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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.



Você já fez o diagnóstico e o 

levantamento das informações 
que irá utilizar na apresentação?

ÓTIMO!
Agora, é hora de 

construir o roteiro 
da sua apresentação.



O melhor é começar a 

construir o roteiro 
no papel, quadro branco, 
word ou afins.

A ideia é que 

você use uma 
plataforma em 
que tenha uma 

visão geral 

do roteiro 
e não um olhar 
fragmentado 
em slides.





ATO 1

Desperte a atenção 
da audiência e deixe claro a que veio.

Você pode começar sua 

apresentação de diferentes 

formas. Pode ser uma 

abordagem direta ao ponto, 

um vídeo ou uma pergunta.

O ideal é que o Ato 1 culmine no título da apresentação, que é a mensagem central que 
você já definiu e que pode ser escrita de um modo atraente e criativo.

INTRODUÇÃO



ATO 2

DESENVOLVIMENTO 

Agrupe as informações que você precisa transmitir em 

blocos de assuntos, deste modo, você criará uma agenda.

Por exemplo:
A - Como funciona?
B - Benefícios
C - Próximos passos

A

B

C

Neste modelo há 3 capítulos, mas podem ser mais ou menos, 
variando de acordo com o conteúdo a ser transmitido.

Essa divisão permite que a apresentação seja modular, 

permitindo um melhor entendimento da audiência.



ATO 3

CONCLUSÃO

Se você é daqueles que 
terminam com o slide de 
“obrigado” e dizem “é 
isto...”, chegou a hora de 

pensar a respeito!

É muito importante resgatar a mensagem central da apresentação, 

afinal de contas, é isso que você quer deixar na cabeça da sua audiência.

Por isso, conclua retomando os pontos principais; 

aqueles que você passou durante o roteiro que ajudam a 

construir a mensagem central. No fim, termine com o 

título que escolheu para sua apresentação.



Fazer um roteiro para 

sua apresentação é 

fundamental.

É com que ele que você vai 

transformar seus 
dados em história.

E contar uma história é o jeito mais 

fácil de conquistar a audiência, gerar 
entendimento e conquistar adesão.
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