
Chrome Loom
Como gravar a tela do computador e você ao mesmo tempo



Loom é uma extensão para Google 
Chrome que permite gravar a tela do 
computador sem precisar instalar softwares 
adicionais. 

Com um clique, o plugin permite capturar só 
a tela, a tela e a webcam, ou apenas a 
câmera do PC. É possível também obter a 
imagem do desktop inteiro ou de uma aba 
específica, escolhendo se deseja captar o 
áudio ou não. 

O programa é completo e oferece 
compatibilidade com câmeras e microfones 
externos, caso seja necessário obter imagem 
e som de maior qualidade. 



Vamos iniciar a instalação acessando 
a página do Loom na Chrome Web 
Store utilizando o seu navegador de 
preferência: 
https://chrome.google.com/webstor
e/detail/loom-video-recorder-
scree/liecbddmkiiihnedobmlmillhodj
kdmb

Faça a instalação da extensão no 
Chrome clicando no botão Usar no 
Chrome e em seguida Adicionar 
extensão.



Aguarde alguns segundos para que a 
instalação seja realizada.

Clique no ícone da extensão que 
aparecerá na aba do seu navegador 
e em seguida faça login usando a 
sua conta do Google ou uma das 
outras opções disponíveis.



Na tela de configurações do Loom, 
caso apareça, marque a opção 
Personal e clique em Next. 

Depois, selecione One-click Access e 
libere permissão para o plugin
acessar a câmera e microfone.

Importante: se você estiver usando 
um notebook, estes hardwares 
normalmente já fazem parte do 
aparelho. Se você estiver usando um 
desktop, será necessário a webcam 
e um microfone instalados.



Agora vamos ver a gravação.

Para começar a gravar, clique no 
botão do plugin do Loom na barra 
do navegador e em seguida 
escolha se deseja capturar tela e 
câmera, só a tela ou apenas a 
câmera. 

Escolha se a gravação irá 
considerar apenas a aba atual ou o 
desktop inteiro e também se 
deseja incluir áudio.



Clicando em Show advanced
options”, o Loom exibe o seletor de 
câmeras e microfones, caso haja 
acessórios externos conectados ao 
computador. 

Quando tudo estiver pronto, clique 
em Start recording.



O Loom usa o recurso de 
compartilhamento de tela do 
Chrome para gravar. 

Por fim, selecione se deseja a tela 
inteira ou um aplicativo específico e 
clique no botão Compartilhar.

Importante: a opção aparece 
apenas ao selecionar a gravação de 
desktop.



A gravação começa após uma breve 
contagem regressiva.

Para parar e criar o vídeo, clique em 
Interromper compartilhamento.



Ao final, clique em Copy link para 
copiar o endereço de 
compartilhamento do vídeo.
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