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Controle Olho-Cérebro
Numa apresentação, certo grau de energia nervosa é apropriado e até bom. A mensagem e 
suas idéias são muito importantes.

O nervosismo, converte-se em um imenso obstáculo quando interrompe as idéias do orador.

Problema

Uma causa do excesso de nervosismo é recorrer a audiência com o olhar. Requer um movimento 
contínuo dos olhos. Ao fazer o recorrido visual, os olhos saltam de um lugar a outro ou percorrem 
a sala, com rapidez ou lentidão, sem deter-se em pronto nenhum. O orador geralmente não está 
consciente do movimento.

Efeitos Negativos

◾ Sobre-estimulação do nervo óptico

◾ Interferência externa no processo de seleção de idéias e de palavras adequadas

◾ Dúvidas se a mensagem chega ou não aos indivíduos

◾ Ritmo acelerado

◾ Muletas mais freqüentes (ah, êh, etc.)

Solução

Controle Olho-Cérebro, que limita a entrada de estímulos ao cérebro, e o libera para pensar e 
concentrar cada idéia num só receptor.

Faça

◾ Fixar seu olhar numa pessoa antes de começar a falar

◾ Manter seus olhos fixos nessa pessoa até completar uma idéia

◾ Seguir apresentando com um par de olhos novos em outra parte da sala

Evite

◾ Interromper o olhar

◾ Olhar a todos simultaneamente ou seguir os rostos em série

Benefícios

◾ Controla o seu nível de nervosismo

◾ Reduz a pressão da audiência

◾ Pensa com maior clareza

◾ Experimenta um diálogo com sua audiência

◾ Controla a velocidade

◾ Utiliza menos “muletas” ou talvez nenhuma
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Liberação da Energia Vocal
Faça

◾ Elevar o volume da voz de acordo ao tamanho da sala e ao número de pessoas

◾ Enfatizar as palavras e frases chaves variando o tom de voz

◾ Fazer pausas para enfatizar e ordenar as idéias

Evite

◾ Utilizar o mesmo volume que utiliza nas conversas comuns

◾ Enunciar cada palavra com o mesmo tom, como se todas tivessem a mesma importância

Benefícios

◾ Todas as pessoas da audiência ouvirão todas as palavras

◾ Estimulará à audiência

◾ Ressaltará as palavras e frases chaves com a modulação

◾ Injetará mais entusiasmo às suas idéias

◾ Aproveitará da energia nervosa e reduzirá a pressão
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Liberação da Energia Visual
Faça

◾ Apoiar suas palavras com gestos

◾ Postura equilibrada

◾ Expressões faciais relevantes

Evite

◾ Caminhar sem direção ou propósito

◾ Unir suas mãos

◾ Planejar os gestos

Benefícios

◾ Seus movimentos estimularão à atenção da audiência

◾ Suas mãos enfatizarão o significado das palavras e frases chaves

◾ Você vai modelar confiança, convicção e compromisso com sua mensagem

◾ Descarregará o excesso de energia e reduzirá a tensão
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Organização
Toda apresentação deve-se organizar para que seja clara e efetiva. O processo e:

◾ Seleciona um tema para resolver uma necessidade

◾ Obtém informações sobre o tema

◾ Agrupa suas idéias e os dados por categoria

◾ Organiza a informação estrategicamente

Para agrupar idéias numa boa seqüência, utilize um formato que:

◾ Discipline o pensamento

◾ Unifique a apresentação

◾ Elimine a informação irrelevante

◾ Diminua o tempo de preparação

◾ Diminua a duração da apresentação

◾ Aumente a compreensão

◾ Mantenha a atenção

O objetivo da apresentação determinará a estrutura do formato.

Organização com Formatos

Um formato ordena a informação para alinhar os objetivos da apresentação.

Com um formato você saberá o começo, desenlace e fim.

O resultado é uma seqüência lógica e agradável para o apresentador e a sua audiência.

Um formato economiza tempo. É uma ferramenta que se pode aplicar muitas vezes no mesmo 
tipo de apresentação, e que melhora com a prática.

Cada formato está desenhado para cumprir um objetivo. As apresentações com objetivos 
similares podem utilizar o mesmo formato. Por exemplo, as apresentações de persuasão 
podem ter formatos similares.
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Formatos

Recomendação
Objetivo: Resolver um 
problema

1. Causa do Problema

2. Efeitos Negativos

3. Recomendação

4. Benefícios para a Audiência

5. Evidência

6. Resumo (de 3 e 4)

7. Programa de Ação

Proposta
Objetivo: Gerar novos 
negócios ou reativar 
negócios já existentes 
satisfazendo às 
necessidades dos clientes

1. Necessidade

2. Conseqüências de Inação

3. Proposta

4. Benefícios para a Audiência

5. Evidência

6. Resumo (de 3 e 4)

7. Programa de Ação

Desenvolvimento
Objetivo: Desenvolver 
oportunidades para 
vantagens competitivas

1. Oportunidade

2. Conseqüências de Inação

3. Desenvolvimento

4. Benefícios para a Audiência

5. Evidência

6. Resumo (de 3 e 4)

7. Programa de Ação

Estratégias
Objetivo: Oferecer uma 
estratégia para alcançar 
una meta estabelecida

1. Meta

2. Obstáculos para a Ação

3. Estratégia

4. Benefícios para a Audiência

5. Evidência

6. Resumo (de 3 e 4)

7. Programa de Ação

Ações
Objetivo: Melhorar a 
qualidade de um produto, 
serviço, processo ou sistema.

