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“O conteúdo deste curso é de autoria da SOAP (State of The Art Presentations), 

consultoria de comunicação especializada em soluções para 

apresentações corporativas.

Pioneira e líder do segmento no país, a metodologia desenvolvida pela SOAP 

busca auxiliar empresas e profissionais a melhor se comunicarem em 

momentos corporativos decisivos, o que compreende definição de estratégia, 

roteirização das mensagens, criação visual impactante e 

preparação do apresentador.

www.soap.com.br

Direitos autorais reservados à SOAP e cedidos ao Bradesco para publicação. 
Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização prévia do autor.



Chegou a hora de começar a 
entender como construir a sua 
Super Apresentação!

O ponto de partida é entender 
que uma apresentação não é um 
documento. Ou seja, não é porque 
você fez um encadeamento de 
informações, números e gráficos 
no PowerPoint que você criou 
uma apresentação eficaz.

Uma boa apresentação pressupõe 

contar uma boa história. 
Entenda por quê!
Boa leitura. E boas apresentações!

APRESENTAÇÕES

DE IMPACTO
você conheceu os pontos de 
atenção e os principais mitos 

quando o assunto 
é apresentações.

No primeiro 
eBook da série 



Com o fenômeno da internet e com a revolução 

digital, passamos a ser bombardeados por 

informações 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

VIVEMOS A GUERRA 

DA ATENÇÃO



Twitter, Facebook, Instagram, Blogs, 

Whatsapp, Linkedin... Inúmeros são os 
aplicativos e ferramentas utilizadas 
para impactar o consumidor, 
onde ele estiver.

VIVEMOS 
A GUERRA 

DAS MÍDIAS



Vence essa guerra quem 

contar a melhor história!

QUEM VENCE 
ESTA GUERRA

Ela é um instrumento poderoso... Pense bem: o que faz você 

acompanhar aquele seriado ou aquela novela? Por que você 

fica vidrado naquele livro? Sim, mais do que a mídia utilizada, 

as histórias têm o poder de prender sua atenção.



As histórias têm esse poder de atração e atenção, 

pois elas são cuidadosamente construídas para gerar 

uma identificação por meio de uma conexão emocional 

com uma determinada audiência. 

QUAL O 

SEGREDO
DA HISTÓRIA?



Uma sequência de fatos, 

dados e informações 

estrategicamente conectados 

para despertar um conjunto 

de emoções e conclusões.

UMA HISTÓRIA

UMA BOA HISTÓRIA
Uma sequência de fatos, dados e 

informações estrategicamente conectados 

para despertar um conjunto específico de 
emoções e conclusões.



Os dois lados do cérebro processam razão 

e emoção, porém as decisões são sempre 

emocionais. Construir uma apresentação com 

uma sequência de dados significa deixar de lado 

o impacto emocional. Toque o emocional da sua 

audiência construindo uma apresentação que 

busque responder a pergunta: “O que minha 

audiência ganha com isso?”

DECISÕES:

RAZÃO X EMOÇÃO



CRIE UMA 
HISTÓRIA A 
SEU FAVOR!

Você não quer chamar a atenção 

da sua audiência? Fazer que ela 

“compre” sua ideia? Não quer que 

ela tenha sensações positivas e 

compreenda os benefícios do seu 

projeto? Somente uma história 
pode fazer tudo isso por você!



Esqueça Hollywood. 

O desafio é construir a história da sua 

apresentação a partir de uma sequência de 

fatos, dados e informações estrategicamente 

conectados para despertar na sua audiência 

um conjunto específico de emoções 

e conclusões.

NÃO É UMA 
HISTÓRIA FICTÍCIA!
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