
 

 
FICHA TÉCNICA DE TREINAMENTO 

 
 
 

Nome do Treinamento: 

MEDIA TRAINING – SPEAKER TRAINING 

 
 

Contextualização e Objetivos do Treinamento 

Speaker Training é um treinamento que visa melhorar a performance de líderes, gestores e 

todos aqueles que necessitam em seu dia a dia vender suas ideias em reuniões, palestras, 

aulas, apresentações corporativas, com mais assertividade e clareza, para que essas 

mensagens cheguem de forma clara e tranquila aos seus receptores.  

O medo de falar em público ou de ser interpretado de uma forma errônea faz com que 

muitas das falas e mensagens cheguem de forma distorcida e equivocada, permitindo assim 

atraso e até aniquilação de uma carreira promissora.  

A arte de falar bem, e de ser bem compreendido, pode ser lapidada e aprimorada.  

Muitas vezes, as grandes dificuldades no falar e na forma de se expressar estão relacionadas 

a barreiras emocionais e de aprendizagem na infância. Essas barreiras podem ser 

minimizadas e até mesmo eliminadas quando se tornam conscientes, superando medos e 

inseguranças e proporcionando uma comunicação de forma mais alinhada ao objetivo.  

Alguns pontos são muito importantes para que o Speaker Training seja bem-sucedido, tais 

como: elaborar um discurso, imaginar quais serão as partes que serão faladas, onde estarão 

as pausas, por onde caminhar e quais materiais de apoio usar. 

Este treinamento é protegido com acordo de confidencialidade garantido através de 

contrato. 

 

Técnicas Aplicadas  

- Hábitos Eficazes  

- PNL  

- Coach  

- Inteligência Emocional 

 

 



 

Conteúdo Desenvolvido  

- Técnicas de comunicação verbal e não verbal 

- Gestão da emoção (gerando conexão e empatia com o público) 

- Comunicação persuasiva (voz e ritmo de fala) 

- Utilização adequada e correta de recursos audiovisuais 

- Minimização dos vícios de expressão 

- Gravação de vídeos testes (ao final, o treinando recebe todos os vídeos gravados para que 

possa observar sua evolução) 

 

Público Alvo 

Gerentes Seniores, Diretores e Executivos C-Level 

Gerentes de Médio Escalão em linha de sucessão 

Profissionais que necessitem fazer apresentações no seu dia a dia corporativo 

 

Tipo de Treinamento 

Corporativo individual ou em grupos de no máximo 05 (participantes) 

 

Carga Horária 

8 horas (teoria + prática) 


