


Eles recomendam 
O Segredo das Apresentações de Sucesso

«O’Rourke vai além da lista típica de ‘dicas’ sobre como falar em público e condensa 
muita sabedoria nas suas 51 verdades. Explica a relação crítica entre o conteúdo de 
um discurso e a sua efi cácia fi nal, clarifi cando a poderosa relação entre preparação e 
desempenho. Os apresentadores que seguirem a sua fórmula de sucesso terão, sem 
dúvida, uma audiência rendida.»

R. Jeep Bryant, Vice-Presidente Executivo, CCO, 
The Bank of New York Mellon.

«Da estratégia à táctica, as 51 ‘verdades’ deste livro são úteis, práticas e fáceis de 
aplicar. Mesmo a leitura de apenas alguns capítulos irá ajudá-lo a tornar-se um melhor 
apresentador. Não hesito em recomendá-lo aos executivos com quem trabalho e que 
têm que fazer apresentações.»

Jan Botz, Executive Director, CCO, 
Dow Corning Corporation.

«Quer esteja a falar para uma grande audiência, para o seu chefe, para os seus 
colaboradores, ou mesmo para os seus fi lhos, irá sentir-se mais confi ante e 
preparado, e será muito mais efi caz, depois de ler este livro. O’Rourke fornece ‘dicas’ 
simples e exequíveis que podem fazer a diferença. Desde conceber até preparar, 
irá aprender o que é preciso para ‘agarrar’ os seus ouvintes e fazer com que a sua 
mensagem realmente conte!»

Patty Blackburn, Vice-Presidente Sénior, Comunicação Empresarial, 
RSM McGladrey, Inc.

«O Segredo das Apresentações de Sucesso é um guia excelente e prático para todos 
os que pretendem fazer apresentações efi cientes e inesquecíveis. É um recurso 
valioso tanto para apresentadores novatos como para veteranos.»

Catherine V. Babington, Vice-Presidente, Relações Públicas, 
Abbott Laboratories.

«São anos de experiência sobre apresentações de sucesso condensados numa lista 
de fácil digestão e de valor inestimável, para todos os que pretendem canalizar 
a ansiedade natural de falar em público no sentido de uma melhoria das suas 
capacidades de apresentação. Repleto de exemplos reais e histórias divertidas… 
O’Rourke centra-se nos ingredientes essenciais das grandes apresentações.» 

Tim Andree, CEO, 
Dentsu America.
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Introdução

John Kotter, professor da Harvard Business School, levou a cabo um 
estudo sobre inúmeros gestores de sucesso durante um período de 
cinco anos e descobriu que eles gastam a maior parte do seu tempo 

com outras pessoas, incluindo subordinados, chefes e pessoas exteriores 
à empresa. Esta investigação mostrou que o gestor comum ocupa apenas 
25% do seu tempo a trabalhar sozinho. Kotter verifi cou, ainda, que a 
maior parte do tempo com os outros é gasto a falar e a escutar – e uma 
parte considerável é dedicada a apresentar ideias e acções.

No mesmo sentido, Dierdre Borden, consultora de gestão, descobriu 
que os gestores de sucesso gastam cerca de 75% do seu tempo em 
interacções verbais com os outros: ao telefone; pessoalmente; em 
reuniões e apresentações para grupos grandes ou pequenos. O facto é 
que a maior parte da informação nos contextos empresariais e sociais 
actuais é transmitida oralmente, e as nossas ideias mais importantes 
são frequentemente formalizadas em apresentações a clientes, 
consumidores, accionistas, superiores hierárquicos e decisores-chave.

Não pode evitá-lo. Em alguma altura da sua carreira, irão pedir-lhe para 
fazer uma apresentação. O problema é que a maior parte das pessoas 
fi ca verdadeiramente apreensiva quando tem que o fazer. Podemos 
escrever um memorando, uma carta, um relatório ou um e-mail na calma 
e no conforto da nossa casa ou gabinete, mas fi car em frente a um grupo 
e apresentar as nossas ideias – ou motivá-lo a agir – é, simplesmente, 
demasiado assustador para a maioria das pessoas.

