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Planejamento da Comunicação
São atividades que determina a informação necessária que deverá ser 
comunicada ao público alvo.

Quem necessita da informação ?
Quando necessitará da informação ?
Como será transmitido a informação ?

Importancia do Planejamento
Redimenciona continuamente as ações presentes e futuras;
Conduz esforços para objetivos preestabelecidos;
Trafega pela estratégia mais adequada;
Aplica racionalmente os recursos disponíveis;
Indica desvios de curso;
Dispõe de mecanismos de correção.
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Planejamento da Comunicação

Sem o planejamento
Desdobramentos ficam à mercê do acaso
Resoluções são tomadas de forma aleatória, geralmente na última hora
Reina a improvisação
Custos fogem ao controle.

Preparando o planejamento 
Estude e entenda as expectativas do seu público
Sumarize as informações que o seu público alvo espera de voce

Responsabilidade e relacionamento das organizações 
Departamentos envolvidos para a produzir o produto da empresa
Políticas corporativas, tais como qualidade, auditoria, financeira, RH, etc.
Informações sobre o mercado em que atua a empresa.
Ambiente socio, político, economico e jurídico
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Preparando o Planejamento
Tecnologia da comunicação

Uso de métodos ou tecnologia para transmitir a informação para o público alvo.
E-mail, Web, Banco de Dados, Planilhas, TV, radio, etc.
Memorando, Relatório, Publicação, etc
Mural, Apresentação, comissio, outdoor, etc

O método ou tecnologia a ser utilizado depende da velocidade requerida para a 
informação alcancar o seu público alvo.

Limitador mais comum é a falta de recursos para uma comunicação efetiva, 
há tambem os limitadores de tempo, falta de informação, falta de 
organização, etc.

Considerações, para efeitos de planejamento é assumido fatos que não são
reais, verdadeiros ou certos. Toda consideração assumida carrega um certo
grau de risco, este que são minimizados pela experiencia do profissional que
esta desenvolvendo as considerações.
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Resultado do Planejamento
Organograma de comunicação, que incluem :

Relatórios (Anuais, semestrais, mensais, quinzenais, semanais, etc.)
Reuniões e apresentações (Objetivo, periodicidade, resultado esperado, etc)
Destinatário de cada relatório, informação ou apresentação
Método e ferramentas para transitar e arquivar as informações
Sistema gerencial para execução do plano de comunicação
Banco de dados para ser usado no processo de melhoria contínua e 
auditorias.
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Estratégia da Comunicação
“O emissor é responsável em fazer a informação ser clara, sem
ambiguidades e completa, para que o receptor receba a correta
informação e que seja entendida na sua integra”

Codificação Mensagem Decodificação ReceptorEmissor

Feedback Resposta

Ruído

Mídia
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Efeitos da Comunicação
Atenção seletiva: tendência de rejeitar a maioria das informações às quais a 
pessoa é exposta

1600 mensagens comerciais/dia
80 são percebidas
12 provocam algum tipo de reação

Distorção seletiva: tendência a interpretar as informações dando-lhes um 
significado pessoal

Mensagem deve ser clara, direta e repetitiva

Retenção seletiva: tendência a reter informações que reforçam suas atitudes 
e crenças

Pode ser positiva ou negativa
Com itens de apoio pode durar mais na mente
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Identificar o Público Alvo e Mensagem
Conteúdo da Mensagem (o que dizer):

Apelo Racional
Apelo Emocional
Apelo Moral

Estrutura da Mensagem (como dizer logicamente):
Se é preciso apresentar uma conclusão ou se isso fica 

a cargo do público.
Se os argumentos devem ser unilaterais, citando 

apenas as qualidades dos produtos ou bilaterais, 
citando as vantagens dos produtos, porém, também 
admitindo suas deficiências.
Os argumentos mais fortes devem ser apresentados 

em primeiro lugar ou em último

Forma de Distribuição da Mensagem
Propaganda Impressa: título, texto, ilustração e cor.
Rádio: palavras, sons e vozes
Eletrônica : e-mail, Web, TV, etc.
Formal : Apresentação, relatório, etc.

Interno (Processo de Negócio)
Funcionários e acionistas

Trade (Parceiros de Negócio)
Atacado, revendedores, 
representantes

Consumidor (Clientes)
Pessoa física, pessoa jurídica

Comunidade (Influenciadores)
Imprensa, governo, família, 
sindicatos
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Gerenciamento da Comunicação
Acompanhamento da execução do Plano de Comunicação.

