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Assertividade é de vital importância para que a comunicação em uma 

organização seja eficaz. 

Entendemos que atualmente cada vez se faz necessário desenvolver a 

habilidade da comunicação 

Falar um publico é o grande desejo e desafio da maior parte das 

pessoas ao redor do mundo.  

• Glossofobia, do grego “Glossa" = língua e Fobos = medo/temor, é o 

medo de falar em publico. 

 

Um estudo de 2015 do jornal britânico Sunday Times indica que o 

“receio de falar em público” é o maior medo de 41% dos entrevistados (foram 

ouvidas 3 mil pessoas no Reino Unido), ficando à frente do temor de conviver 

com problemas financeiros (22%) e medo de doenças e da morte (19%). 
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O principio do medo de falar em publico esta associado a falta de 

autoconfiança. Então alguns pensamentos como, as pessoas não estão 

demonstrando interesse no que estou falando, estão percebendo que estou 

nervoso, vai dar branco, e se eu esquecer algo? São geralmente alguns dos 

pensamentos negativos que invadem nossa mente. 

Nossa mente não distingue situações falsas de verdadeiras. Estudos em 

neurociência já indicam que nossa mente não faz distinções entre o que é real 

ou falso em nossa vida. 

Nossa mente esta dividida em duas áreas. A mente reativa e a mente 

analítica. A mente reativa, como próprio nome diz, reage por fazer associações 

através da mente analítica, que por sua vez analisa e observa o ambiente 

externo, fazendo comparações com momentos que aparentam similaridade em 

relação as questões de perigo eminente. 
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• Ansiedade - A terrível companheira….Mãos suando, tremores, frio na 

barriga, dor de cabeça, e por ai afora, num desencadear de sensações 

terríveis que podem paralisar o candidato ao palco. 

 

• Adrenalina - Na mente, se dá o desencadear de sentimentos que geram 

as nossas emoções, e que por sua vez fazem com que o cérebro, no 

caso do medo, gere e descarregue em nossa corrente sanguínea o 

hormônio chamado Adrenalina, aumentando batimento cardíaco, as 

pupilas dilatam, há um enrijecimento dos músculos, dentre outros 

possíveis sintomas ou sinais. 

 



 7

Nosso Sistema Límbico é a central que controla e comanda nossas 

emoções, sempre à partir de nossa Mente Reativa. 
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Alguns de vocês já devem ter ouvido ou lido a expressão: 

    “Conheça-te a ti mesmo e a verdade vos libertará” 

Diante desta frase podemos entender que no momento 

em que tomamos consciência de nossas emoções, de nosso 

estado de espirito, passamos a ter o poder de controlar as 

situações ao nosso redor, nos libertando do medo, da 

ansiedade e outras emoções similares 

 Inscrição no Templo de Apolo – Delfos – 
Grécia 
<<Advirto-te, sejas quem fores...Tu! Que desejas 

sondar os arcanos da Natureza, se não encontras 

dentro de ti aquilo que procuras...tampouco o 

poderás encontrar fora. Se ignoras as 

excelências da tua própria casa , como poderás 

encontrar outras excelências? Em ti se encontra 

oculto o tesouro dos tesouros! 
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O Medo sempre estará presente. Aquele friozinho na 

barriga, um suador nas mãos, isso não desaparecerá.  

No entanto consciente de seus medos e reações, se 

preparando adequadamente e utilizando das técnicas que 

iremos abordar, temos certeza que terá pleno êxito em suas 

apresentações para qualquer tamanho de auditório. 
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Desejo aqui enfatizar que o maior e grande preparo é o mental. 

Entender suas emoções, o que efetivamente gera a sensação de medo. 

O restante são técnicas, e técnicas, nós podemos aprender. 

 

Um dos primeiros passos na arte de falar em público está diretamente 

relacionado às questões de preparo físico. 

• Alimentação 

• Bebidas 

• Condicionamento e Modulação da Voz 
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**ALIMENTAÇÃO** 

Importante estar atento antes de uma apresentação seja para um grupo 

pequeno de ouvintes, como para uma maior audiência, que o palestrante ou 

apresentador se alimente de forma leve. 

Saladas, frutas, verduras, evitando massas e alimentos 

combinados como strogonoff, maionese, feijoada e similares. 