Quer queira quer não, durante uma apresentação está a ser apreciado 
por todos os elementos da audiência. É olhado de alto a baixo, criticado e 
avaliado. Durante aqueles 15 ou 20 minutos, o seu valor para a empresa, 
a sua carreira… o seu futuro estão mesmo em jogo. Não admira, por isso, 
que fi que nervoso.

Dedico-me ao ensino sobre como “falar em público” há mais de 35 
anos. Ensinei estudantes de gestão, membros do governo, militares e 
profi ssionais de todas as áreas e, durante todo este tempo, aprendi uma 
verdade simples sobre falar em público: não é fácil, mas é certamente 
exequível. Ajudei pessoas a ultrapassarem os seus medos, ansiedades e 
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apreensões de toda a espécie e observei-os a conquistar uma audiência 
com as suas capacidades de apresentação. Se eles conseguiram, você 
também consegue.

Este livro, simples e condensado, pode fazer três coisas por si:

Em primeiro lugar, pode ajudá-lo a diagnosticar as suas actuais 
capacidades de eloquência. Ajuda-o a medi-las e a perceber se está 
pronto para o “horário nobre”. Em segundo lugar, mostra-lhe os padrões 
do mercado. Passo-a-passo, irá encontrar as expectativas do mundo 
empresarial e profi ssional. Em terceiro e último lugar, este livro fornece-
-lhe as ferramentas necessárias para se preparar, melhorar e apresentar. 
Está tudo aqui, condensado em 51 verdades.

A verdade mais importante, contudo, é esta: os grandes 
apresentadores não nasceram assim. Tornaram-se bons ao concentrarem-
-se na mensagem, nas necessidades da audiência, no padrão da empresa 
e nos detalhes da apresentação. Persistência, dedicação e alguma 
prática podem fazer muitíssimo na tarefa de o tornar um apresentador de 
primeira classe. Os detalhes vêm já a seguir. 
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Se já alguma vez teve que fazer uma apresentação, conhece bem 
a ansiedade inerente a falar em público. Mesmo apresentadores 
experientes podem sentir desconforto, suores frios, ansiedade 

e apreensão. É uma reacção perfeitamente natural face a uma situação 
aparentemente ameaçadora. E, quando sabe que está a ser avaliado, 
ainda se sente mais ameaçado. Estar perante o que considera ser uma 
ameaça faz com que liberte toda a sua adrenalina − dilata as suas 
pupilas, torna os seus músculos tensos e provoca uma resposta de 
“fugir ou lutar”1. Tem consciência das consequências de não se sair bem, 
de fazer uma má apresentação ou de não conseguir cativar um cliente 
quando isso é realmente importante. Sabe bem o que pode correr mal. 

Ora, os bons apresentadores tendem a concentrar-se no que pode 
correr bem. Concentram-se nos aspectos positivos da sua mensagem e 
de que forma podem usá-la em proveito da sua audiência. Assim que 
detectam uma resposta positiva dos seus ouvintes, usam essa percepção 
para reforçar a sua autoconfi ança e a sua segurança, e acreditam que irão 
ser bem sucedidos.

Na verdade, falar em público 
é uma capacidade que se pode 
aprender. Não é algo inato ou que 
apareça espontaneamente. A maioria 
dos seres humanos nasce com a 
propensão para falar e gesticular, mas, 
devido ao reduzido alcance da voz 
humana, essas capacidades fi caram 
claramente destinadas a ser utilizadas 
em contextos interpessoais ou em 
pequenos grupos. Falar para uma 
audiência maior é uma capacidade 
que tem de ser aprendida, treinada 
e reforçada através de repetições 
múltiplas.