Revisar que toda comunicação seja iniciada e fechada (perguntas ou
requerimentos devem sempre ter uma resposta)

Todo fechamento deverá acontecer antes do final da produção ou projeto.

No fechamento administrativo deverá sempre acontecer :
Aceitação formal nos documentos processuais, contratuais e financeiros.
Arquivamento dos documentos para futuras auditorias
Banco de Dados para gerar relatório de lições aprendidas visando o início do processo
de melhoria contínua

“Não há segredo para o sucesso. Ela é resultado de uma boa preparação, 
trabalho duro e aprender com os erros”

Gen. Colin L. Powell
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Tecnicas de Apresentação

Para transmitir informação com sucesso, devemos tomar cuidado com:
O Orador (nós mesmos ☺ )
O Planejamento da apresentação
A Arrumação da sala
Nossa Avaliação da apresentação

Medo de se expor diante dos colegas é natural... Mas pode ser vencido!

Timidez não é para sempre...

Você normalmente é mais crítico com você mesmo do que os outros...

Em alguns casos, você é quem sabe mais sobre o assunto a apresentar...
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Planejando a Apresentação
Elaborar um bom resumo

Criar os diapositivos ou retrotransparências
A transparencias servem para Ilustrar a apresentação, ajudar na compreensão e na 
assimilação da apresentação

Desenvolver a apresentação
Faça rascunhos e destaque os assuntos principais
Use subitens, inclua figuras e exemplos

Treinar a apresentação
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Elaborando um Resumo

Uma boa apresentação começa com um bom resumo

Uma ou duas frases introdutórias
Objetivos
Metodologia
Resultados
Conclusões
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Preparando as Apresentações em Power Point

Use mensagens visuais
Regra 7 X 7

Não use mais que 7 linhas de texto por transparencia. 
Não use mais que 7 palavras por linha de texto.

Restringir o conteúdo das tabelas e gráficos
Manter uniformidade na fonte utilizada, bem como o tamanho e os parágrafos
utilizados.
Nunca utilize abreviações
Uso de ponto final para cada bullets não é necessário
Uso de sons e efeitos especiais não substitue o conteúdo e pode distrair sua
audiencia
Selecione cores complementares (combinação), evite uso de cores chocantes
Evite transparencia demais! O público precisa de tempo para ver, ouvir e 
pensar...
Utilize fontes como “Sans Serif” ou “Times New Roman”
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Escolha o Audiovisual Apropriado
Equipamento Audiovisual

Projetor de Multimedia

Projetor de Transparencia

Projetor de Slides

Copias a serem distribuidas, 

panfletos, brochuras, etc.

Filmes, videotapes, audio tapes, 

musica, CD-ROMs & iPods

Efeitos visuais
Rascunhos e Mapas

Gráficos

Fotografia, Slides e Filmes

Objetos, Modelos ou
Exemplos

Posters e Livros

Apresentação PowerPoint
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Contruindo Mensagens Visuais Efetivas
As mensagens visuais alcançar a vista de todos
Diferenciar o tamanho das letras para cada tipo de mídia.
Utilize a tabela abaixo para o tamanho de fontes da
apresentação

Transparencias Slides Apostilas

Título 36 pt 48 pt 24 pt

Subtítulo 28 pt 36 pt 20 pt

Corpo 24 pt 28 pt 16-18 pt
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Exemplo de Fontes

Fonte 48
Fonte 36
Fonte 28
Fonte 24
Fonte 20
Fonte 18
Fonte 16

A palavra abaixo utiliza
fonte tamanho 48
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Construção de Gráficos

Apresente 1 gráfico por transparencia

Limite a quantidade de números ou figuras

Não utilize mais que 3 linhas ou barras por representação gráfica

44%

13%5%
38% Amarelos Negros

Brancos Pardos

Divisão Étnica do Brasil
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Preparando a Sala de Apresentação
Orador

TribunaAudiência Audiência

Audiência Audiência Audiência

Os membros da audiência devem ver facilmente o orador e os recursos
visuais apresentados
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Visual 

Orador

Mesa de Café

Estilo Conferencia
Estilo usado para :

Apresentação de projetos
Apresentação de Venda
Resultado de Consultoria
Reunião Gerencial ou Executiva

Apresentação deverá ser objetiva
Perguntas são mais frequentes
Exige boa preparação do orador

Ser objetivo e efetivo na mensagem
Preparado para dar todas as respostas

Público limitado (8 a 15 pessoas)
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Visual 

