
8 DICAS PARA 
FAZER UMA BOA 
APRESENTAÇÃO 

Fonte: Endeavor E-book Soap



#1 Mapa estratégico

Primeiramente!

Antes de iniciar o desenvolvimento de fato, 
mapeie algumas informações que serão 
estratégicas para te ajudar na decisão e 
escolhas durante o desenvolvimento.

1 Qual o objetivo da apresentação?

Defina a missão da apresentação, a 
principal mensagem que deseja passar. 

2 Quem é o público?

É essencial conhecer para quem você 
irá apresentar. 

3 Será projetada ou compartilhada 
online?

É muito importante checar a estrutura 
para apresentação: projetor, passador 
de slide, back up, versão em PDF, 
entre outras.

4 Tem alguma referência visual?

Nessa perspectiva mapeie tudo o que 
você usará no processo de 
desenvolvimento da apresentação: 
cores, fontes, estilo das imagens, 
formas. Será muito mais fácil o 
desenvolvimento quando definir estas 
coordenadas.



#2 A Mensagem

Dê um passo atrás para identificar a mensagem.

Para chegar à mensagem principal de uma apresentação, 
um caminho precisa ser percorrido. É preciso fazer uma 
reflexão profunda sobre o seu objetivo. É importante 
considerar o interesse do seu público sobre esse objetivo.

Exemplo de 
mensagem:

Nessa etapa vale muita pesquisa para se aprofundar no 
assunto: internet, matérias, entrevistas, pessoas próximas e os 
mais diversos dados disponíveis. 
Ao fazer o cruzamento entre essas informações e seu objetivo 
você chegará na mensagem central de sua apresentação.

“Os relacionamentos são muito 
importantes para o sucesso”



#3

Transforme 
a mensagem 
em um 
“slogan”
A ideia é deixar a 
mensagem central ainda 
mais forte e inesquecível. 
Faça um jogo de palavras, 
use metáforas, contraste e 
se utilize das mais diversas 
figuras de linguagem para 
surpreender e instigar seu 
público.

Exemplo:

“Os relacionamentos são 
muito importantes para 
o sucesso”

DE

“São as conexões que 
movem a vida”

PARA



#4 História com início, meio e fim

A mensagem precisa ser construída 
aos poucos. É assim que ela vai 
fazendo sentido para o público.

Desta forma deve-se pensar na 
cadência da narrativa e na roteirização
das mensagens que transformará sua 
apresentação em uma história. 



Importante! Cause impacto com algo que esteja relacionado a 
tudo que será falado durante a apresentação.

#5 Comece com impacto!

O início da apresentação deve ser impactante o suficiente 
para despertar o interesse do público. 

Esse é o objetivo de todo o inicio: chamar a atenção!

Surpreenda, questione, instigue, traga uma novidade, enfim, 
abuse da criatividade.



#6

Encante 
no meio
Dificilmente as pessoas 
acreditarão em uma 
história que só tem pontos 
positivos. 

O meio da apresentação 
mostre os pontos altos e 
baixos da “história”. Na 
sequencia é interessante 
mostrar como os pontos 
baixos foram superados e 
suas consequências

Esta cadência na 
história dará mais 
dinâmica e veracidade 
para a apresentação, o 
que por sua vez retém 
a atenção do publico 
gerando a expectativa 
para o desfecho.



#7

Conquiste 
no final

Este é o momento de 
amarrar todos os pontos 
mostrados ao longo da 
apresentação. Isto ocorre
quando chega-se com 
naturalidade à mensagem 
central.



#8 Slides 

Agora sim! Com o roteiro pronto é o 
momento de fazer os slides.

Procure deixar poucos textos na tela e 
usar imagens, foto ou ilustração apenas 
para a mensagem mais importante de 
cada slide.

Uma imagem pode dar mais 
força à sua mensagem do 
que mil palavras. Então pense 
muito bem em como usá-las.
As principais funções do
visual em uma apresentação 
são:

Trazer 
emoção

Reforçar 
mensagem

Demonstrar 
situações



Precisa de ajuda?
Quer fazer uma 
apresentação 
surpreendente?
Entre em contato! https://www.linker.fit/wq5RD1Ar


