
ERC Presenting
TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO PARA EXECUTIVOS

Faça apresentações convincentes com clareza, relevância e impacto 
diante de qualquer público

Objetivo Desenvolver a capacidade de se 
dirigir a qualquer público com 
firmeza e segurança.

Público-Alvo Profissionais que precisam 
apresentar idéias e falar ao público.

Benefícios Com base na realidade de seu ambiente 
de trabalho, você vai aprender a:

• Administrar seu nervosismo antes e 
durante a apresentação

• Usar mãos, postura e voz para 
demonstrar profissionalismo e 
reforçar as vantagens da sua 
mensagem

• Elaborar uma apresentação que 
prenda a atenção, corresponda a seu 
objetivo e dialogue com o público

• Preparar recursos visuais que cativem 
o público

• Fazer uso de recursos visuais sem 
perder a conexão com o público

• Lidar com as perguntas sem perder o 
controle; dirigir-se a todos com 
cortesia, profissionalismo e respeito

Em Pauta

1. Avaliação Inicial: Na primeira 
apresentação do programa, examine seu 
desempenho em vídeo.

2. Técnicas Corporais: Aprenda a lidar com a 
pressão, demonstrar confiança, controlar o 
nervosismo, pensar com clareza, projetar a 
voz e intensificar a energia corpórea.

3. Organização: Desenvolva idéias de acordo 
com objetivos. Estruture apresentações de 
modo flexível e intuitivo.

4. Recursos Visuais: Elabore recursos visuais 
com o intuito de mobilizar o público e 
guiar apresentações. Conheça e pratique 
diretrizes para criar e editar esses recursos 
a fim de causar impacto.

5. Recursos Visuais em Ação: Fortaleça sua 
presença durante as apresentações e 
promova a interação com o público.

6. Apresentação Final: Aplique tudo o que 
aprendeu no programa.

7. Como Lidar com Perguntas, Comentários 
e Ataques: Controle a etapa mais delicada 
das apresentações. Responda sem reagir. 
Faça de cada interrupção uma 
oportunidade.
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