Alimentos de difícil digestão,  consomem muito de nossa energia vital 

nos deixando mais lentos e fadigados. 

Alguns alimentos são vilões para oradores, pois travam as cordas 

vocais. 

Recomendável beber água em temperatura ambiente. 
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Comer MAÇÃ. 

A Maçã é um alimento que interfere positivamente na nossa voz. Essa 

fruta é rica em pectina, substância que fornece ação adstringente e auxilia na 

“limpeza” da laringe e das pregas vocais, evitando o acúmulo de secreção 

(pigarro) nessa região. 

A Maçã é considerada o desengordurante das cordas vocais. 

Detalhe importante:  Maçã deve ser mastigada e não tomar suco. 

Frutas ricas em água como laranja, morango, pera, uva tem papel 

fundamental para afinar a saliva contribuindo para que haja um menor cansaço 

da voz, diminuindo, eliminando pigarros, menos ardência evitando assim o 

atrito das cordas vocais 

De acordo com a fonoaudióloga especialista em voz Sheila Rufhat 

Belchior, a falta de cuidados com a voz acarretam sérios problemas como 

nódulos, edemas (inchaço das pregas vocais). 
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**BEBIDAS** 

Água, água e mais água… 

Para um palestrante/orador, beber água é de fundamental importância, 

para limpeza e fluidez das cordas vocais 

Evite a tentação de ingerir leite e derivados como queijos, iogurtes, café, 

chocolate, pois esse tipo de alimento e bebida torna a saliva mais espessa e 

dificulta o trabalho das cordas vocais, ocasionando pigarros e tosse. 

Evite a tentação das guloseimas antes de uma apresentação ou no 

intervalo do coffee-break. 
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✓Condicionamento Físico: 

A prática de exercícios físicos é de grande importância 

para a saúde do corpo e da mente. 

Através de praticas de respiração, você irá oxigenar 

seu sangue e consequentemente levará oxigênio ao 
cérebro. 

Exercícios leves antes de uma apresentação queimam 

cortisol, que é a química responsável por desencadear 

estresse. 

Se estamos estressados, dificilmente conseguiremos 

entregar o melhor que podemos. 
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✓ Descanse corretamente: 

Muito importante na medida do possível sempre 

descansar corretamente, seja através de uma boa noite de 

sono no dia anterior a apresentação, ou através de alguns 

minutos que antecedam ao evento. 

  

É importante entendermos, porque as pessoas se 

sentem com medo e estressadas antes de uma apresentação. 

Um estado emocional de insegurança nos coloca na zona 

de risco. 

Observe a seguir como evitar isso. 
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A Palavra Mágica é PREPARAÇÃO: 

•

•Posicionamento: 

Manter uma postura de quem esta seguro de si mesmo, demonstra ao 

publico sua autoconfiança. 

•Respiração:  

Respiração diafragmática, natural e suave. Isso promoverá um estado 

de menor ansiedade e autocontrole. 

•Rosto e Expressão: 

Essa é uma das questões mais importantes. A forma ou a maneira que 

se expressa através de seu rosto é um fator preponderante para o sucesso na 

apresentação. O Orador ou palestrante deve estar atento para que haja uma 

conexão, harmonia entre sua fala e sua expressão facial. 

• Ir e vir pelo palco: 

Aqui uma atenção especial, pois algumas pessoas, devido ao 

nervosismo desenvolvem o habito de ir e vir de um lado ao outro do palco. Isso 

traz diversas situações.  

•Gestos e Trejeitos: 

Todo cuidado nesse sentido é de grande valor.  Já tive oportunidade de 

observar palestrantes que levam moedas ou chaves nos bolsos e ficam o 

tempo todo mexendo nas mesmas fazendo barulho. Mulheres muitas vezes 

MENTAL FÍSICA TÉCNICA
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mexendo ou passando as mãos nos cabelos, brincos, ou ajustando a roupa o 

tempo todo. 

Palestrar o tempo todo olhando para os slides, ou para uma pessoa 

especifica na plateia ou ainda focando em apenas um lado do auditório. 

• Vícios de Linguagem: 

Né, Tá, Então, Hummmmm, Então, Né, Tá… e por ai afora, vamos de 

alguma maneira tentando preencher um vazio de conteúdo que nos falta. 

Para eliminar vícios de linguagem basta observar, treinar e praticar. 

