
APRESENTAÇÕES DE IMPACTO - 7
A IMPORTÂNCIA DA DEFINIÇÃO DA DIREÇÃO DE 

ARTE DA APRESENTAÇÃO

eBook 1/11



“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.



COM O ROTEIRO DA SUA APRESENTAÇÃO PRONTO, 

É HORA DE TRABALHAR 

A PARTE VISUAL.



Cores

Imagens

Fontes

Linhas

Formas

Fundo de Tela

Elementos gráficos



CORES
Quando for escolher as cores da sua apresentação pense, 

primeiro, que cores estão associadas à marca da empresa.

Depois disso, pense em cores que estão relacionadas ao 

tema. Veja se elas combinam com a cor da empresa e 

podem ajudar a passar a mensagem.

Repare como o azul é associado à tecnologia, o preto 

e o prata à elegância e as cores quentes ao varejo.

Por fim, atente se há alguma cor proibida para a empresa 

(cores referentes a concorrentes, por exemplo).



Na escolha da fonte, sua maior preocupação 
deve ser em relação à legibilidade. Em geral, um 
tamanho bom é de 20 a 25 para textos corridos.
Em auditórios grandes, com capacidade para 
mais de duzentas pessoas, vale a pena recorrer ao 
tamanho mínimo 18, garantindo boa leitura para 
todos os presentes.
Mas é claro que certas fontes ajudam a reforçar 
a mensagem, pois transmitem sensações como 
elegância e sobriedade, entre outros.



A Linha é um elemento 
simples, mas que ajuda na 

organização das informações, 
pode emoldurar imagens ou 

mesmo delimitar margens.

As Formas também são 
aliadas na organização 
das informações no slide, 
ajudam a delimitar espaços 
e destacar objetos. 



FUNDO DE 
TELA

Conforme define Nancy Duarte 

em seu livro Slide:ology “os 

fundos devem ser vistos como 

superfícies nas quais são dispostos 

elementos. E não devem ser 

tomados, eles próprios, como

um trabalho de arte”.

Quanto mais neutros, melhor!



Elementos gráficos com
caixas e faixas servem 
para desatracar um texto 
e diagramar melhor a tela.
Por outro lado, os ícones 
podem ajudar a ilustrar 
mensagens em que temos 

dificuldade de representar 
como uma imagem.

Selecione as imagens que 
vão despertar na audiência 
as sensações e emoções 
que você quer. 
Em muitos casos, é possível 
substituir todo o texto da tela 
por uma imagem, muito mais 

forte e impactante.



O importante é que haja 
coerência entre o visual e o 

conteúdo da apresentação, e 
que os elementos escolhidos 

para compor a sua 
Identidade Visual tornem a 

mensagem ainda mais 
impactante e inesquecível.

MINIMALISTA

PREENCHIDO

INFORMAL

FORMAL

CLEAN
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