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Cada vez se torna mais comum a realização de eventos online. Agora,
com pandemia e quarentena, tudo se resume a lives, não é verdade?

Qualquer que seja a plataforma, o tempo todo estamos na frente da tela
em algum tipo de evento.

Mas tudo indica que a tendência vai permanecer no nosso novo normal.
Empresas que relutavam para entrar no home-office, se viram obrigadas
a adentrar neste universo e, para surpresa, tudo fluiu muito bem. E é por

isso que, no novo mundo, eventos online podem continuar rotineiros.

E são diversos os tipos de eventos, de shows musicais a palestras,
passando por reuniões empresariais e aniversários. Mas qual a melhor

plataforma para cada um? Como criar um evento online? Como se
adaptar a toda a modernidade de maneira leve e tranquila? 

Vamos ver neste guia algumas dicas para facilitar nossa relação
com tudo isso.



TIPOS DE
EVENTOS

Reuniões Profissionais

Palestras e Webnários

Festas e Confraternizações

Apresentações Culturais

Outros que a criatividade permitir



REUNIÕES PROFISSIONAIS
Na quarentena, até quem nunca tinha tido contato com plataformas
de reunião online, se viu obrigado a aprender a usá-las. Apesar de

existir a possibilidade da reunião ser realizada com urgência e sem
aviso prévio, o ideal é que seja comunicada com antecedência para

que todos possam se preparar. Mas de qualquer forma, não é
indicado que  a chamada de vídeo seja solicitada sem que a outra

pessoa esteja ciente.
PLATAFORMAS INDICADAS: 

Whatsapp, Zoom e Google Meet

OUTROS EVENTOS QUE A
CRIATIVIDADE PERMITIR

Você conhece o seu público melhor do que ninguém. Que tipo
de evento os participantes poderão se conectar mais com você

e o seu propósito? Pense nisso e entenda qual a melhor
plataforma para entregar isso para eles!

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
Se eventos online deste tipo já eram frequentes, agora com

quarentena é ainda mais comum: todos os dias, o dia todo, são
inúmeras aulas, do formato ou do assunto que seja, sendo

entregues em diversas plataformas.
PLATAFORMAS INDICADAS: 

Todas as plataformas são indicadas (com exceção do Whatsapp), e
a escolha vai depender do público e do propósito do evento.

Lives musicais, saraus literários, programa de entrevistas
e entretenimento: sucesso total na quarentena.  

PLATAFORMAS INDICADAS: 
Todas as plataformas são indicadas (com exceção do Whatsapp), e

a escolha vai depender do público e do propósito do evento.

PALESTRAS E WEBNÁRIOS

FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES
Essa foi a maior novidade que a atual situação mundial nos trouxe:

eventos sociais online. Aniversários, encontros de amigos ou
familiares, happy hour de empresas e até gincanas se tornaram

extremamente comuns nesse período. Com duração variada, cada
um com seu dispositivo posicionado (celular ou computador), com

seus comes e bebes disponíveis e a diversão garantida.  Para
aumentar o clima, é possível cada participante preparar uma

decoração ao fundo.
PLATAFORMAS INDICADAS: 

Instagram, Zoom e Google Meet



COMO
ORGANIZAR

Assim como um evento presencial, o
online também deve ser

minuciosamente organizado,
cuidando para que todos os detalhes

necessários para a perfeita
execução sejam analisados antes da

realização do evento. 
Abaixo, daremos várias dicas para

que tudo aconteça da maneira
perfeita como se espera. 



FAÇA O BRIEFING  DO EVENTO
Analise todos os detalhes importantes para este evento, pensando em

todos os desdobramentos necessários para a  perfeita execução de cada
um, tendo em vista o público à que o evento se destina.

CRIE UM CONVITE
O convite para o evento deve ser claro e  eficaz, contendo link de acesso

para  a plataforma, onde acontecerá o encontro online.

