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                                                                                                                  O que fazer antes, durante e depois 
 
 

O que fazer  Observações 
Antes de começar 

(marque com um X o que já foi feito) Escreva informações e objetivos adicionais da sua Live 

Tema 
 Definir tema  

 Convidado (se sim coloque o nome ao lado)  

 Por que da escolha do tema  

 Qual emoção quero gerar nas pessoas  

 Busca de informações adicionais sobre o tema  

 Divisão de 3 subtópicos dentro do tema maior  

Distribuição, avisos e anúncios 

 Canais serão utilizados para avisar da Live (feed, stories, whatsapp, 
Facebook, etc) 

 

 Qual formato (card, vídeo, foto)  

 Data do aviso  

 Preparar e enviar card para convidado  

 Orientar convidado sobre postagem do aviso  

Convidado (preencha somente se tiver convidado) 
 Conferir as últimas postagens do convidado nas redes sociais (para 

ver se há polêmica) 
 

 Conferir se o convidado sabe usar a plataforma  

 Solicitar ao convidado uma pequena apresentação pessoal (currículo 
para ser apresentado no início da live) 

 

 Envio ou solicitação de perguntas ao convidado  

 Discutir o tema e seus tópicos com o convidado  
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Estrutura da Live 

 Duração  

 Como vai ser a Live (entrevista, debate, conversa, informativa)  

 Definição se as perguntas serão durante ou ao final da Live  

Cenário e Equipamentos 

 Verificar cenário de acordo com o tema 
Local, iluminação, enquadramento) 

 

 Equipamentos (fone, bateria do celular)  

 Verificar conexão com a internet  

 Avisar as pessoas do local que estará em live para não ser 
interrompido. 
 

 

Live 

 Interaja com as pessoas nos minutos iniciais  

 Anuncie o tema da Live  

 Se apresente (15 segundos)  

 Depois de 5 minutos relembre o tema da live  

 Avise o tempo de duração  

 Avise em que momento você responderá perguntas  

 Peça para que as pessoas façam algo ao terminar a sua live (ir para o 
seu Facebook, ver seu ultimo post no feed, acompanhar seus stories, 
etc.) 

 

Pós-Live 
 Salvar a Live  

 Analisar Live para ver o que pode melhorar  

 Analisar quais partes podem ser transformadas em conteúdos 
menores (vídeo igtv, stories ou post) 

 

 Colocar no Youtube  

 Separar trechos curtos para distribuir nas redes e via whatsapp  

 


