
 

Dicas para fazer uma boa live 
 
Chegou o momento de apresentar o seu espetáculo, show musical ou oficina ao vivo! 
Nesta cartilha, apresentamos algumas orientações para a sua live ser um sucesso! 
Vamos lá?  
 

 
_ Monte um roteiro e treine antes da transmissão:  

 
É importante fazer um roteiro considerando o tempo estipulado para a sua 
apresentação. Planejando tudo o que você pretende fazer ou abordar durante sua live, 
você garante que não deixará nada para trás. Vale a pena anotar tópicos e 
comentários que você considera importantes de fazer enquanto está ao vivo. 
 

_ Faça testes antes: 

 
Faça um teste alguns dias antes para saber se sua conexão é adequada. Se você 
optar usar o seu celular para fazer a live, procure ficar em um local próximo do 
roteador de internet. Caso utilize o notebook, recomendamos utilizar o cabo de rede de 
internet diretamente no computador. Isso garante uma conexão melhor. 
*www.fast.com é uma ótima plataforma de teste 
 
_ Prepare um cenário: 
 
Uma vez que você está na sua casa, aproveite para pensá-la como espaço cênico na 
sua transmissão, escolhendo luz e os elementos que aparecerão no vídeo. Muitos 
detalhes ao fundo são desaconselháveis, pois podem distrair o público. Vale a pena 
também antecipar possíveis interrupções e tomar cuidados prévios com ruídos e 
barulhos externos. Caso você esteja sozinho na produção, providencie um suporte 
adequado para o celular. 
 
_ Teste a qualidade de imagem e som: 
 
É preciso garantir que o seu dispositivo não apresente nenhum tipo de problema 
envolvendo a captação de imagens e sons. Caso você opte por realizar a live em um 
espaço aberto, assegure-se de que o local escolhido conta com boa iluminação e 
pouco — nenhum, se possível — ruído. 
 
Caso esteja em local fechado, evite gravar próximo a janelas e portas, já que barulhos 
inesperados podem surgir. Outro fator essencial é prestar atenção ao tom de voz 
utilizado. É crucial manter o volume da sua fala em um ponto que possa ser ouvido por 
todos com clareza. 
 
_ Aposte na interação com usuários: 

 
Um dos grandes diferenciais desse tipo de conteúdo é o alto potencial de engajamento 
por parte do público. Não espere que isso aconteça de forma natural. Como realizador 
da live, é importante que você, sempre que possível, faça comentários instigando a 
audiência a interagir com a sua apresentação. 
 
Dicas Técnicas para melhorar ainda mais a sua live: 

http://www.fast.com/


Utilizando notebook  

Normalmente as webcams integradas possuem uma qualidade muita baixa, chegando 
a ser quase não utilizável em determinados horários e sem ajuda de outros 
equipamentos. Se puder, dê preferência a uma webcam externa. Caso não tenha uma 
e não consegue adquirir ou arrumar emprestada, utilize o celular.  

*Existem vários tutoriais no youtube de como transformar seu celular em uma 
webcam. Pode ser uma alternativa caso queira utilizar o notebook.  

Utilizando o celular  

Sempre utilize o celular na posição horizontal (deitado). Dê preferência a câmera 
frontal, para ter uma melhor visão de como você está posicionado no vídeo, caso 
esteja sozinho, sem ninguém para auxiliar. Do contrário, se tiver alguém te auxiliando, 
utilize a câmera traseira, pois a qualidade é superior.  

Iluminação  

É muito importante pensar na iluminação do ambiente onde você vai se apresentar. 
Procure por locais bem iluminados para evitar imagens borradas ou escuras.   

O ideal é usar uma luz principal e uma luz de preenchimento, podendo ainda usar uma 
outra luz de fundo. Tudo isso será para enriquecer e aprimorar ainda mais a sua 
apresentação. 

A luz principal é para iluminar diretamente você.  

A luz de preenchimento é para iluminar ao seu redor e o cenário.  

O ideal é utilizar equipamentos como Softbox, painel de led, entre outras.   

Mas calma! No youtube você encontra várias formas de fazer de um softbox utilizando 
coisas simples, que com certeza você tem em casa. 

Ex: Lâmpadas frias, de preferência de 24 wts de potência; folhas de papel manteiga ou 
A4; uma caixa de sapato; luminária de mesa.  

Som  

A qualidade do áudio é outro fator para o sucesso da sua live. Por isso certifique-se 
que você está em um lugar silencioso para evitar que sons externos atrapalhem sua 
transmissão.  

Se puder, utilize um microfone!  

No mercado existem microfones USB que são uma ótima alternativa, eles geralmente 
são baratos e não necessitam de nenhum outro equipamento, sendo ligados 
diretamente no computador. Para o celular também existem microfones com conexões 
direto no plug do fone.  

Caso não seja possível adquirir ou pegar emprestado com alguém, use o microfone do 
seu fone de ouvido. Funciona bem!  

Importante! Pense com muito carinho no áudio, pois um áudio ruim pode comprometer 
todo o seu trabalho. 



_ A plataforma: 

 
Existem várias plataformas para você realizar a sua live. As mais utilizadas são: 
Google Meet, Zoom  e o Skype.  
 
Equipe 

 
A Secult se disponibiliza para esclarecer dúvidas ou dar algum suporte técnico, caso 
necessário.  
 
Equipe técnica: 
 
Erika Piskac 
Tel: 992831081 
 


