


Seção 1

Plateia
Elaborar uma apresentação sem levar o público em 
consideração é como escrever uma carta de amor e 
endereçá-la “a quem interessar possa”.

– Ken Haemer, gerente de pesquisas, AT&T



Compreenda o 
poder da plateia

Quando você entra numa sala como apresentador, é fácil sentir 
que está numa posição de poder: você está diante de todos, tal-
vez num palco elevado, e as pessoas vieram para ouvi-lo falar. 
A verdade, porém, é que a estrela do espetáculo não é você. É 
a plateia.

Por quê? Porque as pessoas para quem você está falando são 
as responsáveis por determinar se sua ideia será disseminada 
ou morrerá, simplesmente abraçando-a ou rejeitando-a. Você 
precisa delas mais do que elas precisam de você. E como são 
elas que estão no controle, é essencial que você seja humilde em 
sua abordagem. Faça dos desejos e objetivos delas uma espécie 
de filtro para tudo o que você apresentar.

Palestrantes costumam ser autocentrados. Têm muito a di-
zer, querem expressá-lo da melhor maneira e dispõem de pou-
co tempo para se preparar. Esse tipo de pressão faz com que se 
esqueçam do que de fato é importante para a plateia. Um apre-
sentador autocen trado pode se limitar a descrever uma nova 
iniciativa e explicar o que precisa ser feito – delineando como 
e quando fazê-lo e informando o orçamento necessário. Então, 
talvez, se os ouvintes tiverem sorte, no finzinho ele exibirá um 
slide explicando “por que tudo isso é importante”. Essa situação 
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costuma acontecer porque o palestrante está tão consumido pela 
missão que se esquece de dizer por que as pessoas desejariam ou 
deveriam se envolver naquilo.

Coloque-se no lugar da plateia por um instante. Explique às 
pessoas por que a proposta apresentada é importante para elas 
e para a empresa, quais são os fatores internos e externos que 
a justificam e por que o apoio de todos tornará essa iniciativa 
bem-sucedida. Sim, explique os detalhes, mas fale também so-
bre o papel valioso que essas pessoas desempenharão no cená-
rio em vez de apenas ditar uma lista de tarefas.

Apesar de as apresentações e as plateias variarem, existe um 
fato essencial a todas: os ouvintes estão ali para descobrir o que 
você pode fazer por eles, não o que eles devem fazer por vo-
cê. Portanto, veja a plateia como o “herói” de sua ideia – e a si 
mesmo como o mentor que leva as pessoas a se enxergarem 
nesse papel, de modo que decidam apoiar sua ideia e ajudá-lo 
a concretizá-la.

Pense no Yoda, exemplo clássico de um mentor sábio e hu-
milde. Nos filmes da série Star Wars, ele oferece ao herói, Lu-
ke Skywalker, um presente especial (uma compreensão mais 
profunda da “Força”), o treina para que aprenda a usar uma 
ferramenta mágica (o sabre de luz) e o ajuda na luta contra o 
Império.

Assim como Yoda e outros mentores reais ou ficcionais, os 
apresentadores devem:

• oferecer um presente especial ao herói: Mostre às pes-
soas que você tem ideias para melhorar a vida delas. Por 
exemplo, apresente aos gerentes de sua empresa uma forma 
nova e empolgante de competir no mercado. Ou prove para 
uma sala repleta de clientes em potencial que pode ajudá-
-los a economizar tempo e dinheiro.
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• ensinar o herói a usar uma ferramenta “mágica”: É aqui 
que você entrega às pessoas da plateia uma nova habilidade 
ou mentalidade – algo que as capacite a atingir os objetivos 
delas e os seus.

• ajudar o herói a sair da estagnação: Num cenário ideal, a 
ideia ou solução apresentada por você será capaz de retirar 
a plateia de uma situação difícil.

Portanto, se você está se preparando, por exemplo, para lançar 
um novo serviço de atendimento ao cliente, dê à sua equipe um 
mapa preciso (ferramenta) e a garantia de que haverá consulto-
res para treinamento e apoio (presente) – e descreva como, dessa 
forma, todos serão capazes de superar o desafio que está por vir.



Segmente a plateia

Se você enxergar sua plateia como um grupo homogêneo e sem 
rosto, certamente terá dificuldade para estabelecer algum tipo de 
conexão e ver seus argumentos serem aceitos. Em vez disso, pen-
se no público como vários indivíduos à espera de uma conversa 
com você.