Lembre-se disto: poucas crianças 
são boas a falar em público. Sendo assim, como é que jovens gestores 
(entre outros) conseguem ser tão bons na apresentação de mensagens 
complexas a uma audiência que tem pouco interesse ou motivação em 

1 A resposta biológica a situações de stress intenso.

Os bons 
apresentadores 
tendem a concentrar-
-se no que pode 
correr bem. 
Concentram-se nos 
aspectos positivos 
da sua mensagem e 
de que forma podem 
usá-la em benefício 
da sua audiência.
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aprender? Mais concretamente, como é que conseguem que a audiência 
participe na mensagem que está a ser partilhada? O segredo, em parte, 
reside na clássica piada do transeunte de Nova Iorque que pergunta: 
«Como chego a Carnegie Hall?». A resposta: «Prática, prática, prática»2.

Até pessoas com pouco talento natural se tornaram grandes 
apresentadoras quando chegaram à casa dos vinte ou dos trinta anos. 
Grandes oradores, políticos e líderes empresariais desenvolveram 
capacidades especiais de apresentação através da análise da 
sua audiência e do objectivo da sua apresentação. Preparam-se 
meticulosamente e procuram oportunidades para apresentar; depois, 
percebem o que traz resultados através do feedback da audiência.

Qualquer apresentador que seja sincero admitirá sentir ansiedade ou 
nervosismo antes de uma apresentação.

Apresentadores e comediantes, tais como Johnny Carson e David 
Letterman, falaram muitas vezes da ansiedade que os acompanhava até 
ao palco. No entanto, existe uma diferença subtil entre eles e a maioria 
dos aspirantes a apresentadores.

Os apresentadores experientes usam essa apreensão em seu proveito: 
revêem as suas notas, refl ectem sobre o que a audiência espera deles, 
ensaiam o que dizem na abertura e interiorizam a essência da mensagem. 
Numa palavra, estão preparados.

Os grandes apresentadores podem parecer descontraídos e, 
aparentemente, parecem não estar a fazer qualquer esforço, mas o mais 
honesto deles irá dizer-lhe que não chegou a esse ponto com facilidade. 
Requer dedicação, disciplina e uma vontade muito grande de melhorar. 
Você pode fazer o mesmo. Agora é a altura certa para começar. 

2 Resposta lendária do famoso pianista Arthur Rubinstein quando abordado nas ruas de Nova 
Iorque por um transeunte que procurava o caminho para Carnegie Hall, uma reputada academia 
de música.

11

VERDADE

1
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Na maioria das empresas modernas, o Microsoft PowerPoint1 é 
o programa favorito para apresentações. É, também, cada vez 
mais utilizado para relatórios empresariais, porque os gestores 

têm cada vez menos tempo para relatórios extensos ou memorandos. 
A ferramenta exige que o seu autor seja sucinto e que vá directo ao 
assunto. O PowerPoint domina a comunicação empresarial ainda por 
outras razões: é relativamente fácil de usar; pode guardar e transmitir 
os seus dados ou discursos de forma digital; pode, com facilidade, 
transmiti-lo para grupos de qualquer dimensão; e imprimi-lo numa 
impressora vulgar de forma a servir como registo básico de um discurso 
ou apresentação.

Mas os pontos fortes do 
programa são também os seus 
pontos fracos. Muitos comentadores 
e especialistas queixam-se do uso 
excessivo de listagens com pontos, 
parágrafos carregados de texto, 
desenhos sem signifi cado e gráfi cos 
de dados que são completamente 
impossíveis de decifrar. Apesar de 
o PowerPoint ser de fácil utilização, 
usá-lo efi cientemente é, de facto, 
um desafi o.

Para retirar o máximo benefício 
do programa, o comunicador 
deverá aplicar os princípios 
da boa comunicação visual. 
Uma apresentação em PowerPoint atinge o seu potencial máximo 
apenas quando capta e concentra a atenção da audiência, comunica a 
informação com rapidez e utiliza técnicas visuais que ajudam o público a 
acompanhar e a compreender a mensagem.

