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Ligue todos os equipamentos

Como procedimento mais básico, é importante fazer logo. Alguns 
equipamentos demoram para esquentar ou esfriar após serem ligados. 
CFLs, por exemplo, demoram cerca de quinze minutos para ficar com o 
brilho e temperatura de cor corretas. Seu computador deve completar o 
início de todos os programas necessários.

✔ Computadores

✔ Microfones

✔ Gravadores

✔ Mixer

✔ Processadores de Áudio

✔ Outros dispositivos



  

Verificar as configurações do equipamento

Você não precisa checar toda configuração, mas preste atenção nas mais 
importantes.

✔ Níveis de bateria

✔ Espaço de armazenamento

✔ Nível do volume

✔ Configuração do mixer

✔ Trilhas que devem ser mutadas ou não

✔ Cabos conectados

✔ Entradas e saídas de todos dispositivos



  

Deixe o seu gravador em standby

Se seu aplicativo ou dispositivo de gravação tem um modo de standby, 
deixe- nesse modo antes de começar a gravar, para ficar pronto para 
gravar na hora que for preciso.



  

Carregue os programas necessários

Tenha todos os programas que você precisa ou acha que 
precisa abertos e prontos. Isso irá prevenir momentos em que 
você terá que parar a gravação aguardado eles serem abertos. 

✔ Mesas de som
✔ Skype ou outro aplicativo de chamadas
✔ Gravadores
✔ Softwares de Streaming
✔ Chats
✔ Aplicativos de texto
✔ Navegadores de Internet



  

Desligue ou evite aparelhos que fazem 
barulho em sua casa

É sempre melhor prevenir barulhos antes de gravar do que removê-los depois através 
de edição. Desligue ou silencie esses objetos e você terá uma gravação limpa.

✔ Aquecedor

✔ Ar condicionado

✔ Ventiladores

✔ Lava Louça

✔ Umidificador de ar

✔ Rádio ou televisão

✔ Aparelhos barulhentos

✔ Seu mouse, tanto com cliques ou scroll

✔ Teclado



  

Cuide de seus animais de estimação

Animais podem ser uma distração imprevisível e assim estragar uma 
boa gravação. Cuide bem deles e assim você terá menos coisas para 
arrumar em suas gravações. 

✔ Esconda brinquedos barulhentos

✔ Remova coleiras barulhentas

✔ Deixe-os longe do local de gravação

✔ Verifique se estão alimentados e com aguá limpa



  

Ocupe suas crianças com algo

Sejamos honestos, crianças são uma benção, no entanto às vezes 
esses podem tornar algumas tarefas mais complicadas. Seja um bom 
pai/mãe e invente alguma solução criativa para que eles se ocupem, te 
ajudando a ter uma gravação tranquila..

✔ Esconda brinquedos barulhentos

✔ Os encoraje a fazer atividades silenciosas 

✔ Grave enquanto eles dormem



  

Feche portas e janelas

Você não pode controlar os sons de fora de sua casa, no entanto você 
pode amenizar fechando suas portas e janelas. E sim, algumas vezes 
você terá de esperar até seu vizinho parar de fazer barulho



  

Prepare seu espaço

Um local de trabalho livre de desordem ajuda a melhorar a 
concentração, e a forma como você organiza os itens à sua volta 
podem te ajudar na qualidade de sua produção. 

✔ Limpe sua mesa

✔ Posicione corretamente seus equipamento

✔ Organize as janelas e aplicações em seu computador



  

Desligue ou coloque seu telefone no modo 
avião

Alguns telefones causam interferências nas gravações, ou apenas 
atrapalham com sons de notificações. Desligue-os ou coloque-os em 
modo avião para reduzir as chances de interrupções.



  

Coloque seus dispositivos móveis no modo 
“não perturbe”

Caso seu telefone precise ficar ligado, ou se você utiliza outros 
dispositivos móveis, o modo “não perturbe” garantirá que nenhum som 
atrapalhe sua gravação. 



  

Silencie sons de seu computador

Verifique todos os sons de seu computador e garanta que sejam 
desligados. 

✔ Notificações

✔ Interações

✔ Avisos

✔ Sons do Skype

✔ Facebook e outras redes sociais



  

Feche programas desnecessários

Os recursos de seu computador são valiosos. Garanta que somente os 
programas que você precisa estejam carregados. Tome cuidado 
especialmente com atualizações, sincronizações, anti-virus scaneando 
seu computador e programas que consomem muito de sua memória 
RAM ou CPU.



  

Cuide de seu corpo

A voz é seu “ganha pão” no podcast, por isso mantenha-a saudável, 
porém não esqueça do resto de seu corpo!

✔ Use o banheiro antes da gravação (e encoraje os outros participantes a 
fazer o mesmo)

✔ Beba água antes da gravação

✔ Tenha água sempre por perto

✔ Limpe sua garganta e vias respiratórias

✔ Faça exercícios vocais



  

Revise suas notas

Não importa se suas notas são simples ou complexas, uma revisão 
sempre o ajudará a se manter focado, te dará novas ideias e ajudará na 
hora da gravação. 

✔ Como iniciar o assunto?

✔ Você sabe exatamente o que quer passar para o público?

✔ Como finalizar o assunto?



  

Prepare recursos

Gravar podcasts se assemelha a dirigir ou produzir um filme. Garanta que 
todos os recursos necessários estão em fácil acesso.

✔ Separe áudios ou vídeos necessários

✔ Carregue e deixe abertas páginas da web necessárias

✔ Carregue as mensagens de feedback



  

Teste tudo

Mesmo se você já fez isso centenas de vezes, teste tudo novamente 
antes de gravar. Isso irá garantir que você não perca uma gravação ou 
tenha problemas estranhos em seu podcast..



  

Inicie a gravação

Esse deveria ser o último passo antes de começar a falar. Não é necessário 
iniciar todos os gravadores ao mesmo tempo, no entanto tenha pelo 
menos um ponto de sincronização em cada, como palmas, para alinhar 
tudo. 

✔ Gravadores externos

✔ Softwares de streaming

✔ Softwares de gravação

✔ Backups de outros participantes



  

Quebre o gelo

Com o gravador funcionando, tenha um bate papo sem compromisso com 
os convidados, participantes ou mesmo fale sozinho. Isso ajuda a relaxar os 
nervos e algumas vezes esses papos podem gerar conteúdos interessantes 
para seu podcast.



  

Gravando

Caso você use um timer ou cronômetro(ajuda muito a controlar o tempo 
de gravação), inicie-os no momento em que o podcast começa, assim você 
terá controle do tempo de conversa e não só do tempo de gravação. 

Estando tudo pronto, você está pronto para a gravação!



  

Durante a Gravação

● Monitore periodicamente seus aplicativos/gravadores. Fique atento a 
faixa de gravação, se não travou, ou se não esta entrando ruído 
demais. 



  

Finalizando

Ao finalizar a gravação, salve tudo e organize em pastas de acordo com 
seus critérios. Caso precise enviar a gravação, faça-o imediatamente.
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