De modo geral, seu público incluirá um amálgama de pessoas 
– indivíduos em papéis diversos, com níveis variados de autorida-
de para tomada de decisões, pertencentes a diferentes setores da 
empresa –, e cada uma delas precisará ouvir sua mensagem por 
motivos diferentes. Ao desenvolver sua apresentação, determine 
qual subgrupo é o mais importante e mire nas necessidades dele.

Ao segmentar a plateia, preste atenção no seguinte:

• Política: Poder, influência, processo de tomada de deci-
sões.

• Demografia: Idade, nível de instrução, etnia, gênero, geo-
grafia.

• Psicodemografia: Personalidade, valores, posturas, inte-
resses, comunidades, estilo de vida.

• Firmografia: Número de funcionários, volume de fatura-
mento, setor, número de filiais, localização da sede.

• Etnografia: Necessidades sociais e culturais.
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Depois de segmentar o grupo, descubra quais membros exer-
cerão maior influência na adoção da sua ideia. Existe um nível 
de gestor que você precisa atrair? Há algum tipo de cliente com 
muito poder de barganha no ramo?

Em seguida, veja-se como um curador de conteúdo para as 
partes interessadas. Selecione as mais influentes e escreva sua 
apresentação de certa forma direcionando-a a esse subgrupo. 
No entanto, tenha cuidado, pois a apresentação não pode ser tão 
especializada a ponto de alienar os demais presentes – você pre-
cisará criar um conteúdo que interesse à maioria. Ainda assim, 
personalize a maior parte das especificidades para o subgrupo 
que definiu como alvo.

Digamos que você esteja apresentando um novo conceito de 
produto ao corpo executivo e saiba que não vai obter aprovação a 
menos que Trent, o presidente da divisão de empreendedorismo, 
se empolgue com a ideia, pois ele sempre guia o grupo no que 
diz respeito a novas iniciativas. Primeiro, recorra à natureza em-
preendedora de Trent, descrevendo como o novo mercado é em-
polgante – sem ignorar os fatores que importam para os outros 
líderes. Veja na Tabela 1-1 como seu trabalho de segmentação 
será útil.

Enquanto prepara a palestra, use o que sabe sobre os membros 
da equipe. Além de estimular o empreendedorismo de Trent, te-
nha dados à mão para responder a Marco, diretor de tecnologia 
analítico avesso a riscos, quando ele apresentar obstáculos. E ten-
te trabalhar com, não contra, a arrogância do diretor de mar-
keting: peça o conselho dele sobre um ou dois itens essenciais 
de marketing antes de o grupo se reunir, assim ele ficará menos 
propenso a atacar você durante a apresentação ou a ficar sentado 
em silêncio, planejando um golpe, como de costume.

E se alguns membros da plateia já estiverem familiarizados 
com sua ideia e outros não? (É provável que isso ocorra se você 
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estiver fazendo uma apresentação dentro da própria empresa.) 
Considere equilibrar o cenário oferecendo um curso dinâmico 
aos novatos antes de conduzir a apresentação principal. Ou você 
pode simplesmente optar por realizar duas apresentações.

TABELA 1-1

Segmentando sua plateia

Membro do corpo executivo Qualidades

Bert, presidente

Carol, presidente da divisão de consumo

Trent, presidente da divisão de 
empreendedorismo

Martin, diretor de marketing

Marco, diretor de tecnologia

Hierárquico, microgerenciador, 
dominante, movido pelo medo, necessita 
de aprovação

Visionária, criativa, contestadora, 
dispersa, deseja ter mais autonomia

Empreendedor, adepto do design 
thinking, sistemático, encontrou seu 
verdadeiro eu após uma experiência  
de quase morte

O favorito do presidente, mentalidade 
empírica, arrogante, sabota projetos

Diplomático, avesso a riscos, analítico, 
introvertido, inseguro



Apresente-se com 
clareza e concisão 
aos executivos

O corpo executivo de uma empresa é um segmento difícil de se 
atingir. Esses profissionais costumam ter muito pouco tempo dis-
ponível. Embora isso seja comum a muitas plateias, o que difere 
os executivos é que eles têm que tomar decisões importantíssi-
mas baseadas em informações precisas fornecidas rapidamente. 
Apresentações longas e com aquela revelação grandiosa no final 
não funcionam para eles. Executivos esperam que você chegue à 
conclusão logo no início – e na maioria das vezes você nem se-
quer vai conseguir concluir sua exposição sem ser interrompido. 

