ALGUMAS

DEFINIÇÕES
DISCURSO
Junto ao cliente, desenvolvemos
toda a sequência de argumentos
e informações que vai compor a
mensagem. Enfim, a fala do apresentador.
Para simplificar, chamamos de discurso,
mas esse conteúdo pode muito bem ser
de uma aula, palestra, apresentação,
lançamento de produtos, defesa de tese,
exposição oral ou qualquer outra forma de
apresentação ao vivo.

SLIDES
Todo discurso é melhor absorvido pelo
público se acompanhar um apoio visual.
Por isso também desenvolvemos uma
identidade visual e os slides que vão
enriquecer a apresentação. No Grupo
Seixas, vamos muito além de um
PowerPoint bonito. Utilizamos recursos de
design de informação, storytelling,
interatividade e muito mais para criar
“decks” surpreendentes.

PERFORMANCE
De nada serve um bom discurso e um
bom design se o apresentador não estiver
à altura. Assim, trabalhamos a entonação,
dicção, postura e gestual de nossos clientes
para que possam realizar a apresentação
mais natural e impactante possível. Mas o
nosso treinamento de performance ao vivo
também trabalha a atitude, a maneira de
organizar as ideias e as melhores formas
de abordar cada público.

GRUPO SEIXAS

DISCURSO

CONSTRUÇÃO DO

DISCURSO
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OBJETIVOS

Os objetivos da apresentação vão muito além de simplesmente
“falar sobre tal assunto”. Nossos discursos visam atrair clientes,
mudar opiniões, transformar empresas ou qualquer outra
necessidade identificada nesta etapa. O restante do trabalho é
norteado por esses insights.
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ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO
O passo seguinte é desenvolver uma estrutura para o discurso,
encadeando argumentos da maneira mais persuasiva e
impactante. A partir daí, criamos o discurso em si, redigindo o que
será falado nos trechos mais importantes e aplicando storytelling,
metáforas, analogias, silogismos e diversas outras técnicas para
enriquecer e dar dinamismo ao conteúdo.

PÚBLICO
Mapear o público é um passo essencial para a construção do
discurso. Afinal, é ele quem vai definir o tom da linguagem, o uso
ou não de termos técnicos, a presença de humor na apresentação
e dezenas de outros detalhes que fazem toda a diferença na hora
de transmitir a mensagem.
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ADAPTAÇÃO
Em conjunto com o processo de performance, o discurso criado na
fase anterior é adaptado ao estilo do apresentador, deixando-o mais
fluido. O resultado é uma mensagem extremamente natural,
pronta para encantar a audiência.

DISCURSO

EXEMPLO: MAPEAMENTO DE PÚBLICO
DESAFIO E TRABALHO

RESULTADO

Responsáveis por uma das mais prestigiadas convenções para
desenvolvedores de software do país, os criadores do DevDay
procuraram o Grupo Seixas para desenvolver um discurso de
atração de patrocinadores.

Com discursos alinhados aos interesses desses diversos perfis, o
DevDay 2019 atraiu estas e muitas outras empresas como
patrocinadores e apoiadores:

Investigando a demanda, percebemos que seriam abordados
nada menos que 5 tipos diferentes de público. Assim, criamos
discursos diferentes para cada uma das personas:
Recrutador: profissional de RH à procura de talentos no evento;
Marketeiro: seu objetivo é expor sua marca ao máximo;
Vendedor: technical sales de grandes empresas interessadas
em vender software no evento;
Acessório: sua empresa é especializada em produtos/serviços
de interesse indireto (ex.: aulas de inglês para desenvolvedores);
Governo: políticos e assessores técnicos procurando soluções
para a administração pública.