Orador

Mesa de Café

Estilo Conferencia em U

Estilo usado para :
Apresentação de projetos
Apresentação de Venda
Reunião de departamento
Reunião de desenvolvimento de ideias
Cursos e treinamentos

Apresentação pode ser objetiva ou aberta
Perguntas são frequentes
Exige boa preparação do orador

Ser objetivo e efetivo na mensagem
Preparado para dar todas as respostas
Exige caminhar para um contato visual

Público limitado (20 a 30 pessoas)



Universidade de Mogi das Cruzes

© Copyright UMC 2005Exatas |  2005  |  21

Visual 

Orador

Mesa de Café

Estilo de Grupos
Estilo usado para :

Reunião de treinamento
Lançamento de Produtos
Reunião de comunicação da empresa
Convensões

Apresentação pode ser objetiva ou aberta
Perguntas menos frequentes
Exige preparação do orador em falar para
um público maior
Público de 20 a 40 pessoas
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Visual 

Orador

Mesa de Café

Estilo Sala de Aula
Estilo usado para :

Treinamento e Cursos
Reunião de Trabalho
Avaliações e Testes
Convensões

Apresentação geralmente é aberta
visando gerar discussão para aprendizado
Exige bom conhecimento do orador

Ter fundamento teórico e prático
Preparado para dar todas as respostas

Público de 20 a 50 pessoas
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Visual

Orador

Mesa de Café

Estilo em V
Estilo usado para :

Treinamento e Cursos
Reunião de Trabalho
Avaliações e Testes
Convensões

Apresentação geralmente é aberta
visando gerar discussão para aprendizado
Boa visualização do orador
Exige bom conhecimento do orador

Ter fundamento teórico e prático
Preparado para dar todas as respostas

Público de 20 a 50 pessoas
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Diretrizes para Vestuário Apropriado
Traje-se de forma sóbria e tradicional

Estude o costume da audiencia de se trajar
Use terno com gravata ou se vista socialmente
No caso de mulher, use um taller ou vestido e atente-
se para os decotes
Evite tecidos que amassem
Não deixe nada dentro de bolsos
Observe as cores

Deixe seus pertences em um assento ou mesa
Roupas bem talhadas dão mais autoridade. 
Cabelo bem aparados e penteados para deixar o 
seu rosto a vista. 
Barba feita ou barba aparada
No caso de mulheres não carregue na maquiágem
Escolha sapatos confortáveis.
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Preparando-se a Discursar

Conheça a sua audiencia
Clientes
Superiores
Colegas
Membros da equipe
Grupo de interesses especiais
Grupos mistos

Defina a velocidade do discurso
Velocidade lenta na fala – 80-90 p/m
Velocidade média – 100/150 p/m
Velocidade alta – até 170 p/m
Capacidade de ouvir – 450/600 p/m

Escolha o tipo de discurso
Informativo

Explicam, relatam, descrevem, clarifica 
e define

Persuasivos
Destinam-se a convencer ou influenciar 
crenças ou atitudes.

Discursos Distrativos
Empregam o humor para influenciar a 
audiência, alvo: animar a audiência.

Estilos Principais do Orador
Orador ponderado
Orador eletrizante
Orador apático.
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Preparando-se a Discursar
Vença o medo

Preparo e treino - 75%
Respiração  profunda - 15%
Controle mental - 10%
Inicialmente, é necessário identifica-lo
E treinar a apresentação....

Dicas para vencer o medo
Escolha um tema que lhe agrada 
Siga o princípio “como se”
Mostre um semblante feliz
Pense e fale positivamente
Encare sua audiência como amigável
Não apresente desculpas

Perturbadores de som 
Não tente segurar o microfone na mão. 
Melhor usar microfone de lapela. 
Prepare-se para falar sem utilizá-lo.
Ajuste a posição e altura do microfone antes 
de falar. 
Fale suficientemente perto do microfone.
Não permita que o microfone cubra seu rosto.
Pronuncie bem e corretamente as palavras
Esteja atenta aos ruídos. 

Na Tribuna 
Não ponha as mãos sobre ela
Não se deite sobre ela
Certifique-se da altura

Seu objetivo em público, além de conhecer profundamente o assunto é
apresentar uma imagem de equilibrado, tranqüilo e sereno 

Seu objetivo em público, além de conhecer profundamente o assunto é
apresentar uma imagem de equilibrado, tranqüilo e sereno 
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Todo Discurso deve ter...
Introdução diga sobre o que você vai falar e 

porque esse tema é importante

Assunto abordado
Apresente o assunto 
Ajude o ouvinte a assimila-lo

Conclusão
Lembre ao ouvinte as partes essenciais do que foi apresentado

Opening

Introdução Assunto

Conclusion

Perguntas

Body

Conclusão
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Antes do Discurso é Importante...

