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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.



Depois de fazer tudo –
roteiro, identidade visual, 
slides e de ensaiar muito –
chegou a hora de se 
apresentar para as pessoas.

Por isso, aqui vão algumas 
dicas importantes para 
seguir quando você for 
falar em público.



BUSQUE 

Empatia é a capacidade de criar conexão 
de forma deliberada com a sua audiência. 
Ou seja, é perfeitamente possível criar a 
empatia, mesmo que você não nasça com 
essa característica.

Para fazer isso, coloque sempre sua 
audiência em primeiro lugar. Saber escutar 
é fundamental. Dê atenção verdadeira às 
pessoas quando estiver falando com elas –
esse é o principal exercício para se 
conquistar a empatia.

A EMPATIA



A entonação da sua voz faz a 
audiência ter uma percepção 
sobre você. Use ela para 
passar credibilidade para o 
seu discurso.

Em uma conversa, você não 
fala em um único tom; em 
uma apresentação, também 
não deve ser monocórdico.

Enfatize as passagens mais 
importantes. Fale com 
suavidade nos momentos 
mais tranquilos. Dramatize 
as mensagens mais 
preocupantes. Enfim, 
conduza sua audiência 
com a entonação da voz.



Tão importante quanto a entonação 
da voz é o ritmo. Ele é um dos 
grandes responsáveis por captar a 
atenção da audiência e gerar o 
entendimento da sua mensagem.

Mantenha o ritmo da sua fala sob 
controle; acelere nos momentos mais 
enérgicos e diminua nas passagens 
que você precisa ser enfático.



A pausa faz parte do ritmo. 
Mas faz muito mais!

Ela é importante pois faz com 
que aumente a concentração 
do apresentador.

Além disso, o apresentador 
que se utiliza de pausas no 
discurso transmite segurança 
para a audiência e domínio 
sobre o conteúdo.



MANTENHA O FOCO 

NAS PESSOAS
O olhar também é muito 
importante quando 
vamos falar em público.

Esqueça a dica de mirar 
um ponto no fundo da 
sala e se fixar nele. 

Hoje, é importante se 
conectar visualmente 
com cada pessoa da 
sua audiência. Isso 
ajuda a criar empatia 
e traz credibilidade.



O corpo fala, por isso a 

comunicação não-verbal é 

importante nas suas apresentações.

Use sua postura e seus gestos para 

trazer mais credibilidade e 

coerência para sua comunicação.

Portanto:
Evite gestos manipulatórios: ficar 

tocando no seu próprio corpo.

Use gestos mais abertos: deixe as mãos 

perto do coração.

Mantenha-se em posição neutra: fique 

com as mãos em concha.
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