
 

 

9 passos para montar uma apresentação de sucesso 

O mesmo modelo de 9 passos pode ser utilizado para conduzir um telefonema de sucesso. 
 

Slide O que Como 

1 Capa da apresentação 
Quebra-gelo e rapport 

Aproveite o slide de capa para fazer algum quebra-gelo e estabelecer o 
rapport. Você pode falar de alguma coisa sobre o mercado, sobre alguma 
novidade ou notícia que você tenha visto, ou fazer alguma pergunta para 
os participantes. 
 

2 Apresentação pessoal Você tem que estabelecer o primeiro nível de confiança do cliente - que é 
ter a confiança em você. O cliente tem que entender que você tem o 
conhecimento e as credenciais necessárias para estar apresentando. 
 

3 Agenda Mostre os tópicos que você apresentará deixando claro a linha de 
raciocínio e o fluxo que você usará na apresentação. 
Não esqueça de perguntar para o cliente se a agenda faz sentido para ele 
e se você pode seguir com esta agenda. 
 

4 O mercado Inclua um slide falando sobre o mercado do cliente, uma novidade ou uma 
tendência ligada ao DESAFIO que você apresentará no próximo slide. O 
ponto fundamental, aqui, é mostrar que você conhece O MERCADO e 
poderá fazer recomendações para o negócio do cliente. É aqui que você 
vai começar a ARTICULAR VALOR 
O final deste slide é um excelente momento para CHECAGEM DE 
ENTENDIMENTO e CHECAGEM EMOCIONAL. 
  

5 O DESAFIO Mostre para o cliente os desafios que você identificou na empresa (dores, 
problemas ou necessidades). Deixe claro como você conseguiu estas 
informações e aproveite para "mostrar sua REDE DE 
RELACIONAMENTOS" 
Aqui é fundamental fazer a CHECAGEM DE ENTENDIMENTO e 
CHECAGEM EMOCIONAL em cima dos desafios apresentados. 
 

6 A solução Você tem que estabelecer o segundo nível de confiança do cliente - que é 
na solução. Cuidado com o nível técnico da apresentação. 
 

7 Casos de sucesso e 
benefícios 

Quais as empresas que já usam esta solução? 
Que benefícios elas tiveram? 
O que estes benefícios significariam para a empresa que você está 
apresentando? 
Mostre NÚMEROS. 
É neste slide que você vai ganhar ou perder o seu cliente. 
 

8 Sua empresa Você tem que estabelecer o terceiro nível de confiança do cliente - que é 
na empresa que você representa. Fale da empresa e por que o cliente 
deveria comprar dela 
 
O final deste slide EXIGE CHECAGEM DE ENTENDIMENTO e 
CHECAGEM EMOCIONAL. Você tem que ter o "acordo" do cliente em 
cima de tudo o que foi apresentado ANTES de mostrar os próximos 
passos. 
 

9 Próximos passos Apresente uma sugestão de próximos passos para o cliente - com datas e 
responsáveis. 
Não esqueça que seu objetivo é vender, ou seja, assinar o contrato. Então 
tende colocar as datas até a assinatura do contrato. Seu objetivo é que o 
cliente concorde com as datas. 
Seja criativo e coloque argumentos para CRIAR UMA TENSÃO 
CONSTRUTIVA e ENCURTAR O CICLO DE VENDA 
 

 

  



 

 

Checagem emocional e checagem de entendimento 
 
Checagem do entendimento. Em uma reunião ou videoconferência é fundamental saber se os interlocutores realmente 
entenderam o que está sendo falado ou apresentado. É muito fácil o interlocutor ter se distraído e perdido alguma coisa, ou 
simplesmente não ter entendido do jeito que você queria que ele entendesse. Para isto, usamos frases do tipo "o que 
conversamos até agora?", "o que vocês viram que chamou a atenção de vocês?", "como vocês resumiriam o que falamos 
até agora?".  
 
Checagem emocional. O vendedor tem que identificar se os interlocutores estão gostando do que ele está falando. Se 
você estiver por videoconferência, então, pode ser que o vídeo seja de baixa qualidade ou simplesmente a câmera esteja 
desligada. Então, como saber se você está indo bem sem ler em detalhes as expressões faciais e linguagem corporal?   
Normalmente usamos frases como "isto faz sentido para vocês?", "estamos no caminho certo?", "é isto que você 
imaginava?". 

