
CURSO DE EXTENSÃO
TÉCNICAS DE APRESENTAÇÕES

CORPORATIVAS DE IMPACTO



TÉCNICAS DE APRESENTAÇÕES CORPORATIVAS

O Curso de Extensão em Técnicas de Apresentações Corporativas de Impacto abrange 

a forma ideal para estruturar sua apresentação, passando a mensagem desejada 

através de modelos de apresentação, condução, oratória e controle emocional. 

 

 

OBJETIVOS

Desenvolver um planejamento objetivo, com etapas bem estruturadas para elaborar 

apresentações profissionais. Identificar as competências pessoais de cada aluno e 

potencializar autoconfiança, desenvoltura, oratória e capacidade de expressão. 

 

 

PÚBLICO-ALVO

 Representantes Comercias, Vendedores, Advogados, Corretores, Supervisores e 

Customer Success e demais profissionais que necessitam desenvolver ou potencializar 

suas apresentações nas organizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 .: Como incrementar sua Apresentação;

 .: O que uma apresentação «show» pode representar no mundo  corporativo;

 .: A sua ferramenta de autopromoção;

 .: A parte mais importante de uma apresentação: VOCÊ!;

 .: A importância do Repertório;

 .: E a Audiência?

 .: Desenvolvimento: a busca do ponto mais alto;

 .: Objetivo;

 .: Roteiro;

 .: Mensagem Principal;

 .: Linguagem; 

 .: Identidade Visual;

 .: Síntese e Clareza;

 .: Tempo e Ritmo;

 .: Evitando Riscos;

 .: Teste e Atualização;

 .: Visão;

 .: A importância do «tom»;

 .: Conflito x Solução;

 .: Humor;

 .: Fonte, Resolução e Cortes; 

 .: «One slide SHOW». 



DOCENTE

 

 Alex Gasparetto 

Executivo com experiência na gestão estratégica de vendas, Alex Gasparetto é 

especializado no desenvolvimento de áreas comerciais no varejo, envolvendo 

prospecção, estruturação de estratégias gerenciais, avaliações técnicas, 

negociações de contratos, administração de carteira de clientes, negociações, 

administração de custos e orçamentos, definição de metas e análise de margens 

de rentabilidade. Atuou em cargos de alta gestão no Grupo Pão de Açúcar, 

Lojas Colombo, Grupo Silvio Santos, Ponto Frio e Grupo RBS.

MODALIDADE

Presencial 

 

 

 

·G raduado em Ciências Econômicas – UNISINOS – RS - Brasil

·M BA em Gestão no Varejo – FIA/USP - SP – Brasil

·M BA em Gestão Profissional – FIA/USP – SP - Brasil

·L eader, Professional & Executive Coach – SBC-SP - Brasil

CARGA HORÁRIA

24 horas/aula 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

R$ 299,20 
20% alunos e ex-alunos (R$ 239,20)

3x no boleto
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