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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.



Falar em público é um dos maiores 
medos das pessoas. Algumas 
pesquisas indicam que esse medo 
está acima do medo de morrer. 

Exageros à parte, a verdade 
é que uma série de emoções 
tomam contam da grande maioria 
das pessoas antes de uma 
apresentação em público.

Para não deixar com que essas 
emoções façam você travar 
na “Hora H”, temos uma série 
de dicas para você.



A emoção é o combustível do comportamento. 

São as nossas emoções 
que nos fazem ter 
os comportamentos 
que temos e são elas 
que nos levam a tomar 
determinadas atitudes.

Nervosismo, alegria, raiva, 
tranquilidade... as emoções 
são inúmeras e, independente 
da nossa vontade, elas vão 
acontecer; e vão se transformar 
em algum comportamento.



Domínio Emocional 
é diferente de ausência 
de emoção.

Na verdade, é ser capaz 
de perceber a emoção 
acontecendo no seu 
corpo, nomeá-la 
e racionalizar em cima 
do comportamento que 
ela provocará em você.



Quando não 
conseguimos passar 
por esse processo 
de identificação 
e racionalização 
das emoções, entramos 
em um Sequestro 
Emocional.

Quando isso acontece, 
a emoção se transforma 
em um comportamento 
desejado ou indesejado, 
mas nesse caso, isso não 
estará no seu controle.



Sem estar preparado
tecnicamente é 

impossível estar preparado 
emocionalmente.

Assim, em qualquer situação de 
comunicação, é preciso saber 
exatamente o que se vai falar. 

Por isso, fazer um roteiro ou uma ficha com 
os principais pontos a serem abordados é 

uma excelente maneira de se preparar 
tecnicamente para esse momento.



PREPARO EMOCIONAL
AGORA SIM, O 

Para estar preparado emocionalmente, você 
precisa fazer duas coisas fundamentais:

Programar a mente para estar 
no estado desejado – ou seja, 
estar no lado da oportunidade 
e não na ameaça.

Estar em estado de atenção 
plena – ficar atento ao que 
o outro fala e faz e não 
desviar do seu objetivo.



A SUAPROGRAME

Nós estamos o tempo 
todo pensando, mas 
o grande desafio é 
conseguir racionalizar 
os pensamentos.

MENTE

Por isso, quando for entrar em 
uma conversa difícil, faça uma 
lista com as ameaças e as 
oportunidades que podem surgir.

E, claro, foque nas oportunidades. 
Assim você deixará sua mente 
preparada para os pontos positivos 
da situação.



ENTRE NA

A dica, aqui, é inspirar e respirar de 
maneira consciente, sempre pelo nariz.

ATENÇÃO PLENA

Se quiser ficar calmo, faça uma expiração
mais prolongada; se quiser ficar energizado, 
faça uma inspiração mais longa.

E atenção: apenas 4 ciclos de 
inspiração/expiração já são suficientes 
para atingir o seu objetivo.
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