Ao realizar uma apresentação para uma plateia de executivos, 
você pode tornar a tomada de decisões deles mais fácil e mais 
eficiente das seguintes formas:

• Seja objetivo. Use menos tempo do que o que lhe foi 
concedido. Se lhe derem 30 minutos, comece a elaborar 
sua palestra dentro desse limite, mas depois faça de con-
ta que houve uma redução de cinco minutos. Isso obrigará 
você a ser sucinto e a iniciar com o que de fato eles con-
sideram importante – descobertas cruciais, conclusões, 
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recomendações, seu estímulo à ação. Defina esses pontos 
com clareza e objetividade antes de se aventurar em susten-
tar dados ou áreas tangenciais que considere importantes.

• Dê a eles exatamente o que pedem. Não fuja do assunto. 
Se você foi convidado a fornecer informações recentes so-
bre a inundação na fábrica na Indonésia, faça isso antes de 
cobrir qualquer outro aspecto. Se o escolheram para falar, 
foi porque alguém o considerou capaz de inserir a peça fal-
tante no contexto, portanto responda rapidamente às soli-
citações específicas.

• Defina expectativas. No começo, informe à plateia que os 
primeiros cinco minutos dos 30 totais serão usados na apre-
sentação de um resumo e o tempo restante na discussão. A 
maioria dos executivos será paciente nesses cinco minutos 
iniciais e permitirá que você apresente adequadamente seus 
pontos principais, pois sabem que poderão fazer suas per-
guntas muito em breve.

• Crie slides de resumo. Logo no início, apresente uma vi-
são geral breve e esclarecedora dos pontos-chave em slides 
contendo um resumo; deixe que os slides restantes sirvam 
apenas como um complemento. Siga a regra geral dos 10%: 
se a apresentação tiver 50 slides, dedique cerca de cinco de-
les ao resumo inicial. Depois de apresentar o resumo, per-
mita que o grupo conduza a conversa. Os executivos vão 
querer se aprofundar nos itens que podem auxiliá-los na 
tomada de decisões. 

• Ensaie. Antes da apresentação, mostre os slides a alguém 
bem-sucedido na disseminação de ideias no meio executivo 
que possa fazer o papel de um mentor sincero. Sua mensa-
gem está sendo transmitida de modo claro e conciso? Os 



Apresente-se com clareza e concisão aos executivos 27

slides de resumo dão conta dos pontos essenciais e podem 
ser compreendidos rapidamente? Você está deixando de fo-
ra algum aspecto que sua plateia esteja esperando?

Parece muito trabalhoso, não é? E é mesmo. Mas fazer uma 
apresentação para um corpo executivo é uma grande honra e po-
de abrir muitas portas. Se você tiver sucesso, pessoas influentes 
vão se tornar fortes defensoras de suas ideias.



Conheça sua plateia

Segmentar sua plateia em termos sociais, políticos, demográfi-
cos, etc. é um ótimo começo, mas estabelecer uma conexão com 
as pessoas significa compreendê-las em um nível mais pessoal. 
Para desenvolver um conteúdo que repercuta na plateia, busque 
entender o que motiva esse conjunto de indivíduos. Pergunte-se:

• Como são essas pessoas? Reflita sobre como deve ser um 
dia na vida delas. Descreva-o de modo que elas sintam que 
você as “entende”.

• Por que estão aqui? O que as pessoas imaginam que vão 
obter de sua apresentação? Participam voluntariamente ou 
compareceram por obrigação? Destaque o que elas podem 
ganhar com sua palestra.

• O que lhes tira o sono? Todos têm um medo, um ponto 
de dor, um aperto no peito. Deixe claro para as pessoas que 
você nutre empatia por elas – e que sua intenção é ajudá-las.

• Como você pode resolver os problemas delas? De que 
maneira pode melhorar a vida delas? Destaque benefícios 
que você sabe serem significativos para elas.

• O que você quer que elas façam? Qual é o papel delas no 
seu plano? Assegure-se de apresentar ações claras para seu 
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público. (Leia o Capítulo Elabore um convite à ação eficien-
te, na Seção 2.)

• O que faria a plateia resistir? O que impede a plateia de 
adotar sua mensagem e colocá-la em prática? Elimine to-
dos os obstáculos possíveis.

