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O próprio nome desta minha coluna 
“Palavra do presidente”, nos diversos 
e-books que a FEN lhe entrega men-
salmente, já destaca a importância do 
tema, ao lhe franquearem a palavra.

Palavra vem do latim Parábola que 
agrupa um conjunto de letras foneti-
camente entendidas pela língua a que 
é constituída. E assim ganha-se forma, 
tons e especificidade de pessoa para 
pessoa no uso do vocabulário.

E são essas mesmas palavras que têm 

poder. Poder de convencer, poder de 
ensinar, poder de defender, poder de 
contar histórias ilustrando as mentes 
dos mais novos aos mais idosos.

Na ciência política, as palavras caem 
como uma luva, em discursos, debates 
e até na tentativa, não só de convencer 
um plenário todo a ser favor ou contra 
um projeto de lei, até converter o mais 
simples dos eleitores a confiar e votar 
em um candidato.

Destacando-se desde os bancos de 
uma universidade, na defesa de uma 
tese até os bancos dos réus de um júri 
popular, as palavras comandam os 
mais diferentes cenários de nossa vida.

Mas falar bem e em público é um 
dom? 

Existem técnicas de aprimorar a 
fala ao ponto de nos tornarmos 
exímios oradores ou podemos 
por intermédio dela, nos trans-
portar de um humilde camelô, 
a um bem-sucedido empresá-
rio da comunicação, como te-

mos um orgulhoso exemplo em 
nosso país?

Falar em público e convencer é o 
tema deste e-book, e sem dúvidas, um 
dos mais importantes assuntos conti-
dos nas ciências humanas, e também 
na esfera em que atuamos. 

Vamos agora, aprimorar a fala e am-
pliar nosso poder de convencimento. 
Boa leitura!

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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AGORA 
NA ÁGORA
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Na busca de contribuir com 
uma sociedade mais in-
telectual e vívida pelo co-
nhecimento, as ágoras da 
antiga Grécia eram locais 
de grande concentração 
popular, no objetivo de fa-
zer específicos assuntos se 
tornarem populares na pro-
moção de debates entre os 
oradores.

Podemos dizer que o ato de 
discursar foi fundamental 
para a construção das socie-
dades modernas e, princi-
palmente, das democracias. 

Já se completam quase três 
mil anos que a importância 
de um bom discurso muda 
a realidade de uma socie-
dade, como também abre 
portas para grandes desa-
fios pessoais e profissionais.

O fator de convencimento 
se dá pela fala e suas formas 
de condução da opinião da 
plateia. Antigamente, elei-
ções  eram feitas por acla-
mação popular, instantâ-
nea, após um breve discurso 
de um candidato, que era 
precedido de outro e de ou-
tro mais. Até que se elegia 
um representante, baseado 
na quantidade de palmas 
que recebia.
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Em uma fala mais criati-
va, candidatos incluíram 
durante a fala, os nomes 
de pessoas presentes nas 
plateias, na tentativa de 
demonstrar popularidade 
e intimidade junto ao pú-
blico presente. 

Na oportunidade, pesso-
as que tentavam ajudar o 
postulante ao cargo eleti-
vo, permaneciam ao seu 
lado “soprando” diversos 
nomes dos presentes na 
tentativa de demonstrar 
que aquele candidato era 
bem popular pois conhe-
cia uma boa parte da pla-
teia pelo nome. Estes, se-
ríam num futuro breve 
chamado de assessores. 

Muito próximo da forma 
com que utilizamos hoje, 
em um parlamento, na Câ-
mara Municipal de sua ci-
dade, ou mesmo por uma 
Live, muito em moda, fa-
zemos exatamente o que 
há três mil anos era prati-
cado. Assim, vivemos mo-
mentos do agora na Ágo-
ra, sem muitas alterações. 

