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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.



Estamos tão acostumados a ver dados, 
gráficos e tabelas que, por vezes, 
achamos que eles falam por si. 
Mas isso não é verdade.

O CONCEITO.

Por isso, antes de mais nada, 
defina com clareza a mensagem 
que aquele gráfico se propõe 
a passar e qual o impacto que 
ele deve causar e o por quê. 

FEITO ISSO, VAMOS EM FRENTE!

Para continuarmos, 
responda:

- ele está aqui para representar algo 
importante da nossa história?

- ele está aqui para representar uma 
mensagem que fará diferença?



Quais elementos estão 
te ajudando a explicar?

Quais elementos estão apenas 
dificultando a visualização?

BUSQUE O MÍNIMO!



Dois gráficos para sustentar o discurso: 
“Nenhum projeto foi tão bom quanto o de 2009...”

QUAL REALMENTE TRANSMITE A MENSAGEM?



Costumamos achar que números 
são coisas frias, quando na verdade 
são elementos que trabalham para 
emocionar! Quem não ficaria feliz 
com um aumento de 73% no salário? 
Pois bem, também funciona quando 
estamos falando sobre negócios.

NÚMEROS E 
EMOÇÃO, 
TUDO A VER.



Qual dos gráficos passa 
melhor a sensação de: 

“Dominando a 
concorrência”?

1

2

Portanto, pense 
no formato gráfico 
que mais impacto 
emocional traz à 
sua informação!

Nossa Empresa

Concorrente



Tabelas são excelentes para 

comparar atributos.

SABENDO 
DISSO...

Colunas são excelentes para 

comparar resultados. 

Pizzas são excelentes para 

comparar participações. 

Linhas do tempo são excelentes para 

comparar performances.



Não limite suas criações 
visuais apenas às propostas 
pré-prontas do Excel.

O CÉU 
(E NÃO O EXCEL)

É O 
LIMITE

Os gráficos permitem, sim, 
usar a criatividade para 
alcançar melhor a plateia.



Ambientação
Slide de uma empresa 
de cosméticos.

O CÉU 
(E NÃO O EXCEL)

É O 
LIMITE

Metáfora
A mensagem presente 

na imagem.
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