
CHECKLIST
COMO USAR O

LINKEDIN LIVE 



Olá, eu sou o Pedro Caramez - Especialista na utilização do Linkedin
para Negócios! O perfil Linkedin é o seu melhor cartão de visita e por
essa razão decidi criar esta CheckList para ajudar os profissionais a a
usar o LinkedIn Live!
Vamos começar!

CLIQUE PARA ACEDER AO 
MEU PERFIL LINKEDIN

É Hora de Potenciar o seu Linkedin!

1) USO Mínimo de dois dispositivos
- Certifique-se de ter pelo menos dois dispositivos disponíveis antes de transmitir. Precisará de um para
transmitir o vídeo e outro para monitorizar os comentários ao vivo.

ASSINALE COM UM VISTO NAS CAIXAS AO LADO
DE CADA SECÇÃO PARA MARCAR AS ETAPAS CONCLUÍDAS.

2) registar-se NUMA FERRAMENTA DE TRANSMISSÃO
- Registe-se numa ferramenta de transmissão para criar o seu vídeo. Para quem está a começar,
recomendamos  o StreamYard.

3) Autentique a sua conta do LinkedIn usando a ferramenta
- Além disso, sincronize-o com o telefone ou dispositivo do qual está a planear fazer o streaming.

4) Teste a sua conexão com a Internet
- Precisará de uma velocidade de upload de pelo menos 3 Mbps, ou o seu vídeo não será transmitido
corretamente.
Use uma ferramenta como o speedtest.net para verificar. Conecte um cabo Ethernet se o sinal estiver
muito fraco.

5) Obtenha suporte
- Pode ser difícil acompanhar os comentários ao vivo enquanto estiver a falar. 
Peça a um colega para entrar no LinkedIn e acompanhar a transmissão, respondendo aos comentários dos
participantes por si, se possível. Caso contrário, peça-lhe que escreva as melhores perguntas em algum
lugar e, dessa forma, pode responder assim que puder.

ETAPAS DE COMO USAR O LINKEDIN LIVE

0) Fazer o pedido para poder transmitir no Linkedin
- Para se poder começar a fazer transmissões em direto no LinkedIn, é necessário fazer um pedido para o
LinkedIn conceder essa permissão. Para isso, pode aceder através do link:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/lv-app

https://www.linkedin.com/in/caramez/
https://streamyard.com/?pal=5322567066320896
https://www.speedtest.net/
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/lv-app


www.pedrocaramez.pt

6) Otimize e faça os seus próprios ajustes
· Iluminação: a melhor opção é a luz natural e brilhante.
· Posição da câmara: aproxime-a, mas não muito perto. Use um tripé para mantê-la estável.
· Qualidade da câmara: quanto maior a qualidade, melhor! (A câmara traseira do seu telefone geralmente
supera a câmara frontal)
· Áudio: faça uma verificação de som antes de ir para o ar.
· Linguagem corporal: olhe para a câmara, sorria e relaxe.
· Contexto: certifique-se de que o ambiente ao seu redor tenha uma aparência limpa e profissional. Inclua
alguma marca subtil no fundo, como uma caneca com um logótipo.

7) Inicie o streaming
- Certifique-se de ter em mãos as informações de contato da equipa de suporte para que nenhum problema
interrompa a sua transmissão.
- Pressione o botão de transmissão e comece!

8) Para interromper a transmissão, clique no botão "Encerrar transmissão"
- O LinkedIn publicará o seu vídeo na sua atividade recente ou feed de página assim que terminar. Dessa
forma, os membros que perderam ainda podem aceder ao seu conteúdo.

Divulgue a sua live para a sua comunidade e
use hashtags específicas para a promover

Pratique muito!
Escolha um tópico relevante e exclusivo para
o seu público

Defina um cronograma para que os seus
seguidores saibam antecipadamente

Transmita no mínimo 10 a 15 minutos de live
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Otimize a sua presença no LinkedIn

Repita brevemente o tópico em questão
várias vezes durante a live (para quem
entrou depois se poder enquadrar)

Escreva uma boa descrição, com 
palavras-chaves e um Call to Action
apelativo
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DICAS A TER EM CONTA NAS SUAS 
LIVES LINKEDIN