• Qual é a melhor maneira de atingir as pessoas? Como 
preferem receber informações? Elas gostam que a sala este-
ja arrumada de determinada maneira? Desejam materiais 
para ler antes da apresentação? Depois? Que tipo de atmos-
fera ou mídia vai auxiliá-las a adotar seu ponto de vista? Dê 
a elas o que desejam, da maneira que desejam.

Ao se preparar para fazer uma apresentação a uma plateia de 
desconhecidos, faça pesquisas. Se você já sabe o nome das partes 
interessadas, pesquise as biografias delas. Se só sabe generalidades 
sobre o público, encontre o evento nas redes sociais e descubra o 
que as pessoas que pretendem comparecer estão comentando. Se 
for se apresentar para uma empresa, encontre informações sobre 
ela na imprensa, examine como se posiciona em relação à concor-
rência, leia seu relatório anual e configure o Google Alerts para 
enviar ao seu e-mail todas as reportagens recentes sobre a empresa.

Certa vez, eu estava me preparando para fazer uma apresenta-
ção para executivos da indústria cervejeira, só que eu não gosto de 
cerveja e não sei nada sobre o ramo. Então organizei um evento 
de degustação de cervejas na minha loja, li o relatório anual da 
empresa, procurei reportagens, estudei seus principais influencia-
dores e busquei o perfil de cada um dos participantes na internet. 
Durante a sessão de perguntas e respostas, ao ser abordada por 
um dos executivos mais importantes (que eu já sabia ser impor-
tante porque tinha pesquisado), fui capaz de responder à pergun-
ta dele com exemplos oportunos.
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Se você já está familiarizado com a plateia – digamos, um gru-
po de seus subordinados diretos ou de colegas –, reflita sobre as 
pressões que recaem neles e descubra formas de estabelecer uma 
conexão empática.

Conhecer as pessoas – conhecê-las de verdade – torna muito 
mais fácil influenciá-las. Você se envolve numa conversa, com-
partilha insights, conta histórias. Geralmente, tanto você quanto 
elas mudam um pouco no processo.

As pessoas não costumam pegar no sono durante conversas, 
mas o fazem com frequência durante apresentações, e isso só 
acontece porque muitas apresentações não parecem um bate-pa-
po. Conhecer bem a plateia o ajuda a se sentir mais próximo dos 
presentes e a adotar um tom mais coloquial. Fale às pessoas com 
franqueza e elas vão não apenas dar ouvidos à sua mensagem, 
mas também torcer e contribuir para o sucesso da sua ideia.



Defina como você 
convencerá a plateia

Quando você faz uma apresentação, está pedindo aos presentes 
que modifiquem – sutilmente ou de forma considerável – seu 
comportamento ou suas crenças. Antes de começar a redigir a 
apresentação, mapeie a transformação almejada: de que modo 
sua plateia entra na sala e de que modo você quer que ela saia. 
Esse é o passo mais crítico no planejamento da palestra, pois o 
ponto final desejado é o grande motivador de sua fala, e as pes-
soas não vão chegar lá sem a sua ajuda.

Pergunte-se: “Quais novas crenças eu quero que elas adotem? 
Que tipo de mudança desejo ver em seu comportamento? De que 
forma elas devem modificar a postura ou as emoções para assim 
alterar o comportamento?”

Ao refletir sobre quem são aquelas pessoas antes de sua apre-
sentação e quem você quer que elas sejam ao final, você definirá o 
arco de transformação delas, da mesma forma que um roteirista 
planeja a transformação do protagonista ao longo de um filme.

Digamos que você trabalhe no escritório de desenvolvimento 
de carreiras de uma universidade e esteja realizando uma apre-
sentação para potenciais doadores. A transformação da plateia 
pode se assemelhar à apresentada na Tabela 1-2.
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TABELA 1-2

Transformando a plateia

De: Para:

Ceticismo quanto ao bom uso do 
dinheiro por parte da instituição.

Empolgação quanto às pesquisas 
inovadoras realizadas por professores, 
alunos e ex-alunos – e um impulso para 
doar.

Mudanças raramente acontecem sem esforço. É difícil con-
vencer as pessoas a abandonarem uma visão confortável ou 
largamente aceita como verdadeira, ou modificar um padrão 
comportamental que tenha se estabelecido como norma. Você 
estará persuadindo sua plateia a abrir mão de crenças ou hábitos 
e a adotar outros novos. Uma vez que compreenda a transforma-
ção das pes soas, será capaz de demonstrar empatia pelos sacrifí-
cios que elas talvez necessitem fazer para levar sua ideia adiante.