 
 

Recomendações para você apresentar 
 

• Revise, todo o material apresentado no treinamento 
 

• Ensaie a apresentação para ter certeza de que você terminará no tempo certo 
 

• NÃO LEIA os slides. Mostre que você está no controle e acredita no projeto 
 

• Em uma apresentação por videoconferência você poderá ter um MONTÃO de anotações espalhadas ao lado do 
seu notebook, e o cliente não verá nada... Então, você poder usar "colinhas" para se sentir mais seguro 

 

• Olhe sempre para a câmera. O contato visual é fundamental para dar segurança ao cliente. Você pode dar uma 
olhada na sua "colinha" ou para seu slide, mas depois volte a olhar para a câmera. 

 

• Interaja com o cliente. Faça perguntas. Faça checagem de entendimento e checagem emocional.  
 

• A apresentação é uma troca de energias, de carisma. Bons vendedores entram na reunião ou apresentação com 
uma energia positiva, o cliente tem a sensação de que o vendedor está sorrindo (não rindo). Estes vendedores 
usam o "ahã" para sinalizar ao cliente que estão ouvindo e entendendo, usam ênfase para marcar pontos 
importantes, usam "pontos de checagem" para manter a sintonia e usam frases para reforçar a energia positiva 
como "Eu acredito que isto será muito importante para vocês..." e "Eu penso que isto trará resultados..." 

 

• A voz é uma arma poderosa. Muitos apresentadores preferem deixar o microfone de lado para ter uma "conexão 
maior" com a audiência. Todos terão que ouvir você de maneira muito clara. A voz tem que ser firme e segura, 
com energia e "sedução". Quando estamos TENSOS tendemos a falar com o maxilar preso e com volume mais 
baixo - e o cliente PERCEBE isto como INSEGURANÇA. Nestes casos o apresentador tem que tomar uma água 
para hidratar o sistema vocal e focar nas vogais para aumentar a articulação e melhorar a dicção. 

 

• Temos que evitar as barreiras verbais ou cacoetes como "é", "tá", "né", etc. A diversão de alguns participantes é 
ficar contando quantas vezes o apresentador disse o cacoete. Vi um apresentador que começava todos os slides 
com "neste slide vamos falar de...". Existem referências que devem ser evitadas como "como já falamos", "como 
já mostramos", "lembra do que eu falei no slide 3?". O apresentador tem que "se ouvir" e evitar estas armadilhas 
verbais. 

 

• Não tome café!!!   Deixe um copo de água do lado... 
 

• Ficou nervoso ou deu branco? Use uma das 3 opções para ganhar tempo para respirar e se acalmar: 

• Tome um gole de água 

• Faça de conta que está anotando algo importante que o cliente falou 

• Faça uma pergunta para o cliente 
 

• Acabou antes do tempo? Não se preocupe e não queria enrolar para dar o tempo. 
 

• Estourou o tempo? Avise o cliente que você precisa de mais uns minutos e siga. 
 

• Ao final de sua apresentação, não se esqueça de fazer a pergunta mais importante (Podemos seguir em 
frente?), afinal você está com o decisor e ele deverá dar ou não, o “vamos em frente” para a continuidade do 
projeto. 

 

  



 

 

7 táticas para fazer boas apresentações 
 
Tática1 - "So what?" (e dai?) - você deve mostrar para cada um dos participantes a importância, a utilidade e a 

aplicabilidade, do que está sendo apresentado, para o desenvolvimento das tarefas e cumprimento das metas dele. 

Nenhum dos participantes pode ficar com a frase "o que isto tem a ver com o meu trabalho?" na cabeça.  

 

Tática 2 - "Don't make me think" (não me faça pensar) - você quer que os participantes fiquem com a atenção 

totalmente dedicada a você, então, você não pode deixar que o participante "pare para pensar". Se você colocar um 

valor em Euros, os participantes vão querer fazer a conversão e você vai perde-los por alguns segundos preciosos. 

Se você colocar uma tabela grande, os participantes vão querer ler tudo e você vai perde-los por mais alguns 

segundos ou minutos. Se o participante não entender a aplicabilidade, para o seu trabalho, do que está sendo 

apresentando, então ele vai ficar tentando achar a conexão e você vai perde-lo por vários minutos. Se o participante 

tiver que cruzar informações, ele poderá se perder tanto que não conseguirá acompanhar o resto da apresentação. 

 

Tática 3 - "Mantra" - queremos que os participantes saiam da apresentação com a "mensagem-chave" grudada em 

suas memórias, então, algumas vezes usamos a tática do "mantra" para que uma mensagem seja repetida várias 

vezes durante a apresentação. É o mesmo efeito do refrão daquela música que você não consegue parar de 

cantarolar. 

 

Tática 4 - "Not a book" (não é um livro) - você quer que os participantes tenham muito foco na sua mensagem. O 

design é muito importante. Deixe de lado as pontuações típicas de um livro como ponto e vírgulas, e até mesmo o 

ponto no final das frases. Limpe o máximo que puder. 

