
 

Os 5 melhores programas de edição para cortar 

vídeos do mercado 

Quando você baixa um programa para editar e cortar os seus vídeos e é muito complicado, 

que você não sabe para onde vai e além de tudo quando vai ver é todo em inglês.Calma! 

Iremos te ajudar. 

Separamos os 5 melhores programas de edição de vídeos, fizemos uma análise um por um. 

A escolha certa de um bom software é bastante importante pois é decisivo para o 

desempenho do seu trabalho, seja ele mais caseiro ou mais profissional é sempre útil ter 

várias opções de ferramentas e efeitos à sua disposição para deixar os seus vídeos bem 

mais criativos. 

E foi pensando  em te ajudar que decidimos separamos 05 excelentes programas para 

cortar  videos gratuitos. 

 E você, já sabe qual programa é melhor para você utilizar? Se a resposta for não leia até o 

final. Garanto que você não se arrependerá. Lembrando que no final indicamos qual a 

melhor opção  

  

Cortar vídeos é uma habilidade essencial 

Seja você iniciante, alguém que quer se profissionalizar no audiovisual e precisar cortar seus 

vídeos para remover cenas indesejadas, seja no início, ou final dele. Pois bem, esta edição 

pode ser feita de maneira bem prática e simples e rápida e você não precisar ter conhecimento 

técnico nem nada disso, só precisa ter as ferramentas de edição de vídeo certas. Existem 

ótimos programas de corte que podem fazer esse trabalho com resultados muito positivos.  

Os 5 melhores programas para cortar vídeos 

Ajudamos você a economizar o seu tempo testando  cortador de vídeo um por um. Avaliamos 

o desempenho e qualidade, separamos os 5 melhores. Resumindo: se você deseja encontrar  

Programas para Cortar Vídeos, vai adorar essa lista. Então vamos conhecer os prós e contras 

de cada um deles?   

 

https://www.guiadacarreira.com.br/cursos/producao-audiovisual/
https://filmora.wondershare.com.br/video-editing-tips/free-video-cutter.html
https://filmora.wondershare.com.br/video-editing-tips/free-video-cutter.html


 

1. Filmora  

Um dos pontos que queremos destacar é que mesmo sendo um iniciante você 

consegue usá-la para editar e fazer cortes nos seus vídeos de maneira que deixam com 

as característica de profissional. Além disso Filmora disponibiliza a ferramenta 

keyframes de áudio, possui efeitos sonoros e música embutidos, filtros, máscaras de 

imagem e efeitos tilt-shift. 

 

Prós 

● Você consegue edite e exporta vídeos em resoluções de até 4k 

● Adapta o seu vídeo a qualquer plataforma.  

● Cria vídeos vívidos. 

● Aplique configurações de correção de cores em vários clipes simultaneamente  

●  Tem  recurso chamado Audio Ducking enfraquece a música estrategicamente para 

fazer o diálogo se destacar. 

● Os vídeos criados através do Filmora são de qualidade premium.  

● A sua interface é  amigável, editores de vídeos que nunca usaram o programa usam 

confortavelmente 

Contra 

 

● Uma das desvantagem é que não possui uma ferramenta de máscara á mão livre. 

 

https://docs.google.com/document/d/1ff3I3O0AM-kIJn2PZ1zgVVW7soeh8zP_i32s9nL_qa4/edit#heading=h.z7vz4wg4dwcb


 

2. Windows Movie Maker 

O Windows move make lançado em 2000 é um editor original do Windows a sua interface 

corresponde de um storyboard. Vem sendo um dos preferidos quando se trata de edição de 

vídeo amador, mas isso não quer dizer que seja o melhor programa  para você usar. 

 

Prós 

●  Já vem integrado na maioria dos PCs. 

●  É  uma ferramenta  boa para criar  vídeo de slideshow ou um vídeo caseiro 

●  O Movie Maker para usuarios iniciantes tem um edição de vídeo relativamente fácil 

●    A sua interface é intuitiva e fácil de navegar.  

Contras 

● ·         Bloqueios contínuos , um problema que acontece também em outros programas 

do Windows. 

● ·         Capacidade bastante limitada ao ponto de poder usar apenas os efeitos pré-

instalados. 

● ·         Possibilita trabalhar em única faixa, quer dizer que adicionar imagens em tela 

verde está fora de questão. 

● ·         Não possui ferramentas mais avançadas para edições profissionais. 



 

3. Adobe Premiere 

O Adobe Premier permite que você transforme suas imagens grosseiras em uma qualidade 

melhor. O programa também permite ajuste de cor, áudio e outros detalhes , opera bem 

com outros produtos do Adobe. E você pode cria um produto bem criativo. 

 

Prós 

● ·         vários tipos de vídeo e vários formatos de suporte 

● ·          recurso de publicação direta 

● ·         Titulação de vídeos e gráficos. 

● ·         Recursos evoluídos  com ajustes finos como de estabilização. 