Identifique pontos 
em comum

Se você vai evocar entusiasmo frenético, olhares confusos ou té-
dio apático, isso dependerá amplamente de como sua mensagem 
irá repercutir na plateia.

A repercussão (ou ressonância) é um fenômeno da física. Se 
você estimular a taxa de vibração natural de um objeto, ou fre-
quência de ressonância, ele vai reagir: pode vibrar, estremecer ou 
até emitir uma nota musical harmoniosa – pense no diapasão. O 
mesmo se dá, metaforicamente, em uma apresentação. Se você 
atingir a frequência de ressonância das pessoas da plateia, vai ser 
capaz de tocá-las e incitá-las à ação.

Mas como gerar uma repercussão profunda o suficiente para 
atraí-las para seu objetivo? Descubra os pontos em comum entre 
vocês e comunique-se nessa frequência. Pense no que existe ne-
las que também existe em você. Dessa maneira, você não estará 
forçando a barra; elas vão reagir porque você atingiu uma crença 
já existente nelas.

Tudo isso pode soar altamente não científico e emotivo, mas, 
para encontrar a frequência de ressonância de sua plateia, bas-
ta pesquisar um pouco. Veja a seguir os tópicos que você deve 
examinar:
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• Experiências semelhantes: Que coisas podem ter em 
comum no passado de vocês? Compartilham lembranças, 
acontecimentos, interesses?

• Objetivos em comum: Para onde vocês estão indo? Quais 
são os resultados que tanto você quanto a plateia desejam?

• Qualificações: Por que você é qualificado para ser o orien-
tador da plateia? O que aprendeu ao enfrentar desafios se-
melhantes e como sua plateia se beneficiará dessa lição?

A quantidade de pontos em comum que você vai descobrir 
dependerá apenas da profundidade do seu relacionamento com 
o grupo.

Muitos pontos em comum
Caso você esteja se apresentando para familiares, amigos, mem-
bros do seu clube ou grupo religioso, é fácil encontrar pontos em 
comum, porque conhece bem as pessoas e elas certamente com-
partilham com você muitas experiências, interesses e valores.

Quantidade moderada de pontos em comum
Com colegas, o desafio é um pouco maior. Você os conhece, mas 
não tanto quanto a amigos próximos ou parentes. Vocês compar-
tilham interesses, mas não são muitos. Examine esses pontos de 
interseção como um meio de entrada.

Digamos que você seja um cientista que trabalha em uma 
empresa de biotecnologia e que tenha sido convidado para falar 
numa reunião geral. Grande parte da plateia será formada por 
cientistas, mas você também estará se dirigindo a executivos e a 
funcionários administrativos. Para encontrar um ponto em co-
mum com eles, pense no que o levou a entrar nessa empresa e o 
que o motiva a fazer seu trabalho. Talvez você queira aplicar suas 
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habilidades em pesquisa e na solução de problemas para ajudar 
as pessoas a ficarem saudáveis – uma missão que certamente será 
compartilhada, ou ao menos apoiada, pelos presentes. Encontrar 
tais pontos em comum ajuda a criar uma conexão com a plateia.

Poucos pontos em comum
Com uma plateia grande – por exemplo, participantes de um se-
minário de diversas empresas e indústrias –, você precisará ter 
em mente tipos diversificados. A interseção não será evidente de 
imediato, pois há muitas perspectivas e antecedentes a se consi-
derar. É necessário certo esforço para encontrar ou criar pontos 
em comum, mas ele será recompensador.

Por exemplo, antes de viajar à China para a divulgação de um 
livro, pesquisei a comunicação e os modelos de narrativa na cul-
tura chinesa antiga e moderna. Identifiquei três comunicadores 
importantes na história chinesa e analisei seus discursos. Quan-
do compartilhei minha análise com a plateia, ficou claro que eu 
compreendia o contexto histórico que abrangia o discurso – fui 
capaz até mesmo de oferecer respostas detalhadas às perguntas 
dos participantes. Naquela viagem, obtive feedback de inúmeras 
pessoas, que perceberam a importância que concedi ao estudo e 
à compreensão da perspectiva delas.
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