DISCURSO
MÉTODO TED TALKS

Para desenvolver discursos, utilizamos as técnicas usadas nos TED Talks
e que já encantaram milhões de espectadores no mundo todo.
Para isso, estudamos diretamente com os especialistas do instituto TED
em Nova York. Clique ao lado e veja o vídeo de Eloi Oliveira falando sobre
a importância da comunicação com Gina Barnett, que era uma das
responsáveis pelo treinamento dos apresentadores nos TED Talks
e que hoje faz parte da Fundação Obama.

Clique aqui
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SLIDES

Assista ao nosso Demoreel,
uma amostra do que
podemos fazer com
slides de PowerPoint.

CONSTRUÇÃO DOS

SLIDES
Exemplo de tela de storyboard
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ROTEIRO/STORYBOARD
A primeira fase consiste em criar um roteiro da apresentação.
Mas vamos além: criamos storyboards, nos quais o conteúdo já está
distribuído graficamente. Nesta etapa, também utilizamos diversas
ferramentas visuais para desenvolver a mensagem, sendo que a
principal delas é o design de informação, uma série de técnicas
para deixar o material mais didático e atrativo.
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IDENTIDADE VISUAL
A segunda etapa é o desenvolvimento de uma identidade visual
da apresentação. Nela, fazemos o layout de algumas das telas do
storyboard, a fim de aprovar todos os elementos visuais como
fontes, cores, tratamento das imagens, estilo de animação
e muito mais.
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ARTE FINAL
Com tudo aprovado, partimos para o desenvolvimento dos slides
completos. Este também é o momento de adicionar os elementos
de interação: menus, quizzes, “gatilhos”, pesquisas ao vivo e tudo
mais que for necessário para realizar uma apresentação com o
máximo de engajamento.

SLIDES

Neste exemplo, recebemos a demanda de um cliente para
reproduzir o gráfico à esquerda em um slide. Entra em cena o
design de informação, que simplifica os elementos e diminui
drasticamente a quantidade de texto. Tudo isso deixa o gráfico
mais fácil de ser entendido, sem perda de informação. No fim,
em conjunto com o design gráfico, a tela fica muito mais atraente.

EXEMPLO: DESIGN GRÁFICO
E DESIGN DE INFORMAÇÃO
Antes

Depois

FORMATOS DIFERENTES PARA

SLIDES
A apresentação Iveco foi projetada
em uma tela de mais de 11 mil pixels

Também desenvolvemos telas em
formatos diferentes e inusitados. Abaixo,
veja um exemplo dos slides que fizemos
para a Iveco em sua apresentação aos
jornalistas realizada na Fenatran 2019.
Em seguida, clique no link para assistir ao
vídeo* em 360° da palestra do nosso
cliente e parceiro Renato de Castro,
especialista em cidades inteligentes.
*Movimente a câmera virtual com o
mouse ou mova o seu dispositivo para
ver em vários ângulos

Clique aqui
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CONSTRUÇÃO DA

PERFORMANCE
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TREINAMENTO
Ensinamos aos nossos clientes as melhores
técnicas para se apresentar ao vivo , incluindo:
▪

Administrar a timidez e ter mais atitude;

▪

Falar com clareza e assertividade;

▪

Diminuir vícios de linguagem;

▪

Comunicação não verbal: postura e gestual;

▪

Técnicas de convencimento e persuasão;

▪

Organização de ideias;

▪

Abordagem para diferentes públicos.
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PRÁTICA
Munidos do discurso já desenvolvido, aplicamos
os conhecimentos adquiridos na primeira parte.
É o momento de praticar a apresentação a ser
realizada, inclusive com filmagens do
desempenho para que o cliente possa ver o seu
progresso. Assim, a apresentação acontece de
forma natural e fica pronta para provocar as
reações planejadas.

Clique aqui e veja como
o Grupo Seixas ajudou
Adriano Assis a vencer uma
competição internacional
e garantir investimentos
para sua empresa

ALGUNS DE NOSSOS

CLIENTES

/gruposeixas

company/grupo-seixas

+55 31 3295 4873
contato@gruposeixas.com
www.gruposeixas.com

