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EXPOSIÇÃO

NEGÓCIOS

REUNIÕES

PROJETOS/ 
PROPOSTAS

PRODUTOS

ENTREVISTAS



Com o que se preocupar?

• Tema

• Foco/objetivo

• Público



Estruture a Apresentação



Introdução/Cenário

Mensagem Principal

Tópico
Explicação 
Fechamento

Tópico
Explicação 
Fechamento

Tópico
Explicação 
Fechamento

Mensagem Principal



Introdução

• Se apresente!
• Faça que seja interessante
• Deixe claro os seus objetivos
• Não é hora para baixa autoestima

O seu público quer ouvi-lo!



• Utilize recursos visuais de transição

• Abuse das falas de transição

 “Agora a Júlia vai falar sobre…”

 “Então vamos continuar…”

 “O próximo ponto a ser tratado…”

 “Agora que conhecemos o X, vamos
para o próximo ponto, Y.”

Como mudar de tópico



Recurso Visual de Transição

Seja Marcante!

Seja Criativo!

Seja Interessante!



Atividades Esportivas



Oficina de Pintura



O que não fazer



• Os países da América Latina e do Caribe 
registraram em 2013, pela primeira vez, taxa média 
de 50% de participação feminina no mercado de 
trabalho. 

•

.

Muito texto

Imagem cortada; 
Mal escolhida

(genérica
demais) Plano de fundo

ofuscante

Fonte difícil de 
ler

Animações
lentas e 

chamativas



Orientações Gerais

• Utilize fontes apropriadas

• Prefira planos de fundo neutros

• Faça um bom uso do espaço

• Use imagens que complementem

• Imagens de boa qualidade



As Mulheres já ocupam 50% 
do Mercado de Trabalho

(Um slide limpo e eficiente)



Como apresentar



Contra Timidez e Ansiedade

• Postura confiante

• Colinha

• Ensaio!



Linguagem Corporal

• Postura ereta e aberta

• Olhos nos olhos

• Mãos abertas e à vista

• Movimente-se

• Sorria

• Aponte



Evitar!

• Braços cruzados 

• Postura curvada

• Encarar fixamente

• Mexer nos cabelos

• Gestos agressivos

• Movimentar-se sem 
parar



Apresentações em grupo

• SEM cara feia!

• SEM interrupções!

• Apenas complemente,
evite corrigir seus 
colegas em público



Vestir-se Apropriadamente
• Foco da apresentação: o tema

• “Vista-se para o cargo que você almeja, 
não para o cargo que você tem”

• Higiene e Cuidado



Pontos importantes

• Atenção ao tempo

• Celulares não devem 
tocar! 

• Detalhes são 
decisivos: 
Sucesso ou Fracasso!



Dinâmica



Outras dicas beeem legais! :D

• Como audiência, evite sair da sala a 
qualquer custo. Se for realmente 

necessário ir ao banheiro e falar ao 
celular, faça isso somente uma vez.
• Celulares que tocam são uma 

tremenda falta de educação. CONFIRA 
seu celular. 

• Se você percebeu uma piada, ria um 
pouco, mesmo que ela seja ruim.

• Coloque-se no lugar do 
apresentador em qualquer situação.



Alguma dúvida?



Referências
• 10 dicas poderosas de Linguagem

Corporal

• Sua linguagem corporal molda quem
você é

• Brunel University – Presentations to 
Impress

• Como torturar pessoas usando o Power 
Point

• Prezi – Exemplo de Apresentação

• A importância de falar bem

http://pt.slideshare.net/soappresentations/10-powerful-body-language-tips-for-your-next-presentation
http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are.html
http://blogdopetcivil.com/2011/07/07/como-torturar-pessoas-usando-o-powerpoint/
http://prezi.com/1bsctegjh0jh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/1bsctegjh0jh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