Para apresentar um slideshow efi caz, deverá fazer três coisas:

1.  Criar um template efi caz – A melhor forma de criar consistência visual 
no PowerPoint é conceber ou escolher um template que inclua 

1 Para mais informações sobre o Microsoft PowerPoint, poderá consultar o livro Microsoft Power-
Point 2007, também publicado pelo Centro Atlântico (N.T.).

Uma apresentação em 
PowerPoint atinge o 
seu potencial máximo 
apenas quando capta e 
concentra a atenção da 
audiência, comunica a 
informação com rapidez 
e utiliza técnicas 
visuais que ajudam o 
público a acompanhar 
e a compreender a 
mensagem.
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VERDADE

44
 elementos visuais chave num slide padrão. Este template deve 

incluir cores, tipos de letras (e tamanhos de letra), marcas de listas, 
cabeçalhos, rodapés e margens. Desta forma, esses elementos 
visuais mantêm-se consistentes slide a slide, sem variações. Deite 
um olhar rápido aos seus slides. Utilize fundos básicos e sólidos, 
que possam transmitir à sua mensagem uma aparência clara, 
consistente e organizada. Assegure-se que as cores escolhidas têm 
contraste sufi ciente, evite a utilização de marcas de listas demasiado 
ornamentadas e mantenha o tamanho das letras sempre constante. 
Alinhe os seus títulos à esquerda e coloque em maiúsculas apenas 
a primeira palavra e os nomes próprios nos seus cabeçalhos e listas 
de tópicos;

2. Conceber slides coerentes e legíveis – Quando bem utilizado, 
um slideshow deverá captar e concentrar a atenção da audiência 
rapidamente. Não deve fazer com que o público tenha de o ler em 
pormenor. Uma audiência que está a ler não está a prestar nenhuma 
atenção ao apresentador. Também não deve confundir a audiência 
ao apresentar conteúdos que não estejam em sintonia com os títulos 
ou que não estabeleçam relações com outras ideias do mesmo 
slide. Coloque a hipótese de escrever um título que conte uma 
história, tal como um título de jornal. Em vez de dizer secamente 
«Rentabilidade das vendas por região», poderá escrever, de um modo 
mais jornalístico, «A região do sudoeste lidera a rentabilidade das 
vendas». Idealmente, o título de um slide deve gerar expectativa e o 
corpo do seu conteúdo deve satisfazer essa expectativa ao apresentar 
informação da forma mais efi caz: listas com marcas, tabelas, 
diagramas, fotografi as, ilustrações ou uma combinação de todos 
estes aspectos. Para além disso, lembre-se de deixar muito espaço 
em branco e tornar fácil a leitura do texto. Quem está a ver precisa 
de espaço em branco para ajudar a concentrar a visão. Por isso, se 
o seu slide estiver muito preenchido, a audiência poderá sentir-se 
aborrecida e não lerá absolutamente nada. Será preferível escrever 
algumas ideias concisas do que parágrafos inteiros; 

3. Assinale o fl uxo da apresentação – Por último, ajude a audiência a 
perceber o fl uxo da sua apresentação, assinalando-o com suportes 
visuais. Calendários ou slides separadores podem dar pistas sobre as 
áreas mais abrangentes da sua apresentação. Sinais de orientação 
ou pequenos elementos de texto – habitualmente no canto superior 
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direito de cada slide – podem assinalar a parte da apresentação em 
que se encontra. E, como é óbvio, também os seus títulos podem 
indicar um fl uxo lógico.

O PowerPoint, se for usado convenientemente, é uma excelente 
ferramenta para ilustrar e transmitir a sua mensagem. Mantenha as coisas 
simples, claras e organizadas. Não aborreça a sua audiência com listas 
animadas, transições e efeitos sonoros. Assegure-se que tudo o que 
coloca num slide está lá com um propósito específi co: apoiar e explicar a 
sua mensagem à audiência.
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