CUIDE DOS EQUIPAMENTOS E DO LOCAL DA GRAVAÇÃO
Verifique a bateria e o posicionamento do aparelho (utilizando um tripé, se
for necessário), se preocupando também com a iluminação do local. Antes

de iniciar a transmissão, realize um teste de áudio, sabendo que para
evitar eco, deve-se utilizar câmera e microfone do mesmo dispositivo. É

importante ainda analisar a acústica do espaço, pensando em alternativas
para abafar sons externos, como carros na rua ou latidos de cachorro.

PREPARE O FUNDO DO VÍDEO
Há quem não se preocupe com este detalhe, mas por aqui achamos

importante: o fundo do vídeo deve ser plano, clean e sem a possibilidade
de ninguém passar atrás, para que não disperse a atenção de quem está

assistindo. 



GARANTA UMA BOA CONEXAO COM A INTERNET
A conexão com a internet é o item mais importante de um evento online,
portanto faça um teste antes de iniciá-lo. Se possível, mantenha outro
dispositivo conectado na live, para ter maior controle do que está sendo
entregue. Se  por ventura a internet cair durante a transmissão, mantenha a
calma e aguarde a reconexão. Se não retornar, interrompa a live e, se
necessário, agende nova data para encerrar o assunto.

GRAVE A LIVE
O encontro online poderá ser gravado e replicado em outros fomatos e
plataformas, sendo possível ainda encaminhar link por e-mail ou grupos,
fazendo com que o esforço despendido seja melhor aproveitado. 

CRIE UM ROTEIRO
É importante a criação de um roteiro com os tópicos a serem mencionados
na live, para servir de guia na transmissão, podendo ainda ser criado
apresentação para compartilhamento de tela no momento da live. 

SE DIVULGUE E INTERAJA
Crie uma boa descrição da live e a divulgue. No início da transmissão, não
esqueça de se apresentar e fazer um resumo sobre o assunto do encontro.
Durante toda a transmissão, interaja com os participantes, respondendo os
comentários encaminhados.



Instagram Live

Youtube Live

Zoom

Google Meet

Whatsapp

PLATAFORMAS
Existem diversas plataformas
digitais para lives,  e abaixo

vamos mostrar como utilizar as
mais populares, como anfitrião e

convidado.



Aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz, pelo qual é possível encaminhar 
texto, imagens, vídeos e documentos em PDF, fazer ligações e chamadas de vídeo, inclusive videoconferências. 

Como fazer uma videoconferência com até 8 pessoas:
1. Abra a conversa com um dos contatos com quem deseja fazer a chamada;

2. Toque no botão de Chamada de vídeo (câmera) ou de voz (telefone);
3. Depois que o primeiro contato aceitar, toque em “Adicionar participante”;

4. Faça uma busca pelo nome do contato que deseja adicionar na lista;
5. Toque em “Adicionar”;

Recentemente, foi liberada a opção de videoconferência com até 50 participantes, através do Messenger
Rooms, uma junção dos aplicativos Whatsapp e Messenger:

Como criar uma videoconferência com até 50 pessoas:
1. Abra uma conversa privada ou em grupo no WhatsApp e toque no ícone de clipe (ou +); 

2. Selecione a opção "Sala";
3. Clique em "Entrar no Messenger", para ser direcionado para o mensageiro do Facebook;

4. Clique em "Continuar como..." (o nome da conta do Facebook) e em Experimentar;
5. Depois em "Criar sala como..." (o nome da conta novamente);

6. Copie o link e encaminhe para seus amigos no Whatsapp.

E se você for o convidado:
1. Acesse o link encaminhado por um amigo para o seu Whatsapp;
2. Clique em "Entrar na sala como..." (nome da conta do Facebook);

3. O dono da sala vai receber um sinal com o seu aceite e vocês estarão na sala.

> É possível compartilhar tela ou trancar a sala para que novas pessoas não entrem na sala.
> Em algumas versões do Whatsapp Business pelo celular não está liberada a conferência para 50 pessoas, 

mas funciona perfeitamente pelo Whatsapp Web.

(Fonte: Olhar Digital / Tecnoblog)
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A plataforma, que cresceu 70% no primeiro mês de quarentena, é a mais popular para a transmissão de lives.