1. Avaliação da qualidade

2. Conseqüências de Inação

3. Ação de Melhoria

4. Benefícios para a Audiência

5. Evidência

6. Resumo (de 3 e 4)

7. Programa de Ação
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Visualização
As metas de criar ajudas visuais são simples:

◾ Ajudar ao apresentador manter a seqüência e o tempo da apresentação

◾ Estimular a atenção e ilustrar a informação da audiência

A informação apresentada em forma gráfica e visível será lembrada com mais facilidade que se 
fosse somente ouvida.

A informação pode ser apresentada numa variedade de médios visuais ou gráficos. Os gráficos 
têm uma maior atração visual que as palavras, e as imagens maior ainda que os gráficos. 

Tópicos

Uma lista de palavras é uma forma eficiente de agrupar as idéias.

Faça

◾ Letras grandes

◾ Palavras Chaves / Frases Curtas

◾ Tipografia Legível

◾ Máximo de 6 tópicos com 6 palavras

Evite

◾ Escrever frases completas

◾ Usar mais de 6 destaques

◾ Escrever pequenas notas no visual

Gráficos

Para muitas audiências é difícil absorver números. Um gráfico comparativo facilita o 
entendimento mostrando os números no espaço e as relações estabelecidas:

◾ Os gráficos de segmentos mostram partes e porcentagens

◾ Os diagramas em linha mostram tendências

◾ Os gráficos em barra mostram mudanças, variações e flutuações

Faça

◾ Usar gráficos que correspondem a suas datas

◾ Evite datas desnecessárias

◾ Um por visual

◾ Identificar eixos, linhas e curvas
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Evite

◾ Agrupar vários gráficos numa ajuda visual

◾ Utilizar cifras desnecessárias

◾ Dar uma lista numa tábua numérica

Diagrama em Linha Gráficos de Segmentos Gráficos em Barra

Imagens

Geralmente aceitamos com maior facilidade os pensamentos ou idéias representados em 
gráficos. Quanto mais clara a imagem, melhor será a compreensão.

Faça

Ilustrar idéias e conceitos:

◾ Histórias

◾ Processos

◾ Metáforas

◾ Branding

Evite

◾ Agregar detalhes visuais desnecessários

◾ Escrever uma guia de apoio na ajuda

◾ Abusar do clip art

◾ Exemplos de conceitos ilustrados:
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Apresentação com Ajudas Visuais
As ajudas visuais são poderosas. Elas tem o poder de roubar:

◾ A atenção da audiência com o apresentador

◾ A atenção do apresentador com a audiência

Definir e Explicar

Cada ajuda visual é uma notícia para a audiência:

◾ Enfocam novos conteúdos

◾ Lêem mais rápido que o apresentador

◾ Perdem informação importante

Uma nova imagem na tela, automaticamente atrai os olhos. A responsabilidade do 
apresentador é recuperar seu interesse.

Faça

◾ Definir – Começar com o total

◾ Explicar – Explicar as partes

Evite

◾ Dedicar muito tempo ao tópico primeiro sem definir

Tocar-Girar-Falar

Ao falar com a tela, o apresentador limita o relacionamento com a audiência. E reduz o 
impacto da apresentação.

Faça

◾ Tocar – Absorver o ponto em silencio

◾ Girar – Buscar um par de olhos em silencio

◾ Falar

Evite

◾ Falar no giro

◾ Falar com a tela

◾ Criar dois pontos focais
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Administrar Perguntas
1. Levante a mão, e pergunte “Alguma pergunta?” ou “Próxima pergunta?”

Benefício – Modela conduta para que a pessoa que tem uma pergunta levante a mão.

2. Selecione uma pessoa para fazer a pergunta.

Benefício – Evita que várias pessoas falem em uníssono.

3. Olha diretamente à pessoa e ouça atenciosamente para reconhecer a idéia principal da pergunta.

Benefício – Permite que você entenda a pergunta. Se você não capta o sentido da pergunta corre o risco 
de que o interrompam durante a resposta.

4. Ao final da pergunta, quebre o contato visual com essa pessoa e o estabeleça com outra.

Benefício – Evita que se converta numa conversa particular e indica à audiência que a resposta é do 
interesse de todos.

5. Reformule ou repita a pergunta. Repita se a pergunta é simples e direta. Reformule para simplificar uma 
pergunta longa ou complicada.

Benefício – Assegura que todos ouçam a pergunta.

6. A resposta deve ser de pelo menos uma frase. Decida conscientemente se olhar ou não à pessoa que fez 
a pergunta quando termine a resposta.

Benefícios de olhá-la :

◾ Geralmente origina outra pergunta.  Isso é útil se deseja continuar neste tema.

◾ Mostra respeito à pessoa que o poderia requerer, como seu chefe, por exemplo.

Benefícios de não olhá-la :

◾ Afasta-o de uma pessoa difícil

◾ Permite a outros fazerem perguntas
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