Um dos Maiores Segredos: A PAUSA… O SILÊNCIO  

Aqui quero compartilhar com você leitor da importância primordial de 

pausas estratégicas durante a apresentação. Pausas imperceptíveis da ordem 

aproximada de 1 a 5 segundos permitem que a platéia mantenham-se 

conectada à você e seguindo a linha de raciocínio do conteúdo compartilhado. 

Dessa maneira também passa a ser uma excelente estratégia para eliminar os 

vícios de linguagem. Substituímos pelas pausas, que ao contrario dos vícios, 

engrandecem a apresentação, pois um momento de pausa mantem todos 

conectados ao Orador Palestrante. 

• Estabelecendo DIÁLOGO: 

Como próprio nome diz — diálogo e não monólogo. Ao estar em cena 

busque se integrar ao público e fazer com que eles se conectem com você e ao 

contexto da palestra ou tema. 
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Ou seja, busque de alguma maneira que os presentes se façam 

presentes e mantenham-se conectados a você. 

•Construindo Através de Histórias: 

Vou aqui contar um caso real de apresentação em publico. 
Há alguns anos atrás, antes de minha filha partir para Austrália, fizemos uma 

viagem de 7 dias de moto pelo sul do Brasil. Foi uma viagem FANTÁSTICA… 

Quando ela já estava morando e estudando fora, a professora pediu aos 

alunos que desenvolvessem uma apresentação sobre um tema livre ou criarem 

algo como uma ficção. No entanto a apresentação deveria ser em Inglês. 

Minha filha me ligou desesperada pedindo orientação sobre qual tema 

ela poderia criar sua apresentação. Então sugeri que ela montasse a 

apresentação com base na própria historia da viagem de moto pela Região Sul 

do país 

Recordo que quando me ligou ela estava muito insegura pois alem de 

ter que montar uma apresentação, ter que falar em publico, ainda deveria ser 

em inglês. Teria que inventar algo e não perder a linha de raciocínio, evitando o 

risco de “Dar Branco”.  

Diante disso ela decidiu montar a apresentação com base na própria 

vivencia da viagem, trazendo como conteúdo as mais ricas e divertidas 

experiências de cada dia rodando pelas estradas. Isso lhe proporcionou: 

• Autoconfiança: Estava falando de uma experiência real e 

pessoal, não importando a ordem da apresentação. 

• Controle: Os presentes poderiam perguntar a qualquer momento, 

pois ela tinha respostas.  

• Segurança: Tinha conteúdo, base e informações. 



 22

•Emocionando a Plateia: 

Desenvolvendo o conteúdo de uma apresentação com base em 

historias, você consegue sensibilizar e trazer mais emoção para o contexto, 

fazendo com que haja maior interação e integração entre o apresentador e a 

audiência.  

Sentimentos, sejam eles de alegria, felicidade, ou até de tristeza, 

dependendo do teor da fala, trazem  o publico para perto de você. 

•Desenvolvendo Habilidade de Contador de Historias: 

Caso na apresentação que você tenha a fazer não consiga compartilhar 

a partir de um evento real de sua vida, você poderá utilizar de técnicas que 

chamamos de Storytelling. 

Desenvolver a habilidade de construir uma historia e inserir o conteúdo 

da apresentação criando um estado emocional de envolvimento dos presentes 

com você palestrante, será a chave para o sucesso da apresentação, além de 

torna-la inesquecível. 

Um Orador de sucesso e que sabe contagiar positivamente seu publico, 

é aquele que desenvolve a habilidade de compartilhar conteúdo prático, 

simples e com emoção. 

• Identificando sua Audiência, seu Público: 

Para poder desenvolver um conteúdo com base em historia e emoções, 

é muito importante saber para quem você estará falando. Identificar o perfil do 

publico presente como faixa etária, nível médio de escolaridade, se é um 

publico misto, jovem ou adulto. 

Somente dessa maneira conseguirá criar um impacto positivo 
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Som, telão, projetor multimídia, são recursos importantes para a 

apresentação. 

A escolha de vídeos curtos, o fundo de tela dos slides, o tamanho das 

fontes quando houver texto, são de extrema importância. 