-
E CHEGARAM TAMBÉM
OS ASSESSORES
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ARRISCANDO
A REPUTAÇÃO
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Quase metade das pessoas têm mui-
to medo de falar em público, de frente 
às câmeras, em entrevistas de rádio ou 
mesmo em uma simples Live, aparece 
um sinal que interrompe qualquer fala 
no exato momento em que é provocado. 
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-
QUAL O MOTIVO DE PESSOAS TEREM 
TANTO RECEIO DE FALAR EM PÚBLICO?

Em 2015, o jornal britânico Sunday Times realizou um 
estudo sobre o medo das pessoas de falar em públi-
co. Dos três mil entrevistados no Reino Unido, 41% res-
ponderam que o medo de falar em frente a pessoas é 
o maior até mesmo que o de problemas financeiros, 
doenças e até a morte.

Mas claro, a razão é muito simples. Ao falar em pú-
blico sobre qualquer assunto, estamos colocando em 
risco, naquele momento, nossa reputação. 

Na apresentação de um trabalho de faculdade, no re-
latório anual da empresa, no jantar do clube de servi-
ço, na presença de pessoas desconhecidas, autorida-
des e até profissionais da mesma área, contribuem 
para esse temor ser ainda maior, pois ali, naquele mo-
mento, sua reputação estará sendo colocada a prova. 
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-
ENTÃO, PARA QUÊ ARRISCAR?

Certamente é melhor declinar a vez e passar a ou-
tro que “fala melhor que eu”.

Na eminência de deixar para a próxima oportunida-
de, para a próxima e para a próxima ainda, essa prá-
tica ficará adormecida em seu íntimo até não mais 
se declarar como uma pessoa capaz de apresentar 
um relatório. 

Profissionalmente, perde-se muito com isso. Na 
carreira política então, nem exemplos podemos 
dar, pois o candidato que tem dificuldade em se 
expressar e timidez em empunhar um microfone 
e fazer uso da palavra, mesmo que de forma rápida 
e sucinta, dificilmente se tornará um político com 
todos os predicados.
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DESAFIOS
A SEREM
VENCIDOS
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“Todos têm seus valores, mesmo sendo os mais 
simples, sempre haverá alguém a se interessar em 
sabe-los”.

Não há duvida que todos desejam ter um conheci-
mento mais amplo sobre diferentes assuntos, prin-
cipalmente um político que acabará em sua carreira 
tendo que conhecer questões das mais diferentes, 
desde pandemia (muito em moda nos dias de hoje) 
como LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, urba-
nismo, mobilidade urbana, construção civil, barra-
gens e mineração, educação e tantos outros temas 
com abrangências locais, estaduais ou nacionais. 

E quais temas são mais fáceis de serem abordados? 
Esta é nossa primeira forma de vencer o desfio de 
falar em público.
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Sou consultor político, escritor e palestrante. Minha facili-
dade de falar em público é grande. Trabalho no ramo de 
marketing e estratégias de comunicação há mais de 30 
anos. Mas a facilidade que tenho em falar em público é 
sobre o tema que conheço e pratico, assim como um en-
genheiro teria muita dificuldade de falar sobre roteiros de 
vídeo eleitorais, eu teria igual dificuldade de falar sobre 
composição asfáltica para uma estrada estadual. 

Portanto, antes de iniciar uma fala em 
público, tenha total conhecimento 
do tema a ser abordado. Conhecer o 
tema e dominá-lo já é meio caminho 
andado, se porventura necessitar de 
um improviso ou mesmo ampliar o 
tempo de sua explanação. 

O domínio do tema lhe dá tranquili-
dade e passa facilmente para as pes-
soas sobre a autoridade que tem para 
abordar aquele assunto específico. É 
notório e fica claro a todos em sua 

feição, sua voz e sua expressão 
corporal. 

“Um bom orador nunca 
para de se atualizar sobre 
o assunto que domina”
Gilberto Musto

-
A ESCOLHA DO TEMA
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Não há argumento mais favorável em uma fala persuasiva, 
com o objetivo de convencer os espectadores, do que a de-
monstração de estar se expressando com naturalidade, com 
normalidade e com conhecimento do tema.

