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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.



Agora que você já construiu o 
roteiro e criou uma identidade visual 

para sua apresentação, chegou a  

de cada um dos slides.

HORA DE CRIAR O VISUAL 



Mantenha no slide apenas os textos 
realmente importantes; dando 
preferência para palavras que 
sejam ganchos para o seu discurso.

1
Na ilustração dos slides, 
respeite o que você criou 
como Identidade Visual.2

Mas antes de começar, lembre-se 

de dois fatores muito importantes:

Agora sim, é hora de 

colocar a mão na massa, 

ou melhor,  NOS SLIDES.



O objetivo de 
uma imagem é

MENSAGEM
O primeiro passo é pensar na 

principal do slide

a mensagem. 

REFORÇAR, 
IMPACTAR 

E EXPLICAR

Antes de qualquer coisa, 

tenha isso muito claro na 

sua cabeça.



REFORÇAR
Quando se quer reforçar a mensagem, a imagem pode 
ser diretamente relacionada ao que se está dizendo.

Por exemplo, 
se estamos falando de

e queremos reforçar essa 
mensagem, podemos ilustrar 
o slide com um esquema ou 
o desenho de algum projeto.

PLANEJAMENTO, 



IMPACTAR
Por outro lado, se o objetivo é causar um 

impacto que deixe a plateia um pouco 
atordoada, o ideal é usar imagens que 

causem um certo estranhamento.

Nesse caso, podemos tirar todos os 
textos e palavras do slide e usar uma 
única imagem. Assim, se estamos 
falando de

podemos usar uma 
pequena muda em um slide 
e fazer a oposição com uma 
floresta gigantesca no slide 

seguinte.

CRESCIMENTO, 



EXPLICAR
Quando o caso é de um assunto 
mais técnico e a imagem precisa 
ajudar a explicá-lo, a melhor 
solução é o uso de metáforas.

Um exemplo: se estamos falando de 
um sistema de processamento de 
computadores, usamos um  

para representar esse sistema.

CÉREBRO



A PESQUISA DA IMAGEM

Você pode utilizar bancos de imagens gratuitos. 
No entanto, quando for usar esses canais, tente 

fazer uma busca indireta, assim você aumenta as 
chances de encontrar uma imagem que não seja 

clichê e nem lugar comum.



Lembre-se de que você precisa “guiar” 
o olhar da sua audiência e que para 
fazer isso é preciso dar prioridade para 

as informações.

Com isso, crie uma hierarquia de 
informações e elementos, dê mais 
destaque para o que mais importante 
e vá complementando com 
as mensagens que dê apoio 
ao que é principal.

Tão importante quanto a escolha 
da imagem é a disposição em que 
os elementos estarão dispostos no 
slide.

Após escolher a imagem, é hora de 

DIAGRAMAR O SLIDE



o ponto final do slideANIMAÇÃO, 

Aqui, vale ter sempre em mente 
que o objetivo da animação não 
é o de entreter a audiência 
e nem mostrar suas habilidades 
no Power Point.

O objetivo é o de reforçar a 
mensagem que você quer 
passar e o de guiar a audiência 

na construção da história que 
você está contando.

Agora, para finalizar seu slide, 
só falta fazer a animação dos 
elementos.
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