Discurso, design e performance

Desafios em

sequência
Quando a Iveco Brasil realizou o lançamento
da nova família Tector de caminhões, o desafio
seguinte já estava claro: auxiliar a empresa na
apresentação para jornalistas na Fenatran 2019.
Assim, em setembro de 2019 começou o
trabalho de desenvolvimento do discurso,
design e performance para o evento que
aconteceria no dia 13 de outubro.

Clique aqui

E veja como foi o evento

O Grupo Seixas participou intensamente do
lançamento da nova linha Tector, criando o discurso,
fazendo o treinamento de performance e produzindo
os slides (como neste do exemplo acima)

Mas o que
isso significa?

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.

Muita gente fica na dúvida: quando falamos de
discurso, design e performance, o que queremos
dizer? Não se preocupe, porque antes de
continuarmos com o case, aqui vão as definições.
Em seguida, você vai conhecer o que o Grupo
Seixas realizou nessas 3 áreas na Fenatran 2019.

Design
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.

Construção do

discurso

Para desenvolver o discurso, o trabalho foi
triplo, já que desenvolvemos mensagens para:
▪ Marco Borba, Vice-Presidente América
Latina, que falou sobre o mercado e o
posicionamento da Iveco;
▪ Ricardo Barion, diretor comercial, que
mostrou as ações recentes da montadora e
falou sobre as novidades da linha de veículos;
▪ Thiago Calucci, diretor de marketing, que se
concentrou no grande lançamento do dia:
a nova linha Daily.

Foram 3 conteúdos distintos e 3 estilos de
apresentação completamente diferentes.
Assim, criamos até 8 versões de cada discurso,
cada um com mensagens e características únicas.

Exemplo de

Um dos temas do discurso de Marco Borba
foi o novo posicionamento de mercado da
montadora, com o objetivo de se manter
“saudável” financeiramente e poder investir
pesado em modernização.
Para mostrar essa mudança, invertemos a
ordem dos argumentos, falando primeiro
nos investimentos e depois introduzindo a
questão estratégica como a causa dessas
melhorias. Assim, tivemos uma mensagem
mais forte e impactante.

Veja ao lado o trecho do discurso
relacionado a tudo isso.

“

Investimos 1,3 bilhão de reais ao longo
dos últimos 05 anos. Investimentos
esses feitos em infraestrutura fabril,
qualidade de produto, desenvolvimento
da rede de concessionários, pesquisa e
lançamentos de produtos como a
Daily City, Tector e Hi-Road.
Isso tudo só foi possível porque
tomamos uma decisão estratégica
baseada na saúde financeira do
negócio, mesmo que para isso
tenhamos alguma penalidade
pontual de participação de mercado.

“

mensagem

Área de vídeo

Construção
dos slides

Área de apresentação

A cada trabalho, o Grupo Seixas desenvolve slides e outros apoios visuais com
o máximo de funcionalidade. A Fenatran 2019 não foi exceção, mas esse projeto
trouxe novos desafios técnicos.
Com um telão de quase 20 metros (veja abaixo), não há sistema que consiga projetar
slides de 11 mil pixels de largura. Para superar essa limitação, tivemos duas áreas
principais, controladas por computadores diferentes: uma central com os slides
e outra em separado com um vídeo de fundo. O desafio foi integrar perfeitamente
o visual, cores e luminosidade, dando a impressão de uma única projeção.

Exemplos
de slides
Na tela
Os slides da apresentação aos jornalistas
também foram utilizados pela equipe de
vendas que permaneceu na Fenatran 2019
durante os dias seguintes.

Gerrit Marx (visto ao lado), presidente
mundial da marca, não utilizaria slides
de início. Contudo, ficou impressionado
com a qualidade e requisitou telas
para seu discurso.

Exemplos
de slides
No evento

Treinamento da

performance
Os apresentadores foram treinados durante
o período de desenvolvimento das apresentações.
Já nos dias que antecederam o evento, nossos
profissionais acompanharam a movimentação,
realizando ensaios e dando instruções no local.
Da mesma forma que o discurso, o desafio
da prática de performance foi ajudar os
palestrantes a encontrarem seu próprio
estilo de falar e se movimentar.

Thiago Carlucci (à esquerda) treinando a
performance logo antes de sua palestra

Mês de
desenvolvimento

Slides produzidos

Fenatran 2019
em números

Número de
versões de
discursos
criados

Dias de
treinamento de
performance
no local
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70%
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