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Conheça 
seu público

•

•

•













Antes da 
transmissão 
ao vivo

•

•

•



O LinkedIn Live ainda está em 
versão de teste. 

Solicite acesso à versão de teste 
on-line aqui para a Page ou 
Showcase Page da organização 
ou perfil de usuário individual. 
(retorno em 2-3 semanas)

https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-
solutions/linkedin-live

Solicite acesso 
ao LinkedIn Live 

https://business.linkedin.com/pt-br/marketing-solutions/linkedin-live


Observação: o uso do LinkedIn Live é gratuito, mas 
algumas ferramentas podem ter custos associados. 
Muitas delas têm diferentes ofertas em suas soluções 
gratuitas e pagas. Consulte aqui nossa visão geral de 
parceiros para ver comparações.

Selecione uma 
ferramenta de 
transmissão 

Wirecast Restream Streamyard

Socialive Switcher Studio Brandlive

Easy Live Wowza Cloud Vimeo

https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/marketing-solutions/resources/pdfs/linkedin-live-3rd-party-broadcast-partners.pdf


O LinkedIn permite a 
transmissão ao vivo a partir 
de Pages, perfis e páginas de 
eventos

Escolha o 
destino da 
transmissão



.

Faça um 
streaming de 
teste



Durante e 
após uma 
transmissão 
ao vivo

•

•

•



Antes

Inscreva-se para divulgar um 

evento ao vivo e liste os 

administradores da Page.

Durante

Peça para alguém monitorar 

os comentários. Os 

comentários são gerenciados 

no LinkedIn. Portanto, essa 

pessoa não precisa entrar na 

ferramenta de transmissão.

Depois

Verifique os relatórios. 

Escolha uma ferramenta de 

transmissão externa.

Envie convites. Use sua rede, 

atualizações orgânicas ou 

Sponsored Content.

Peça para o público 

comentar e interagir. Faça 

perguntas. Veja se eles têm 

perguntas para os 

palestrantes. Reutilize as gravações 

(quando possível).

Planeje seu conteúdo e 

convide palestrantes.



Relatórios sobre 
transmissões ao 
vivo



Relatórios 
sobre 
participantes 
do evento



Relatórios sobre 
transmissões ao 
vivo de eventos



Passo a passo do produto

•



Cria um evento 
on-line a partir 
da Page 



•
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•
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Interaja com os 
participantes na 
página de eventos





Passo a passo das transmissões ao vivo

•

•



Inicie a 
transmissão ao 
vivo com a 
ferramenta 
externa

Quando chegar o momento de 
iniciar sua transmissão, você 
precisa entrar na ferramenta de 
transmissão externa. 

Este exemplo usa o Streamyard.



Selecione a 
Page, evento 
ou perfil que 
servirá de base 
para a 
transmissão



Entre no 
LinkedIn



No caso de 
um evento, 
cole o link da 
página do 
evento.

Cada página de evento tem sua 
própria URL exclusiva.



Dê um nome ao 
evento

Ele só será visto no Streamyard (e 
não no LinkedIn) pelos 
apresentadores (e não pelos 
participantes).



Informe ao 
Streamyard se o 
evento é público 
ou privado



Informe ao 
Streamyard se o 
evento será 
divulgado de 
uma Page ou 
perfil



Clique em 
“Create 
Broadcast” (criar 
transmissão)



Clique no 
evento desejado

Você verá o novo evento aqui e 
poderá escolhê-lo



Insira os detalhes 
do público para 
enviar notificações 
push

Título: é o nome público do seu 
evento

Descrição: diga às pessoas em 
menos de 180 caracteres por que 
devem participar



Convide 
palestrantes 
remotos

Você pode configurar isso com 
antecedência no Streamyard
antes do evento. Recomendo fazer 
isso uma semana antes para poder 
gerar um link e compartilhar com 
os palestrantes remotos.

Clique no botão “Invite” 
(Convidar).



Crie a sessão ao 
vivo com a 
ferramenta 
externa

Clique no botão “Go Live” 
(transmita ao vivo) quando estiver 
pronto para começar.

Alterne os palestrantes e mude os 
slides durante a apresentação



Promova seu evento virtual

•

•

•
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