Os slides eu particularmente recomendo que tenham fotos que 

simbolizem a sequencia do conteúdo no contexto da apresentação. Quanto 

menos texto melhor, mais rica se torna a apresentação e mais preparo você 

demonstrará. 

Quando você prepara uma apresentação com slides carregados de 

texto, as pessoas param de prestar atenção em você e desejam começar a ler 

tudo o que esta escrito com medo de perderem o conteúdo. Outros vão 

começar a tirar fotos de todos os slides. Com isso você perdeu a conexão com 

a plateia e os slides ganharão a Plateia… CUIDADO!!! 

Slides com apoio de PowerPoint ou Prezi, deverão servir apenas como 

guia no roteiro da apresentação. 
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Além da arte de Falar em Público, quero aqui dar uma 

ênfase à Comunicação Eficaz. 

Não basta saber falar em público se não conseguimos 

nos comunicar. 

• Por “Comunicação Eficaz”, quero dizer a Habilidade de 
Dialogar e se Fazer Entender;  

• Comunicabilidade, ou seja, o Orador deve conseguir 
transmitir e compartilhar o assunto abordado de maneira que 

seja "Ideal para Causar ou atingir o Resultado Pretendido. 

É de responsabilidade de quem comunica ter a certeza e 

assegurar que a mensagem seja compreendida pelos ouvintes. 
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Um dos maiores e grandes erros de todo orador é achar que as pessoas 

não entenderam ou não souberam interpretar o que foi dito, ou que se 

enganaram. 
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• Comunicação Assertiva, de acordo com dicionário Houaiss é um 

adjetivo que significa: 

Que faz uma asserção; afirmativo em que o locutor declara algo, positivo 

ou negativo, do qual assume inteiramente a validade; declarativo 

Comunicação Assertiva é a chave para a Liderança 

Se não somos claros e transparentes no ato da fala, nos tornamos 

responsáveis por todas as consequências que poderão advir após nossa 

apresentação. Seja ela para um publico pequeno, no ambiente de trabalho, ou 

em um auditório com dezenas de centenas de ouvintes. 

Algumas barreiras na comunicação podem estar relacionadas com 

seguintes pontos: 

✓ Não conhecimento sobre o assunto que esta sendo abordado; 

✓ Crenças ou ideologias do publico presente; 

✓ Desinteresse dos presentes em relação ao tema; 

✓ Diferenças culturais; 

✓ Interferências externas; 

✓ Pressão de tempo; 

✓ Agressividade ou tom agressivo em uma das partes; 
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✓ Palavras inadequadas para expressar conceitos difíceis; 

✓ Uma falha não intencional das pessoas para dizer o que pensam. 

Ao candidato a Orador/Palestrante algumas questões em relação à 

Comunicação Eficaz, são de vital importância e devem ser observadas: 

✓ Linguagem simples; 

✓ Objetividade; 

✓ Informações claras e completas;  

✓ Evitar interferências; 

✓ Comunicação face a face;  

✓ Assertividade;  

Importante ter o conhecimento que nossa vida social e o cotidiano tem 

grande influencia em nossa comunicação. 

✓ Palavras utilizadas no dia a dia, com mais frequência; 

✓ Frases ou gírias; 

✓ Orador ou emissor da mensagem: É quem tem a responsabilidade em 

transmitir através da fala tanto verbal, quanto através de sua expressão 

corporal, a mensagem com todas as informações necessárias para que 

haja a compreensão de forma assertiva e efetiva; 

✓ Ouvinte: Aquele que recebe a mensagem e a interpreta; 

✓ Comunicação/Mensagem: É uma sequencia de signos ou símbolos 

organizados de acordo com um código definido pela estrutura social 

local, enviados verbalmente por um emissor (orador) para um ouvinte 

(receptor). 
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A União de todos esses pontos trará com certeza resultados 

extraordinários. 

Falar em público é uma arte que pode ser aprendida se você estiver 

disposto a seguir em frente, com seriedade e comprometimento. 

Importante ressaltar que na atual dinâmica do mundo globalizado e dos 

negócios, quem tem domínio sobre como se expressar publicamente e tem 

Assertividade em sua Comunicação, com toda certeza terá um Universo muito 

maior de oportunidades pela frente. 

Saber se comunicar, expressar, vender  

e compartilhar ideias, são a base do crescimento 
profissional do futuro. 
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Se você chegou até aqui, vai se apaixonar pelo conteúdo transformador 

e enriquecedor de nosso Curso Básico de Oratória e Comunicação 

Assertiva. 