A forma natural de falar demonstra autoridade sobre o as-
sunto, pois nada lhe impactará de forma a desguarnecer 
seus objetivos, ou ainda aquelas tradicionais pausas, e talvez 
uma consulta em alguma anotação que foi colocada alí para 
serem usadas num momento como este. 

Ser natural é dar demonstração de tranquilidade sobre o que 
fala e que se está tranquilo, está dominando o tema por com-
pleto. A segurança é passada a todos por esse aspecto que 
deve ser demonstrado.

-
DEMONSTRAR NATURALIDADE
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-
EMOÇÃO

Nosso cérebro atuando sem-
pre de forma racional e emo-
cional identifica-se muito 
mais com quem, na fala, 
transmite emoção. Não é a 
toa que todas as decisões to-
madas por nós são categori-
zadas em 87% da parte emo-
cional e apenas 17% da parte 
racional.

Se pensarmos com a parte 
reptiliana vamos identificar o 
que é bom ou ruim, e decidir 
pela racionalidade do fato ou 
do que está nos sendo pro-
posto em uma fala. Uma fala 
que não tem emoção, não 
ativa os 87% dos cérebros das 
pessoas, ou a parte límbica, 
que administra as emoções e 
como tal, muito mais fácil de 
cativar, entreter e conduzir as 
pessoas pelo lado emocional.

Todo orador deve explorar 
bem a parte emocional, am-
pliando ainda mais o poder 
de convencimento e enga-
jamento do público. Por esta 
razão o político sempre pro-
cura não apenas ter discur-
sos com apelos emocionais 
como também exemplificar 
contando histórias que agra-
dam ou surpreendem a po-
pulação. 



FALAR EM PÚBLICO E  CONVENCER 17

-
EXEMPLO PESSOAL

Uma técnica de boas histó-
rias a serem contadas e que 
colocam a plateia no me-
lhor ponto de sintonia com 
o orador é dar exemplos 
pessoais sobre o assunto 
abordado.

Dizer que em um determi-
nado momento da sua vida 
você se viu em uma situa-
ção muito similar a que es-
tamos vivendo hoje aqui 
e relatar algo correspon-
dente, mostra que o políti-
co está no mesmo nível do 
seu público, ou seja, a parte 
emocional do cérebro vai 
entender que “aconteceu 
com ele o que acontece 
comigo” assim essa pessoa 
sente as mesmas dificulda-
des, sensações e dores em 
que eu também sinto. “Me 
identifico muito com ele” 
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CARACTERÍSTICAS 
DO ORADOR
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Depende muito de sua performance o encur-
tamento do caminho que levarão a todos se 
convencerem de que sua apresentação real-
mente converteu muitas pessoas e as fizeram 
entender e apoiar o que lhes foi apresentado. 
Para isso funcionar bem, melhor usarmos a 
performance de convencimento.

-
TRÊS PILARES DO CONVENCIMENTO

Passo a passo, estamos montando a sequên-
cia da sua fala. É interessante destacar os três 
pilares do convencimento de uma boa oratória 
que levam ao sucesso políticos e candidatos.

O professor Albert Mehrabian, juntamente 
com outros colegas da University of California, 
Los Angeles (UCLA), realizou, em 1960, uma 
pesquisa segundo a qual uma apresentação 
tem as seguintes relevâncias nas variáveis em 
que trabalhamos até agora, embora alguns 
contestem: o conteúdo de uma apresentação 
é responsável por: 

• 7% do engajamento do conteúdo
• 38% a expressão verbal, que oferece bons re-
sultados 
• 55% a expressão corporal, que representa o 
convencimento do público e a atenção dada a 
você.

