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DICAS PRÁTICAS PARA GRAVAR
VÍDEOS CURTOS

VÁ ATÉ O SEU ELEITOR, 
FAÇA UMA LIVE!

Sabemos que é complicado rodar toda a cidade em pouco 
tempo, ainda mais nas condições atuais. Fazendo uma live, 
você consegue alcançar os eleitores de todos os bairros do 
seu município. Você alcança um grande público gastando 
pouco (ou quase nada). 

Vamos às dicas:

Antes de tudo...

Para uma transmissão básica de qualidade você vai 
precisar de:

• Celular com câmera; 

• Microfone funcionando (preferência para 
microfone externo ou de fone de ouvido);

• Ambiente com boa iluminação 
(artifi cial ou natural);

• Internet banda larga ou 4G de qualidade 
(mínimo de 5mb de velocidade).
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Agora que você já tem o 
básico para fazer uma live de 
qualidade, vamos aos passos 
práticos em cada rede. 
Atenção para não perder os 
detalhes.

Instagram

No Instagram, você poderá 
transmitir ao vivo pelos 
‘Stories’. É bem simples, você 
vai precisar seguir apenas 3 
passos:

• Passo 01 - Depois de entrar no 
aplicativo, toque no ícone de câmera 
no canto superior esquerdo da tela;

• Passo 02 - Na barra inferior, deslize as opções 
para a esquerda até a opção “Ao Vivo”;

• Passo 03 - Clique em Iniciar ´Vídeo 
Ao Vivo´. O Instagram checará se 
sua conexão está boa para iniciar a 
transmissão. Pronto. Você está ao vivo!
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IMPORTANTE: No Instagram há um limite de duração da 
live, cada uma pode durar, no máximo, 59 minutos.

Facebook

• Passo 1: Abra o aplicativo do Facebook e toque 
em “Compartilhe um status, foto ou vídeo”. Nas 
opções exibidas, escolha “Transmitir ao vivo”.

• Passo 2: Abaixo do seu nome, você verá a 
opção de confi guração de privacidade. Escolha 
“público” e depois aperte em “concluir”.

• Passo 3: Toque em “Transmitir ao 
vivo”. Pronto. Você está no ar!

Após a transmissão, uma gravação do vídeo será publicada 
automaticamente na sua página.

Youtube

• Passo 01: Abra o aplicativo do YouTube e 
toque no ícone de câmera, no canto superior 
direito da tela. Na nova tela que se abrir, 
selecione a opção “Transmitir ao vivo”.

• Passo 02: Crie um título para a sua live. 
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• Passo 03: Selecione “Avançar” para tirar 
uma foto que servirá como miniatura 
para a sua live.Você também pode enviar 
uma imagem da galeria do celular.

• Passo 04: Toque em “Transmitir ao vivo”. 
Agora a sua live já está no ar! Ah, não se 
esqueça de deixar o seu celular na horizontal.

Dicas:

você pode compartilhar o evento nas mídias sociais através 
do botão de compartilhar, localizado no canto superior 
direito da tela.

caso queira alternar entre a câmera principal e frontal do 
celular, toque no símbolo de câmera no canto superior 
direito.

Após a transmissão, o 
Youtube gera um arquivo 
com a gravação em seu 
canal. Você pode editar 
as confi gurações de 
privacidade e defi nir esse 
arquivo como privado ou 
excluí-lo na página “Meus 
vídeos”.
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Diego, colocar os icones