No programa de imersão, além de aprofundarmos cada um dos itens 

expostos nos slides anteriores, você ainda viverá experiências enriquecedoras 

incríveis. 

Através de atividades praticas durante o processo desenvolverá 

habilidades para: 

✓  Elaborar e desenvolver apresentações que despertem a atenção e 

causem um impacto positivo na audiência; 

✓ Desinibição para encarar a plateia de frente; 

✓ Desenvolver habilidade na contação de historias, Storyetelling; 

✓ Observação e conscientização das emoções, sentimentos, 

gerenciando e administrando os eventos; 

✓ Modulação da voz; 

✓ Postura em publico; 

✓ Discursos escritos e improvisados; 

✓ Potencializando suas capacidades fortalecendo ainda mais seus 

pontos fortes. 

E muito mais… 

Agora que você me deu a chance em estar comigo  ate aqui e se 

permitiu a oportunidade em abrir a mente ao aprendizado, vou pedir apenas 

mais alguns minutos para compartilhar um pouco de quem é esse amigo que 

aqui te escreve… 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Um Pouco de Mim: 
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Sou filho de imigrantes Grego-Egípcios, nascido em uma comunidade 

muito conhecida em São Paulo chamada Vila Heliópolis. 

Desde criança meu maior sonho era poder viajar pelo mundo 

conhecendo países, pessoas e suas culturas. Atualmente como Moto Viajante 

faço parte do Moto Clube Bodes do Asfalto. 

Até 7 anos de idade, somente sabia falar o Grego, e era extremamente 

tímido. Percebi que o fato de ter nascido numa comunidade, não significava 

que lá deveria permanecer, e com a morte de meu pai aos 14 anos, iniciei 

minha jornada empreendedora. 

Ao longo da vida percebi que pessoas ao meu redor admiravam minha 
postura de constante Entusiasmo e busca de conhecimentos. 
 
Empreendi em áreas, como editora, restaurante, dentre outros. Sucesso e 
fracassos, agregaram em minha vida experiências praticas e vivenciais de 
como vencer e crescer em meio as adversidades. 

Percebi que questões financeiras são de extrema importância na vida 

empreendedora. 

Me tornei Educador Financeiro pela DSOP, ampliando conhecimentos no 

mercado nacional e internacional de investimentos nos EUA e na Inglaterra. 

Autodidata, Formado em Master Coach, Mentoria Holístico-Sistêmica, 

pelo Instituto Holos.  

Especialista no Brasil em analise de perfil comportamental profissional 

Extended DISC, com formações complementares em Mindfulness, 

Numerologia Kabbalística, estudos constantes em Física Quântica, aplicados a 

vida e aos negócios. 

Apaixonado pela Vida, pai de 6 filhos, 2 netos, 5 gatos e 1 cachorro, 

tendo superado situações de quebras financeiras, passado por um gravíssimo 

evento de quase morte, vitima de assalto, morte de filho com câncer, percebi 

que a cada dia a vida tem me preparado e me tornado mais forte para poder 

entender as necessidades de meus clientes. 
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Minha vida não é feita de teoria mas sim da pratica no dia a dia.  

PORTANTO SE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI, TEM ALGUMA 

DIFICULDADE EM SE EXPRESSAR EM PUBLICO, OU SE JÁ É UM 
ORADOR E DESEJA MELHORAR E SE APERFEIÇOAR, ENTÃO POSSO  

GARANTIR SEM MEDO DE ERRAR QUE ESSE CURSO FARÁ UMA 

GRANDE DIFERENÇA, SERÁ UM MARCO EM SUA VIDA, TANTO PESSOAL 

QUANTO PROFISSIONAL. 

APENAS CONFIE, permita-se, SE DÊ A OPORTUNIDADE, E 
ENTENDA QUE O INVESTIMENTO SERÁ EM VOCÊ MESMO E EM SEU 

AUTO DESENVOLVIMENTO. 

Tenho certeza que não existe nesse Universo NINGUÉM mais 

importante que você. 

Venha dar um Salto Quântico  em sua Vida. 

Estamos Juntos. 

Gratidão… 

Eu Sou  Dimitrios Asvestas.'. 
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