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Agora você pode falar com seus contatos por meio de vídeos curtos com este aplicativo. O Marco Polo permite que
você tenha conversas individuais ou até mesmo crie grupos de amigos, salvando todas as mensagens que você
trocou para que possa acompanhar o fio da conversa e não perder nada
Os aplicativos de vídeo estão na moda, novas propostas surgem a cada dia que buscam seu próprio nicho no
mercado competitivo e de vez em quando surge um novo fenômeno social que muda e revoluciona o panorama das
redes sociais. Se no início foi o Snapchat que se tornou a rainha das curtas publicações, aos poucos foi perdendo
sua hegemonia e outros foram ocupando seu trono.
Agora é a aplicação Marco Polo que tenta desbancar as outras e obter o seu lugar. Embora já esteja disponível há
algum tempo nas principais lojas online, como Google Play Store e App Store, é agora que a mídia faz eco à sua
existência, avaliando que se apresenta como um walkie talkie de vídeos, puxando a nostalgia de os usuários.
Com mais de 84 milhões de downloads, conseguiu entrar furtivamente nas dez principais redes sociais gratuitas do
momento. Baixe Marco Polo grátis, ele é compatível com dispositivos Android e iOS. É verdade que as opiniões
se dividem, há pessoas que preferem o original e outros utilizadores que se encantam com ele, a verdade é que veio
para ficar e que a cada dia mais decidem experimentar.
As notas de voz são um dos recursos que as pessoas mais utilizam, principalmente os adolescentes, pois permitem
o envio de mensagens sem o uso do teclado. Os aplicativos sociais vêm inovando seus sistemas para melhorar essa
funcionalidade e hoje temos o exemplo do WhatsApp, que além de poder enviar sua própria voz, você também pode
ditar e deixar que o app escreva.
Marco Polo seguiu esta tendência e adicionou vídeos e efeitos para alcançar um resultado muito visual e divertido
em apenas alguns segundos. É assim que os dois aplicativos se parecem, mas sua principal diferença, e o que o
torna muito melhor, é que ele salva todos os vídeos, tanto os que você envia quanto os que recebe. Assim você não
perderá o conteúdo que tanto gosta e também te ajudará a ter uma conversa sem ter perdido nada.
O chat também melhorou, não só podemos falar com pessoas específicas, mas também temos a oportunidade de
criar grupos de pessoas com quem podemos trocar mensagens e vídeos. Isso torna suas videoconferências mais
dinâmicas e interativas.
Para começar a utilizá-lo é necessário saber como funciona e, embora no início possa parecer difícil, depois de
conseguir encontrar o truque é o mais fácil. Embora seja um aplicativo de uso exclusivo em celulares, é verdade que
também pode ser usado no computador.
Instale a aplicação no seu telemóvel, a primeira coisa que lhe pedirá é registar o seu número, não se preocupe, o
Marco Polo é muito seguro, para verificar ele enviará um SMS com uma palavra-passe. Ele irá selecionar uma série
de contatos para você convidá-los a usar também, você pode enviar para quem quiser, mesmo para nenhum.
Você já tem seu próprio perfil pronto e basta começar a utilizá-lo. Em sua tela principal você encontrará as
publicações de seus amigos que já o instalaram e estão utilizando, para poder falar com qualquer um deles basta
clicar no ícone e sua conversa abrirá com todo o histórico que você possui.
Esta tela é dividida em duas, a parte principal e a maior, a parte superior onde você pode ver o que a câmera

captura e a parte inferior com o feed de todas as mensagens que você trocou. Para gravar um e adicioná-lo à
conversa, você pode alterar os filtros deslizando horizontalmente pela tela, mesmo durante a gravação, e pressione
Iniciar. O vídeo é enviado automaticamente assim que você interrompe a gravação, por isso é importante que você
escreva ou selecione o filtro desejado antes de começar, ou você irá perdê-lo.
No lado esquerdo da tela você tem três botões com os quais você pode editar o vídeo, um é a varinha, com a qual
você pode adicionar filtros de voz, o de texto ajuda a adicionar uma mensagem escrita com o teclado e o de lápis
você pode mão desenhe o que quiser. Baixe Marco Polo e comece a usar esta ferramenta original.

Pros

Cons
- É muito fácil de usar.

- Possui vários filtros disponíveis.
- Salve todas as mensagens anteriores.
- Boa qualidade de imagem e som.

- Você pode perder mensagens se não adicioná-las antes da gravação.
- A versão web não funciona bem.
- Às vezes você pode gravar horizontalmente.
- Convites para amigos podem ser muito irritantes.

Links Facebook: https://www.facebook.com/onmarcopolo/
Twitter: https://twitter.com/MarcoPoloApp/
Instagram: https://www.instagram.com/marcopoloapp/
Web:
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.happybits.marcopolo&hl=es
Apple Store: https://apps.apple.com/es/app/marco-polo-video-chat/id912561374

