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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.



PRIMEIRO
Qual o 

Procurar apresentações antigas para 
reaproveitar slide e agilizar a vida.

Criar o roteiro do que precisa falar.

Nenhuma das opções acima.

Abrir o PPT, Prezi, Keynote e 

começar a fazer os slides novos. PASSO
na hora de

criar uma

apresentação



É o mapa que baliza a construção 

do roteiro da sua apresentação.

DIAGNÓSTICO

Afinal, como chegar a algum lugar 

com a sua apresentação se você 

nem sabe aonde ir?

O Diagnóstico 
é composto por

Objetivo

Audiência

Tempo

Infraestrutura

Apresentador

5pontos 
essenciais:



Saiba

Ou melhor, para onde você 

quer conduzir sua audiência.

onde você 
quer chegar.

?Para quem você irá fazer a apresentação

?O que você quer que sua audiência 

pense, sinta e faça ao fim da conversa



Investigue
o seu público.

AUDIÊNCIA

Qual o perfil das pessoas? 

Assim, você evita repetir o que eles já 

sabem ou se antecipa em assuntos 

que sejam desconhecidos para eles.

Homens ou mulheres?

Qual o tipo de modelo mental? 

Nível hierárquico? 

Qual o conhecimento 

prévio que a audiência tem a 

respeito do que você irá falar? 

Deixe os argumentos na manga 

e lide bem com as mudanças.

Que tipo de 

resistência pode surgir em 

relação a sua mensagem? 

Quais as principais dores e 

interesses da audiência?



Qual o tempo estimado 

da sua apresentação? 

TEMPO

E quanto pretende usar para 

esclarecer dúvidas, negociar 

e definir os próximos passos?



IN
FRA

ES
TRU

TU
RA

Quais recursos você 

terá disponível no dia 

da sua apresentação?

Terá projetor, notebook, irá 

apresentar no tablet ou sem 

nenhum apoio de ferramenta?

Será numa sala somente 

você e duas pessoas ou em um 

auditório para 1.000 pessoas?

Vai usar microfone, 

púlpito ou fará sentado?

Prepare-se para que a infraestrutura 

não estrague sua apresentação!



Você será o apresentador

ou está elaborando a 

apresentação para alguém

APRESENTADOR

Qual o estilo do 

apresentador 
(Formal, Divertido, 

Objetivo, etc.)

O quanto domina o 

assunto a ser abordado

É um bom orador ou 

tem dificuldades em 

falar em público

Lembre-se:
Todo apresentador

pode dar um show

em sua  apresentação. 

Desde que treine antes!



Com o diagnóstico 
em mãos você estará

MAIS PREPARADO
para agir de

e construir um roteiro 
para sua apresentação

MODO CERTEIRO

MUITO MAIS EFICAZ.
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