Como fazer uma live no Instagram?
1. Abra o Instagram e toque no ícone de câmera para abrir os Stories. Então, localize a opção “Ao vivo”, no

carrossel inferior;
2. Toque no botão de captura para iniciar a transmissão ao vivo. Não é preciso ficar segurando o botão, pois

a gravação é contínua;
3. No menu da parte de baixo da tela, será possível visualizar os comentários e perguntas dos espectadores,
compartilhar a live com outros amigos, convidar pessoas para integrar o vídeo com você, adicionar filtros ao

seu rosto e mostrar fotos da galeria para seus espectadores;
4. Ao final da transmissão, toque em “Encerrar”, no topo da tela e confirme a ação. O Instagram mostrará

quantas pessoas assistiram à sua live e dará a opção de baixar o vídeo no celular ou salvá-lo nos seus
Stories. Caso você opte por salvar, a live ficará disponível na íntegra para seus seguidores nas próximas 24

horas.

Para convidar alguém:
Basta tocar no ícone de duas carinhas que aparece no menu inferior. Depois, é só selecionar o convidado na
lista de usuários — é importante destacar que só é possível convidar uma pessoa que já esteja assistindo à

live. Por outro lado, o convidado também pode solicitar a participação na transmissão.

(Fonte: Techtudo)
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Além de vídeos gravado, a plataforma também permite a transmissão ao vivo do conteúdo.

Como fazer live no Youtube:
1. Acesse o site do YouTube e clique no ícone da câmera e, depois, em Transmissão ao vivo; 

2. O YouTube vai abrir uma janela pedindo para o usuário informar o nome da transmissão, defini-la como
Pública (para todos), Privada (só quem tem o link pode acessar) ou Particular (fechada apenas para você) e

uma opção para criar uma transmissão agendada; 
3. Em "Mais Opções", aparecerão mais ajustes, onde poderá ser definida uma descrição para a transmissão,
escolher a categoria a qual ela pertence (Jogos, Esportes, Comédia, Viagens, etc.), e escolher manualmente

a câmera e microfone que irá utilizar;
4. Em Configurações Avançadas, o usuário poderá fechar ou não os comentários, aplicar restrições de idade

ou informar que trata-se de uma transmissão paga, com endosso de algum produto ou serviço (em caso
positivo, é obrigatório informar ao YouTube). Clique na seta para voltar à tela anterior;

5. Caso queira agendar uma transmissão, clique na chave ao lado de Programar para mais tarde, e escolha
um dia e hora para o início da live; 

6. Feitos os ajustes, clique em Próxima e o YouTube irá iniciar uma contagem regressiva de três segundos,
para gerar uma miniatura para a transmissão usando sua câmera como fonte;

7. Na tela seguinte, clique em Compartilhar para copiar o link da transmissão, ou enviá-lo através de suas
redes sociais;

9. Para iniciar a live, clique em Transmitir ao vivo e assim você já estará ao vivo no YouTube. 
10. Se você escolheu agendar, clique em Concluído e retorne no horário agendado, copiando o link da live

para divulgar com os interessados.

(Fonte: Tecnoblog)
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Com uma excelente estrutura para reuniões online, a plataforma cresceu 19 vezes já no primeiro mês da
quarentena. A versão gratuita possui algumas limitações, como o tempo máximo de 40 minutos para

reuniões com mais de dois participantes e o número máximo de 100 pessoas em uma videoconferência.

Como iniciar uma reunião:
1. Baixe o Zoom no celular (direto na loja de aplicativos) ou no PC (no site do Zoom).

2. Acesse o app ou site e clique em iniciar reunião, podendo iniciá-la instantaneamente ou agendá-la.
3. Copie o link de convite e encaminhe para todos os participantes, ou informe o ID da reunião. 

4. No horário agendado, acesse o app, o site, ou o link da reunião. Automaticamente ela terá início.

E se você for o convidado:
1. Baixe o Zoom no celular (direto na loja de aplicativos) ou no PC (no site do Zoom) ou use a versão web,

direto no site, clicando em "join from browser".
2. Após a instalação, retorne à página inicial do seu celular ou computador.

3. Clique no link recebido com acesso à reunião ou abra o site ou app e digite o ID informado. É possível que
uma senha tenha sido informada; digite-a também.

