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“Use suas 
redes sociais 

como veículo de 
divulgação, pois 

lá é onde os seus 
seguidores te 

encontram. É válido 
também manter 
uma frequência 

em relação a data 
e horário das suas 

lives. 
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Ter em mente com clareza que, na live, o conteúdo vai 
prevalecer, pode ser um excelente ponto de partida e 
ajudar a desapegar de pormenores que travam quem está 

transmitindo. Confira seis dicas para falar sobre seu conteúdo 
de forma eficiente para a sua audiência e superar de vez o medo 
de transmissões ao vivo.

1Lembre-se: não é sobre você - Realmente não é fácil 
olhar para a câmera ou um celular e achar que tem gente naquela 
bolinha. Mas só dá para se soltar com a prática. Então, para isso, 
é preciso começar.

Não esqueça que o seu conteúdo não é sobre você, então não 
se preocupe com a aparência ou com o que os outros vão pensar. 
Você tem algo que ninguém possui: a sua identidade, o seu jeito. E 
muitas das pessoas vão se conectar com isso, com a sua maneira 
de transmitir informações e não com a do outro.

2Encontre um tema relevante e prepare um rotei-
ro - Antes de mais nada, é necessário escolher sobre o que 
você quer falar. Para encontrar um tema relevante para a sua 
live, você pode pesquisar nos comentários dos seus posts, nos 
seus seguidores em suas redes sociais e até em grupos do seu 
segmento, quais são as dúvidas que precisam ser respondidas. 
Entenda as questões mais frequentes e elabore um conteúdo 
de valor em cima delas.

Após escolher o tema, é necessário que você desenvolva um 
roteiro para a sua live, para que você não se perca no meio dela. 
Organize seu roteiro em tópicos, sendo estes os assuntos-chave 
a serem abordados na transmissão. Durante a sua live, você pode 
consultar estes pontos importantes para que você não se esqueça 
de nenhum tópico e desenvolva o assunto por inteiro.

3Divulgue as suas lives e mantenha uma frequência 
- Com tema escolhido e roteiro organizado, é hora de trabalhar 
na divulgação da sua live. A divulgação é um processo importante 
para que sua audiência saiba que você está entrando ao vivo em 

As lives são uma ferramenta criada por diversas redes sociais com o objetivo de permitir que pessoas realizem transmissões ao vivo a seus seguidores. 
Um jeito de compartilhar conhecimento com a audiência e ao mesmo tempo interagir em tempo real. Por esse motivo, muita gente tem receio 

de apostar na ferramenta, seja por possuir algum bloqueio ou mesmo não saber por onde começar. 

um dia e horário específico e possa te assistir. Por isso, invista 
um tempo na criação de uma arte bacana, que tenha informações 
sobre o tema a ser abordado, a data e o horário em que a live 
será realizada.

Use suas redes sociais como veículo de divulgação, pois lá é onde 
os seus seguidores te encontram. É válido também manter uma 
frequência em relação a data e horário das suas lives. Escolha um 
dia e um horário da semana para realizar as suas transmissões, 
assim a sua audiência entende que você estará frequentemente 
transmitindo conteúdo de valor.

4Iluminação, boa internet, ação! - Para transmitir aos 
seus espectadores uma sensação de profissionalismo e conseguir 
desenvolver neles um sentimento de empatia, uma boa ilumi-
nação e uma boa internet são aliados valiosos. É importante 
estar em um local bem iluminado e apresentável durante as 
suas transmissões para que sua audiência te enxergue com 
clareza. Uma boa internet evita inconvenientes como queda 

de conexão, que, geralmente, atrapalham o desenvolvimento 
das ideias durante a live.

Entretanto, não se desespere se a sua conexão cair, afinal, de-
pendemos de outros meios e é uma situação comum de acontecer. 
Se você precisar utilizar a sua internet móvel ou estiver em um 
local em que você sabe que a conexão não é tão boa, não deixe 
de informar aos seus espectadores e explicar a situação. O uso 
de fones é recomendado, pois muitos deles também funcionam 
como um microfone, evitam ecos inconvenientes e melhoram o 
seu áudio.

5Não se preocupe com 
o número de espectadores 
- Não se desespere se, em um 
primeiro momento, não houver 
muitos espectadores. É normal 
acontecer, pois nesse momento 
sua audiência ainda está entran-
do para te assistir. Em várias 
plataformas, como o Instagram, 
por exemplo, é possível deixar 
a live no seu perfil para que ela 
seja vista posteriormente por 
outras pessoas. 

Portanto, use esses segundos 
iniciais para falar com aqueles 
que verão a reprise da sua live, 
cumprimente-os e introduza o 
assunto que você falou, mesmo 
que teoricamente ainda não 
tenha falado, afinal, você está destinando esses segundos iniciais 
àqueles que irão ver a reprise da sua transmissão.

Quando as pessoas começarem a entrar na sua live, durante 
esses trinta segundos, gradativamente cumprimente-as. Após 
isso, comece a explicar o conteúdo que você vai abordar inde-
pendentemente do número de espectadores.

6Interaja com a sua audiência - Nas lives, a audiência 
tem a oportunidade de interagir com você, pois eles podem 
enviar comentários enquanto a transmissão é realizada. Logo, 
seus espectadores podem fazer perguntas acerca do assunto 
que você está abordando. Então não se atenha completamente 
ao seu roteiro. Não tem problema responder as perguntas da sua 
audiência conforme a demanda e a possibilidade. 

Também é possível, para aumentar o alcance, realizar transmis-
sões em várias mídias sociais ao mesmo tempo. Só é necessário 
que você tenha mais de um dispositivo filmando o momento e 
transmitindo-o para qualquer rede social! Mas o que fazer se o 
medo da câmera ainda persistir? Você pode começar fazendo o 
que nós chamamos de live collab, uma transmissão ao vivo em 
parceria com outra pessoa. 

Então, se você possui um bloqueio, que tal convidar alguém 
para entrevistar? Você realiza as perguntas e o seu convidado 
as responde. Além de ser simples, seu convidado faz uma par-
ticipação especial e contribui para o seu perfil, gerando, na sua 
audiência, curiosidade e relacionamento.

Considerações - As lives são uma ferramenta importante e 
essencial para o seu negócio ou marca: elas aumentam o engaja-
mento do seu perfil e o seu alcance. São uma plataforma em que 
você pode compartilhar seu conhecimento com a sua audiência e 
gerar interação em tempo real. Portanto, supere o seu bloqueio, 
coloque em prática essas dicas valiosas e comece já a produzir 
a sua primeira live!

Lembre-se: tem pessoas precisando do seu dom, do que você 
carrega. Compartilhe!

 
(*) - Graduada pela FACHA (jornalismo) e FGV (marketing), é especialista 

em marketing digital, empreendedora e atua como consultora 
e palestrante, ministrando treinamentos em mídias sociais.
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