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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.



“EU CONHEÇO O NEGÓCIO” OU 

“EU FALO BEM EM PÚBLICO”COM 

“EU FAÇO A APRESENTAÇÃO”.

Algumas vezes achamos que entender 

bem do assunto é o mesmo que estar 

pronto para a apresentação. Ou 

então, que falar bem em público
exige menos treino.

Na verdade, não.

E quando o “.PPT” é construído por outras 

pessoas a necessidade de ensaio é ainda 

maior, já que a ordem das informações 
pode estar em uma nova lógica.

Por isso, o ensaio é fundamental para 

manter a naturalidade da comunicação

(sim, a apresentação é uma comunicação) 
e, consequentemente, a credibilidade.

NÃO CONFUNDA



DIVIDA O ROTEIRO EM CAPÍTULOS MENTAIS

Pense no roteiro da apresentação como 
uma pequena sequência. Alguns exemplos:

1. Cultura 
Organizacional

1. Custos
do Projeto

2. Ações 
Práticas

2. Benefícios de 
Curto-Prazo

3. Resultados 
Esperados

3. Benefícios de 
Longo-Prazo

Memorizando as “pedras fundamentais” do roteiro, você 

terá liberdade pra conversar com a plateia, responder 
perguntas e seguir em frente, sem perder o fio da meada.



MEMORIZOU 
OS CAPÍTULOS?

A ideia é dizer apenas o que é 
FUNDAMENTAL na estrutura do roteiro, 
passando pelos capítulos que definiu antes.

Quando estiver bom nisso, seu nervosismo 
em apresentar vai diminuir muito!

ELEVATOR PITCH!

Este é o nome da técnica que 

consiste em fazer a apresentação 

em sua versão mais enxuta possível. 

As mesmas informações 

fundamentais

• Na mesma ordem

• Com os mesmos links

• Em 3 minutos

Ou seja, dizer...



AGORA, FINALMENTE, 
VAMOS AO “.PPT”

O nome bonito é: 

“Classificação de Slides”. 

É um botão ali embaixo, 

no canto direito.

Ensaie assim! Vendo a estrutura 
completa da apresentação!

Exatamente!

A ideia é que você precise apenas ver “a 

cara” dos slides para se guiar, sem ficar preso 
ao texto. Afinal, se fosse só para ler, a plateia 

não precisaria de você.

Imediatamente, você poderá pensar: “Mas 
assim não consigo ler o que está escrito .”



Duas perguntas são fundamentais.

1.   Esse slide serve para quê? 

2.   Como ligo esse slide no outro?

Procure conexões mais naturais do que, “bom, um 

outro ponto...”, ou “bom, agora outra informação...”. 

Se todas as suas conexões se parecem com essas, é 

provável que seu roteiro seja apenas uma sequência 

de dados desconexos.

LINKS COMO:

• “Isso nos leva a pensar que...”

• “E a causa deste resultado é que...”

• “Mas por trás deste número vemos a...”

...DÃO FLUIDEZ AO SEU DISCURSO.



Você não necessariamente precisa 
encerrar uma fala para, só aí, clicar e 
continuar.

O ideal é que o clique para a próxima 
tela aconteça no meio de uma frase, 
como quem naturalmente segue em 

frente com o assunto.

P.S.: Use (e tenha) sempre um passador de slides.



Afinal, uma apresentação está muito mais próxima de 
uma boa conversa do que de um monólogo teatral. 
Seja apenas a melhor versão de você mesmo.

Não pense que memorizar os capítulos, os slides 
e links signifique evitar a espontaneidade.

Cada vez que você passar, provavelmente, falará 
palavras diferentes na maior parte do discurso.

E isso é bom!
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