4. Aguarde o anfitrião liberar o acesso.

> Ao entrar na sala, é necessário autorizar o uso do som do computador ou do celular.
> Na versão paga, todas as reuniões terão o mesmo ID).

> Uma senha poderá ser criada, e deverá ser informada aos participantes.
> Se a reunião não tiver um limite de horário para ingresso, o anfitrião deverá manter a atenção em novos

pedido de liberação de acesso.
> Convidados podem compartilhar tela se o anfitrião assim permitir.

> A reunião poderá ser gravada por todos os participantes, com a permissão do anfitrião.
> Ao anfitrião é possível interromper áudio e vídeo de todos os participantes.

> O chat é liberado a todos os participantes.
> Os participantes podem apertar o botão "erguer  a mão" para solicitar que o microfone seja liberado.

(Fonte: Zoom.com)
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Além de vídeos gravado, a plataforma também permite a transmissão ao vivo do conteúdo.

Como fazer live no Youtube:
1. Acesse o site do YouTube e clique no ícone da câmera e, depois, em Transmissão ao vivo; 

2. O YouTube vai abrir uma janela pedindo para o usuário informar o nome da transmissão, defini-la como
Pública (para todos), Privada (só quem tem o link pode acessar) ou Particular (fechada apenas para você) e

uma opção para criar uma transmissão agendada; 
3. Em "Mais Opções", aparecerão mais ajustes, onde poderá ser definida uma descrição para a transmissão,
escolher a categoria a qual ela pertence (Jogos, Esportes, Comédia, Viagens, etc.), e escolher manualmente

a câmera e microfone que irá utilizar;
4. Em Configurações Avançadas, o usuário poderá fechar ou não os comentários, aplicar restrições de idade

ou informar que trata-se de uma transmissão paga, com endosso de algum produto ou serviço (em caso
positivo, é obrigatório informar ao YouTube). Clique na seta para voltar à tela anterior;

5. Caso queira agendar uma transmissão, clique na chave ao lado de Programar para mais tarde, e escolha
um dia e hora para o início da live; 

6. Feitos os ajustes, clique em Próxima e o YouTube irá iniciar uma contagem regressiva de três segundos,
para gerar uma miniatura para a transmissão usando sua câmera como fonte;

7. Na tela seguinte, clique em Compartilhar para copiar o link da transmissão, ou enviá-lo através de suas
redes sociais;

9. Para iniciar a live, clique em Transmitir ao vivo e assim você já estará ao vivo no YouTube. 
10. Se você escolheu agendar, clique em Concluído e retorne no horário agendado, copiando o link da live

para divulgar com os interessados.

(Fonte: Tecnoblog)



MODELO DE CONVITE 
PARA REUNIÕES
Para quem nunca acessou a plataforma, é interessante ensinar o passo a passo para o acesso:
Dia: xx/xx/xxxx
Horário: xxh00
Local da Reunião: Sala de Reunião do Zoom Meeting
Entrar na reunião Zoom
https://zoom.us/j/ID
ID: xxx
COMO ACESSAR:
Ou Baixar o Zoom no celular: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Ou Baixar o Zoom no PC: https://zoom.us/download
Ou Usar a versão web (sem precisar baixar o app): clica no link e ao invés de clicar em download, clica em "join from 
browser"
☑  Instale, no PC ou Celular, saia do site / aplicativo, entre no Whatsapp e acesse pelo link:
https://zoom.us/j/ID
Ao abrir, autorize usar o som do computador ou do celular.
Nos vemos lá,
Um grande beijo! ❤

Para quem já acessou, informe somente o ID da reunião:
NOSSA SALA ESTÁ PRONTA!
Dia: xx/xx/xxxx
Horário: xxh00
Local da Reunião: Sala de Reunião do Zoom Meeting
Entrar na reunião Zoom
https://zoom.us/j/ID
ID: xxx
Nos vemos lá,
Um grande beijo! ❤



Obrigada por estar aqui com a gente! 

CONHEÇA A

https://www.abentaconsultoria.com/
https://www.abentaconsultoria.com/

