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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.



boa história corporativa
O segredo para conseguir construir uma 

e um bom roteiro estratégico

de perguntar.
é não ter receio

Quanto mais você dominar o assunto 
e estiver munido de argumentos, mais 
fácil será alcançar o seu objetivo ao 
fim da sua apresentação. 

Conheça algumas perguntas poderosas 
que podem “trazer luz” à sua reunião. 
Ou seja: perguntas fundamentais que 
encontrarão informações fundamentais 
para a sua apresentação!



O QUÊ?
Descubra mais a respeito 
da ideia, projeto, serviço, 
produto... que pretende 
“apresentar”.

Quais são os pontos fortes e diferenciais?

Quais são as fraquezas?

Em qual contexto surgiu?



PARA QUEM?
A vida de quem a sua 
ideia, produto, serviço, 
projeto irá impactar?

Quem são 
essas pessoas?

De que modo o que elas 
querem ou precisam vai ao 
encontro do que é proposto 
na apresentação?

Que tipo de 
resistências podem 
surgir por parte deste 
público-alvo?



ONDE
o seu projeto será implantado?



POR QUÊ?

Quais os benefícios que o seu 

projeto, ideia, produto ou serviço 
geram para quem se direciona?

Por que e como ele 

se diferencia 
de outros similares?O que tem de

único?



COMO
Como o seu projeto funciona?

Como o seu projeto será implantado?

Quais são as fases?

Quem serão os envolvidos?

Quais os recursos necessários?



QUANDO
o s e u p r o j e t o i r á a c o n t e c e r o u s e r á i m p l e m e n t a d o ?

Quais os próximos passos?



perguntar.

Por isto, na dúvida de quais 
informações apresentar, o melhor é

Nada pior do que ficar “vendido” por não ter 
informações suficientes para sustentar a argumentação 
e conquistar a confiança da audiência.
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