
Faça cada minuto
de sua fala permanecer

na memória e atitude
do seu público. 

Design 
Presentations

baseaDo em

aPresentações
    estratégicas



a todo o tempo, estamos envolvidos em 
apresentação de ideias, projetos, estratégias, 
associações ou compra e venda de produtos e 
serviços. é cada vez mais comum estarmos diante 
de pessoas que precisam entender claramente 
para poder comprar, aprovar o que lhe foi proposto 
ou mesmo se engajar.

o grande desafio é que quem apresenta 
normalmente não tem o tempo e know-how para 
mostrar uma ideia de forma rápida, diferenciada 
e atraente. Já quem assiste está tão saturado de 
informações que às vezes nem chega a se ligar no 
assunto da apresentação.
 
resgatar a espontaneidade e eliminar os 
comportamentos padronizados das pessoas com 
estratégia e alta performance é fundamental para 
a comunicação exata em um mundo dinâmico, 
objetivo e sem tempo.

Faça cada minuto
de sua fala permanecer
na memória e atitude
do seu público.

aPresentações
     estratégicas
baseaDo em 
Design Presentations

não basta ter uma 
boa ideia,
é preciso saber 
comunicá-la 



O cOnceitO de
design PresentatiOns

Seja um deSigner
de apreSentaçõeS

1 Como fazer as pessoas se ligarem em você se elas têm 
outras coisas para pensar e fazer?

2 Como dizer tudo o que precisa no menor tempo possível?

3 Como lidar com pessoas que não entendem e não 
concordam com suas ideias? 

4 Como transformar suas ideias em um roteiro espetacular?

5 Como dominar suas emoções em público antes que elas 
te dominem?

as pessoas não vão comprar suas ideias tão fácil como 
imagina. Hoje em dia, você é o grande designer de suas ideias 
a ponto de construir uma lógica de alto resultado
pela comunicação.

se as perguntas abaixo são importantes para você, 
nós temos o caminho: 

Conexão Criação Comunicação



objetivos

roteiro

Design, em nosso contexto é desenvolver a capacidade  
de se ajustar em qualquer condição, ter uma mente fluida, 
saber estruturar ideias de forma diferente e variada e usar  
seu conteúdo com inteligência e precisão.

Presentations, em nosso contexto, é desenvolver a  
habilidade de usar sua postura, voz, corpo e interação com 
maestria, de forma a envolver pessoas e gerar credibilidade.

o programa apresentações estratégicas, sob o conceito de 
“Design Presentations”, tem como objetivo prepará-lo para 
fazer apresentações em multicenários, multidiversidade, 
multiconceitos e para todo tipo de público, com eficácia em 
resultados pessoais e corporativos.

Dia 1: 
Design 
Presentations

• Quebrar crenças limitantes 
• romper padrões viciados
• modelar a mente 
• os 5 designs estratégicos da comunicação
• melhorar a presença e a força
• como pesquisar e segmentar uma audiência
• como definir o foco de sua apresentação
• como estratificar as mensagens-chaves
• como construir ligas de ideias e raciocínio
• como transformar sua vida em um grande baú de conteúdo

Dia 2: 
Estratégia e Alto 
Desempenho

• Usar a arte da narrativa corporativa
• construir lógica e significado
• criar uma textura emocional
• saber tocar na alma
• Pensar como um designer ao usar mídia
• ser autêntico, confiante e ao mesmo tempo profissional
• Usar o corpo com congruência
• Usar os 5 estilos de variações de voz
• ter controle da energia sob pressão
• saber criar impacto na dose certa



No programa Apresentações Estratégicas, você terá 

condições de juntar a estratégia, o design e seu poder 

de falar diante de pessoas com alto desempenho.

“Muitas pessoas não têm problema ou  
mesmo medo de falar em público e, no entanto,  

isso não as torna eficientes comunicadores.”

Tom Peters

• Aplicação de assessment de Design Presentations; 

• Práticas sequenciais com skill coaching;

• Supervisão personalizada com facilitadores;

• Registro de apresentações condensadas;

• Métodos de design estratégico;

• 24 princípios de apresentações estratégicas.

Programa
Duração 2 dias consecutivos - 16 horas

Público Pessoas que não têm medo de falar em público

Material Workbook e mapa estratégico evolutivo

Grupo 8 a 12 pessoas

Certificado certificação do Hatlas institute, cumpridas as exigências 
do programa

Método 20% conceitual e 80% prático, com intenso skill coaching 
e feedback personalizado



Hatlas institUte

/company/hatlas-institute

hatlasinstitute

Autoliderança
Uma série de programas e soluções para pessoas 
que precisam liderar a si mesmas em suas atividades.

Liderança de pessoas
Para quem precisa liderar pessoas na linha de frente 
ou prestadores finais.

Liderança de líderes
Programas direcionados para pessoas que precisam liderar 
pessoas em posição também de liderança.

Macroliderança
oferecemos uma série de programas, retiros 
e soluções para pessoas que precisam liderar a organização.

o Hatlas institute é uma organização voltada para o 
desenvolvimento de competências de liderança em 4 dimensões:

central office - learning center
rua bernardo guimarães, 245 · 16º andar · Funcionários

belo Horizonte · mg · brasil
(31) 4103-2420 · atendimento@hatlasinstitute.com

www.hatlasinstitute.com


