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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.



OS PONTOS DE ATENÇÃO

Sua apresentação 

não funciona?

Ninguém compra 

sua ideia?

Entenda a seguir os principais motivos...

Você não consegue 

reter a atenção da 

audiência?

Você nunca mais vai
culpar o PowerPoint!



NO POWERPOINT

SLIDES JÁ EXISTENTES

O ponto de partida é planejar a 
estratégia de sua apresentação e 
sua linha de raciocínio no Word!

Tome cuidado ao copiar slides 
de outras apresentações sem ter 

uma linha de raciocínio pronta.

COMEÇAR A
CONSTRUIR A APRESENTAÇÃO

COPIAR E COLAR



FORMATOS 
TRADICIONAIS

ADJETIVAÇÃO

Cuidado com formatos tradicionais 
que utilizam estruturas como “Quem 
Somos, Missão, Visão, Valores...”. Eles 
deixam de lado os seus melhores 
benefícios para sua audiência.

Evite as auto adjetivações como 
“temos o melhor projeto”, “a melhor 
área”, “o banco mais premiado”. É 
muito mais poderoso criar um discurso 
na qual sua audiência conclui os seus 
diferenciais e benefícios para ela.



Quando isso acontece, a atenção da audiência é 

dividida entre a apresentação e o apresentador, que 
corre o risco de perder a conexão com a audiência.

O template ajuda sim a padronizar o visual. Mas, sem uma 

linha de raciocínio lógica, ele não salvará sua apresentação.

SLIDES COM MUITA INFORMAÇÃO

ACHAR QUE O TEMPLATE GARANTIRÁ O SUCESSO



EXCESSO DE

As animações devem ser simples

e revelar o conteúdo dos slides 

conforme o andar do discurso.

Esta é mais uma forma de distrair sua 

audiência. Mantenha o foco em você!

ANIMAÇÕES
ANIMAÇÕES

COM SOM



NÃO SABER

LER OS SLIDES
Não subestime sua plateia.

Provavelmente todos ali sabem ler! 

Para vender uma ideia é preciso transmitir 
credibilidade. Revise e treine sua apresentação!

O QUE ESTÁ APRESENTANDO



Quando você compra um livro está escrito “livro” na capa? Com as 
apresentações não é diferente. E ainda: não terceirize o agradecimento 

final com um slide escrito “obrigado”. Agradeça pessoalmente.

A CONDUÇÃO DOS SLIDES
Conduza você a sua apresentação. Caso necessário, 
treine utilizando um passador de slides remoto.

TERCEIRIZAR

ESCREVER “APRESENTAÇÃO”
E “OBRIGADO” NOS SLIDES



OS PRINCIPAIS MITOS
De tanto serem repetidas, muitas crenças 
infundadas sobre apresentações 
parecem ter se tornado regras.

Mitos que, na maioria das 
vezes, comprometem o sucesso 
da sua apresentação.

Desvende alguns mitos...

Liberte-se!



VOCÊ PRECISA DE

A quantidade de slides não 
determina o tempo da apresentação. 
Você pode gastar 10 minutos em um 
único slide e 10 segundos em outro.

A REUNIÃO INTEIRA
O recomendável é que sua 

apresentação não ultrapasse 50% 
do tempo da reunião. Deixe espaço 

para discussão e perguntas!

1 SLIDE POR MINUTO

A APRESENTAÇÃO TEM QUE DURAR



NEM SEMPRE FUNCIONAM
Contextualizados em uma história impactante e banhados 
em um design didático e diferenciado, eles podem se 
transformar nas grandes estrelas da apresentação.

EM TODOS OS SLIDES
Não é proibido, mas também não é obrigatório. 

O ideal é trazer a logo no primeiro slide e garantir a 
identidade visual da marca em toda apresentação.

NÚMEROS, GRÁFICOS E TABELAS

É PRECISO COLOCAR
A LOGO DA EMPRESA



PALAVRA POR PALAVRA
Você pode parecer um robô. O recomendável 
é treinar para que a linha de raciocínio faça 
sentido para você e para a audiência.

É UM DOM
Todo mundo pode aprender a falar 
bem em público. Há ótimos cursos 

para isso, o que não elimina a 
necessidade de horas de treino para 

realizar uma boa apresentação. 

VOCÊ PRECISA MEMORIZAR

FALAR EM PÚBLICO
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