Chegar cedo para descobrir onde é a sala!
Revisar se o layout da sala está como você quer
Revisar a iluminação da sala e fechar as cortinas parar diminuir o nível de 
distração da platéia
Verificar se o material foi distribuido e que a mesa do café esta completa
Verificar todo o equipamento que você vai usar funciona
Revisar se o pessoal de apoio entende das suas atribuições
Revisar se a recepção da audiência será feito de modo apropriado
Fazer a última preparação física e espiritual do orador
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Fazendo o Discurso
Na Introdução :

Apresente-se dizendo seu nome, função, 
experiencia e o propósito da reunião.
Se necessário, peça para o auditório se 
apresentar (muito usado em cursos)
Obtenha a atenção da audiência.
Surpreenda a audiência com uma 
declaração interessante.
Aumente o grau de curiosidade.
Estabeleça uma atmosfera de boas-
vindas.

No Discurso
Estabeleça o entusiasmo pelo orador.
Estabeleça o entusiasmo pelo tema.
Aumente a confiança na credibilidade do 
orador.
Incentive o auditório a participar lançando 
comentários e perguntas

Material de Audio Visual
Evite usar a lousa.
Prepare antecipadamente o material.
Assegure-se que sejam grandes o suficiente.
Mostre-os onde todos possam vê-los.
Evite passá-los entre os presentes.
Mostre-os somente quando estiver referindo-se 
a eles.
Fale com a audiência, não com o recurso 
audio-visual.
Objetos verdadeiros são ótimos recursos 
audio-visuais.
Apresentações computadorizadas

Linguagem Corporal
Verbais                          7%
Toma de voz                 38%
Não Verbais                  55%
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O Orador: Dicas!
Só comece a falar quando tiver a 
atenção da platéia
Mantenha uma postura ereta
Olhe e fale para os seus ouvintes!
Movimente-se discretamente...
Articule bem as palavras...
Tente ser ouvido por todos
Não diminua o volume de sua voz 
durante a apresentação
Faça pausas, não fale rápido 
demais
Utilize Exemplos, Estatísticas e 
Testemunhos para apoiar a teoria 

Evite...
Ficar de costas para a platéia
Ficar com as mãos na cintura ou no 
bolso
Gesticular demais 
Ficar estático
Bocejar
Ficar olhando o relógio
Gírias e vícios de linguagem
Jargões e palavras difíceis
Se desculpar...
Frases feitas
Criar falsas expectativas
Piadas de gosto duvidoso
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Avaliando o ibope... 
Não é possível agradar a todos...

Não perca o entusiasmo se algumas pessoas demonstrarem desinteresse 

Sinais de alerta
Debandada
Bocejos
Consultas ao relógio
Movimentação na cadeira e de cadeiras
Discussões alheias ao conteúdo...

Depois de 3 dias a retenção do conteúdo é
30% só visão
20% só audição
50% visão e audição
70% a 90% discussão, participações em experiências, etc...
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Na Conclusão
Duas Funções:

Deixar a audiência saber que você está
finalizando.
Reforçar na idéia central.

Vale fazer : 

Fazer um panorama da área do que foi 
falado
Utilizar um fato para resumir a essência da 
apresentação
Deixar perguntas para reflexão
Solicitar alguma ação dos ouvintes
Tendencias futuras, o que esta por vir na 
área do assunto abordado
Distribuir um questionário de feedback para 
a melhoria continua do orador.

Evite : 

Palavras hesitantes..
É... Bem...

Frases feitas
É isso aí...era isto que eu tinha 
prá falar...

Ficar calado ☺
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Exercício
Reuna-se em 3 grupos. Cada grupo irá fazer uma
apresentação utilizando PowerPoint.
A apresentação deverá ter no máximo 5 transparencias

Grupo 1 : Preparar uma proposta de venda de base de papel para
uma indústria de embalagens tipo longa vida.
Grupo 2 : Preparar uma proposta de Projeto para redução de 
Manutenção de uma empresa de produtos contínuos.
Grupo 3 : Preparar um relatório de fechamento de mes de uma
linha de produção de produtos contínuos. O relatório deverá conter
aspectos de volume, qualidade e financeiros.

Eleger um representande para fazer a apresentação a 
classe


