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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.



3 atos 

Para conquistar sua audiência 
é preciso criar uma abordagem 
que faça sentido – tanto para 
ela quanto para você.

São inúmeras as possibilidades 
de abordagem. A seguir você 
vai conhecer algumas para 
aplicar na suas apresentações.

Construir a mensagem 

central e dividir as 

informações em

3 atos é só parte da 

estrutura geral.



Direto

Abordagem ideal quando a audiência é 

um público com pouquíssimo tempo 

disponível. Pessoas com agendas cheias, 

geralmente, são ansiosas em resolverem 

de forma objetiva e rápida os assuntos, a 

fim de irem para a próxima reunião.

ao Ponto

Dê a notícia de modo claro e objetivo 

logo de cara e utilize o restante do 

tempo para mostrar o que aconteceu 

e quais serão os próximos passos.





HUMOR

O humor tem o poder 
de suavizar mensagens 

que poderiam ser recebidas 
pela audiência com alguma 

resistência, como críticas, 
advertências ou mudanças 

necessárias. 

Mas cuidado, 
usar recursos como ironia e piadas 

exige uma habilidade extra. É 
importante que combine com a 
personalidade do apresentador, 

afinal, nada pior do que fazer uma 
piada e ninguém achar graça.



Ao comparar o conceito 
a ser compartilhado 

com algum elemento 
do universo da 

audiência, você pode 
facilitar a compreensão 

a respeito do assunto. 

Por exemplo, ao explicar sobre 
uma solução de tecnologia 
de uma empresa, a comparamos 
com um canivete suíço, que 
apesar de ser uma ferramenta 
única, contém soluções para 
múltiplos problemas.



QUESTIONAMENTO

Fazer perguntas 
ao longo da sua apresentação 
ajuda a reter a audiência.

O questionamento 
estimula a participação do público 
e ainda que a pergunta seja retórica, 
é positiva, pois fará que a audiência 
reflita a respeito do que está sendo 
abordado e se manterá atenta ao 
que o apresentador compartilha.



SURPRESA

O importante é que o modo 
escolhido para surpreender 

esteja alinhado com o 
propósito da sua reunião. 

Se for apenas para 
“enfeitar” a apresentação 

perde o sentido.

Tem como intuito 
começar a apresentação 
de modo inesperado, 
como por exemplo, por 
meio de um vídeo, uma 
imagem inusitada, uma 
frase que gere 
estranhamento e uma 
música, entre outros.



SUSPENSE
Atenção: 
use a abordagem suspense 
para dar boas notícias! Afinal, 
para que valorizar se o fim da 
história for uma má notícia?

Consiste em gerar expectativa 
e valorizar o quão desafiador foi o 
caminho percorrido para o alcance 
do objetivo. Mas apesar de todas as 
intempéries, a meta foi alcançada! 



PROVOCAÇÃO
Tem como intuito gerar reflexão sobre 

o assunto abordado e criar um certo 

desconforto na audiência, instigando 

uma mudança de pensamento ou de 

comportamento. 



Essas são apenas algumas 

possibilidades de abordagem 
de roteiro para sua apresentação.

Elas podem ser usadas de 

forma combinadas ou 

isoladamente, dependendo 

do seu objetivo.

É isso – o seu objetivo – que 

deve guiar todas as 

escolhas que você fizer 

para a sua apresentação, 

inclusive a abordagem. 

Não há melhor ou pior, 

o que vale é aquela mais 

adequada para você 

conquistar aquilo que quer.
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