● ·         Edição de Áudio VR  

 Contras 

● ·         O Adobe Premiere foi projetado apenas para dispositivos Mac e Windows. 

● ·          Não tem predefinições de gradação de cores 

● ·         Outra ferreamenta importante que não tem é mixer de áudio e equalizador de 

áudio 

● ·         Não suporta  edição em 4K 

● ·         As ferramentas de texto são complexa camadas e janelas distribuídas em vários 

locais diferente atrapalhando a edição 

● ·         A performance do software reduz rapidamente ao renderizar arquivos de alta 

resolução. 



 

 

4. Sony Vegas Pro 

 o vegas Pros é um ótimo editor para você que cortar seus vídeos porem não é  um 

programa tão  leve, precisando que você tenha  um computador com alta 

performance  só assim você terá um ótimo desempenho com ele, a sua interface é 

bem intuitiva de fácil acesso.  

 

Prós 

● ·         Bem organizado e estável 

●  Tem todas várias ferramentas que podem deixa seus vídeos bem acabado e com 

jeito de profissional 

● ·         Compatibilidade com projetos After Effects e Premiere CS6 

 Contra 

● Programa é muito complexo para ser usado por iniciantes 

●  O programa está disponível apenas para sistemas 64 bits 

● Não tem ferramenta para fazer transições de vídeo 

●  Caso queira fazer edição de vídeo 3D não vai conseguir 

● Requer um computador bom, para melhor desempenho ( placa de video, 

memoria...) 

● Não reconhece plugins e scripts criados para as versões antigas do editor, 

desenvolvidas pela Sony. 

  



 

5. Final cut pro 

O final cut pro disponibiliza recursos bastante interessantes e um deles é a sua 

velocidade e seu desempenho. Então para cortar seus vídeos é um programa 

suave porém ele apresenta algumas desvantagens aos usuários que estão 

iniciando tornando o seu processo um pouco complexo.   

 

Prós 

● Recurso profissional de suporte de resolução em alta qualidade 

● Considerada com uma ferramenta de software bastante estável 

● Sequência avançada de sincronização de cores 

Contras 

● Não oferece atualizações regulares 

● Funciona apenas no OS X e apresenta alguns problemas de 

compatibilidade e de suporte de formatos. 

● Espaço de armazenamento escasso, o que acaba por limitar a quantidade 

de vídeos  que você pode manusear nesta plataforma. 

● ·         A interface é bastante complicada e requer do usuário alguma 

experiência na área para conseguir trabalhar corretamente com o 

programa. 

● disponível para PCs Mac e não tem nenhum aplicativo móvel disponível. 



 

 

Sugestão final: Filmora 

 E agora qual é a melhor opção para você editar os seus vídeos? Na nossa opinião o 

melhor editor de vídeos é o filmora, foi o que se mostrou ser mais simples de trabalhar com 

várias opções de ferramentas além de permitir que você carregue  os vídeos em 

plataformas de redes sócias como Youtube, facebook  ou instagram. 

Se isso não foi o suficiente, o filmora tem um ótimo preço muito acessível e a sua equipe 

está constantemente desenvolvendo e o seu site conta com um suporte muito completo 

com vários vídeos e bastante informações trazendo o idioma na língua materna que faz 

toda a diferença para seus usuários seja iniciante ou não. 

Então, seja para compartilhar fotos com os familiares ou até mesmo apresentações 

corporativas mais profissionais, a filmora é o programa que se mostrou simples, estável e 

confiável e com vários efeitos e sua interface moderna. Vale a pena ! 

Comece a usar hoje mesmo! 

Nesse artigo você viu  que a filmora é o melhor quando se fala em editor de vídeos. Que tal 

colocar a mão na massa e começar a usa-la imediatamente para cortar seus vídeos? Faça 

o download da versão experimental gratuita do Filmora e aproveite todos os benefecios 

para deixar seus vídeos incriveis .   

Todas as pessoas que decidiram usar esse filmora estão super satisfeitas com o melhor 

software de edição disponível no momento,  ferramentas poderosas e simples de usar 

permitindo você ter uma enorme variedade de efeitos. Então não perca tempo testando 

outros programas faça logo o  Download  e usufrua de um editor de vídeos completo.  

Não hesite faça o dolwnload gratuito para experimentar o excelente software desenvolvido 

pela wondershared que inclui os melhors sistema VFX  melhor capacidade para executar 

seus vídeos tanto em MAC quanto no Windows. E você tá esperando o que para baixar? 

FilmoraPro   

 

 

 

  

 

  

https://filmora.wondershare.com.br/video-editor/video-editor-download.html
https://filmora.wondershare.com.br/video-editor/video-editor-download.html
https://wondershare-filmora-video-editor.softonic.com.br/
https://filmora.wondershare.com.br/shop/buy/buy-filmorapro-video-editor.html


 

 

 

 

 


