controles do Efeito". 
Basta utilizar as opções de escala, cores, etc.

SE O TEMPLATE CONTIVER TEXTOS, POR FAVOR LEIA O PASSO 09b >>

Controles do Efeito:

Normalmente aparecerá no canto superior 
esquerdo, ao lado do painel “Projeto”.B

Selecione a Layer.

Arquivo Editar Composição Camada Efeito Animação Exibir Janela Ajuda



PASSO 08b - COMO EDITAR TEMPLATES NO AFTER EFFECTS (TEMPLATES COM TEXTOS)
Se você já leu o Passo 09a, porém o template escolhido:
CONTÉM TEXTOS EDITAVEIS ou NENHUMA OPÇÃO APARECE no Painel “Controles do Efeito" (B).

Primeiro > Dê um double-Click na Camada/layer (Template) que você deseja customizar.

Sua Pré-Composição abrirá e todas as camadas que podem ser modificadas serão exibidas.
Selecione a camada / layer "CONTROL" e as opções de customização aparecerão 
no Painel “Controles do Efeito" (B).

IMPORTANTE: Para evitar erros de cálculo das expressões, use apenas os controles deslizantes (C)
do Painel “Controles do Efeito" (Evite modificar o tamanho da fonte no Painel Caractere).

Normalmente aparecerá no canto superior 
esquerdo, ao lado do painel “Projeto”.B

Double-Click

Selecione  a camada/layer “CONTROL”

C



Normalmente aparecerá no canto superior 
esquerdo, ao lado do painel “Projeto”.Use apenas para mudar as fontes. B

PASSO 08c - COMO EDITAR TEMPLATES NO AFTER EFFECTS (MUDANDO TEXTOS)
Primeiro > Dê um double-Click na camada/layer “TITLE” na sua Timeline.

Quando você der um double-click, todos os textos da camada/layer será selecionado.
Basta DIGITAR o texto desejado e ele será substituído.

Na maioria dos casos, você pode modificar as Fontes e Propriedades de texto usando o Painel “Caractere” (A) .
Entretanto, os controles da Camada/layer "CONTROL” (B) são os controles Master para cores e outras opções.

Os controladores exibidos na camada/layer "CONTROL" são capazes de customizar completamente o template. 
Nós sugerimos que você use o painel "Caractere" apenas para modificar as fontes.
Algumas alterações manuais no Painel Caractere podem gerar erros de expressão.
Alertamos que essas modificações são por seu prório risco, e sugerimos que só as faça se tiver
conhecimento avançado de After Effects. (incluíndo expressões)

Double-Click na camada/layer TITLE
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PASSO 09 - COMO EDITAR TEMPLATES NO PREMIERE PRO

No menu superior do Premiere Pro vá até: JANELA / GRÁFICOS ESSENCIAIS.
Certifique-se que a opção (A) está ativa.

Se o Painel de “Gráficos Essenciais” estiver ativo, Você o verá na sua interface (B).

Primeiro > Selecione o template que deseja customizar na sua Timeline.

Clique na aba "Editar" (C) e as opções de customização serão exibidas.

Customize (D) os textos e fontes quando as opções estiverem disponíveis.

Customize (E) as cores do seu projeto

Na opção “DESIGN (F) você pode modificar o tamanho, cores e outros ajustes
relacionados ao design de cada template. 

* Se a opção estiver fechada, basta clicar e os controles serão exibidos.

Gráficos Essenciais

F

D

E

B



PRECISA DE AJUDA?

https://wizzymotion.com/help-center/

Visite o nosso Help Center, acho que sua resposta está lá.
Mas se você não encontrar o que procura, é so mandar um email pra support@wizzymotion.com 

ou uma mensagem diretamente pelo WizzyMotion.
Estamos aqui pra te ajudar. Sempre!
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