 

Tática 5 - "177" - apresente apenas 1 ideia por slide com no máximo 7 linhas e, no máximo, 7 palavras por linha. 

Alguns apresentadores mais arrojados usam a regra 133, 1 ideia, 3 linhas, 3 palavras por linha.  

 

Tática 6 - "Maldição do conhecimento" - esta maldição acontece em duas situações. Na primeira situação temos o 

profissional usando um monte de termos técnicos e jargões como se fossem de domínio completo dos participantes - 

que não entendem o que ele está falando, não vão perguntar e ainda vão achar ele arrogante. Para explicar a 

segunda situação vou usar o exemplo de um médico.  

Você entra, ele faz 30 perguntas e fala que você está com dengue. Entra o segundo paciente que está com os 

mesmos sintomas, o médico faz 10 perguntas e diz que ele está com dengue. Entra o terceiro paciente com os 

mesmos sintomas. O médico sabe que há uma epidemia na região, então, faz 1 pergunta e diz para o paciente que 

ele está com dengue. Você acha que o paciente se sentirá confortável?  Acreditará no médico?  Claro que não!  

 

Tática 7 - "Keep it simple" (faça o simples). Aqui lembro de uma propaganda bem emblemática que mostrava um 

ovo com o texto "seu cérebro", logo abaixo estava uma frigideira com o texto "drogas", e logo abaixo o ovo estalado e 

fritando com o texto "seu cérebro com drogas". Simples assim. Lembro também de uma apresentação brilhante de 

um vendedor:  no slide 1 apareceu " João perde 15 segundos esperando em frente a tela do computador para a 

transação processar". Slide 2 aparece "São 300 transações por dia, então, João perde 1 hora e 15 minutos por dia". 

Slide 3 aparece "Existem 20 colaboradores como o João, então, a empresa perde 25 horas de trabalho por dia". Slide 

4 aparece "Com o nosso sistema a equipe passará de 20 para 17 colaboradores, fazendo o mesmo trabalho". 

 

  



 

 

6 passos para fazer uma apresentação marcante 
 
#1 Tem que ser simples - a apresentação tem que ter um único objetivo e uma única mensagem-chave. Não pode 

misturar assuntos ou querer apresentar todos os produtos de uma única vez. A maioria dos técnicos sofrem da 

"praga do conhecimento", ou seja, querem mostrar que sabem tudo e fazem apresentações complexas, confusas e 

longas. 

 

#2 Ter elementos novos - não tem coisa mais chata do que ouvir uma história ou uma piada que você já conhece. A 

apresentação tem que trazer informações e conhecimentos novos. O cliente quer sempre aprender coisas novas e 

atingir suas expectativas. Ter elementos inesperados: não é para surpreender o cliente levando algo totalmente 

diferente do que você tinha combinado ou do que ele tinha como expectativa. 

 

#3 Ter concretude - a história tem que parecer real, sem exageros, e fazendo comparações para que os dados 

sejam facilmente compreendidos e lembrados pela audiência. Por exemplo "já treinamos 20.000 profissionais de 

vendas, só para compararmos a USP tem 50.000 alunos", "uma retração do PIB de 3% equivale a falar que o estado 

de Goiás, o nono maior estado em PIB, teria PIB zero". 

 

#4 Ter credibilidade - apresentar pesquisas, casos de sucesso, referências ou depoimentos que confiram 

credibilidade ao que está sendo apresentado. 

 

#5 Ter emoções - segundo a neurolinguística, o cérebro aprende por repetição ou forte emoção. A emoção é parte 

fundamental da boa apresentação. Ela pode ser representada pelo design do slide, seus gestos, postura, expressão 

facial, contato visual, voz, cadência vocal, e a paixão na hora da apresentação. A emoção é o elemento mais 

importante para "marcar".  

 

#6 Ter um formato de história - a história tem que ter começo, meio e fim, mocinho (você), vilões (seus 

concorrentes), e moral (conclusão). A medida que a história vai se desenvolvendo, você vai apresentando fatos 

novos, instigando a curiosidade da audiência e criando um suspense até o que chamamos de momento "Ahá" - 

aquele momento quando a audiência entende exatamente onde você quer chegar, não por você ter dito, mas por ter 

sido levada a concluir o desfecho. Neste momento "Ahá" a audiência se apropria da sua ideia. É muito comum, neste 

momento, a gente ouvir "assisti à apresentação e tive um monte de ideias fantásticas". Isto quer dizer que o 

apresentador conseguiu atender seu objetivo: a apresentação marcou tanto que a audiência passou a ser dona da 

ideia e levará adiante o conteúdo. 
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