Importante é trabalhar as três variáveis – con-
teúdo, expressão verbal e expressão corporal, 
de modo a explorá-las da melhor forma pos-
sível, em que o candidato se projete dentre os 
demais. Onde há políticos, eventos e inaugu-
rações, nunca se está sozinho; aí exatamente 
estas variáveis farão a diferença, levando você a 
uma visibilidade maior e a um nível de atenção 
bem maior que os demais.
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MONTANDO UMA
APRESENTAÇÃO
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-
MONTANDO UMA APRESENTAÇÃO

Toda objetividade na hora de usar a palavra ou fazer a 
apresentação de algum projeto, uma palestra ou mes-
mo um assunto de interesse mais soft, embora impor-
tante, você deve definir qual o tipo de apresentação 
será feita, saber antecipadamente qual o perfil do pú-
blico que estará lhe aguardando e como ordenar os 
assuntos para que sua fala tenha início, meio e finalize 
com chave de ouro.
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-
OBJETIVO DA APRESENTAÇÃO

Sempre idealizamos fazer uma apre-
sentação, ou somos convidados 

para falar a um determinado 
público, onde você deverá 

definir que sua fala terá 
um objetivo princi-

pal, não se partici-
pa de um evento 
público, sem ter 
uma meta para 
ser alcançada 
ao final da ora-
tória.

Cinco são os 
principais obje-
tivos da sua fala

• Informar
• Persuadir 

• Motivar
• Entreter

• Promover-se

Os objetivos de persuasão e de 
promoção, são os mais utilizados 
por candidatos e políticos.



FALAR EM PÚBLICO E  CONVENCER 23

-
PERFIL DO PÚBLICO

Se preparar muito bem em relação 
ao público que será sua audiência, 
é um passo a mais para o suces-
so de sua apresentação. Você deve 

estar ciente de que o tema políti-
ca, além de envolver muitas 

pessoas pelos ideais em 
debates, polarizando 

assuntos, vai atrair 
pessoas de todos 

os ânimos. Aqui 
estão alguns dos 
mais comuns 
que certamen-
te irá encontrar.    

• Motivado e 
receptivo
• Amistoso
• Hostil

• Apático / indi-
ferente

• Desatento 

Na seara política, sem 
dúvidas, os que mais vão 

aguardar fervorosamente a 
sua fala são os motivados e recep-

tivos, quando falará para muitos dos 
seus, ou o hostil, quando falará para 
muitos que tenham opiniões adver-
sas às suas. Comportamento que 
vai exigir alto poder de persuasão e 
envolvimento. 
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-
COMO MONTAR A ESTRUTURA DE 
UMA MENSAGEM

Em tempos em que o tempo qua-
se não destina tempo para adminis-
trarmos nosso tempo, mensagem é 
algo que, se não tiver objetividade, 
direcionamento e um bom título, 

está fadada a se perder entre 
tantas. Se for eletrônica en-

tão... E se for para incluí-la 
em um discurso, seu 

maior concorrente 
chama-se What-
sApp.

Não há quem 
não o esteja 
ouvindo e con-
versando com 
mais umas 30 
pessoas simul-
taneamente, 
ou tratando de 

assuntos dife-
rentes, correlatos 

ou, ainda, banais. E 
você esforçando-se 

para atrair a atenção!

ESTRUTURA DA MENSAGEM

A - Importante é que, de início, você 
deixe claro o objeto de sua fala.

Todo problema tem uma ideia cen-
tral. Resolver problemas para os ou-
tros é o que lhe pode dar muita visi-
bilidade em um grupo.
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B – Especificação e conteúdo

As pessoas preferem fugir de pro-
blemas e, se tiverem alguém que re-
solva para elas, não precisarão voltar 
no tempo ou deparar-se verdadeira-
mente com ele. Isso gera sofrimen-
to. Você conforta ao dizer que co-

nhece o problema do outro.

C – A identificação do 
problema lhe dá ha-

bilidade

Sua autorida-
de em mostrar 
que há forma 
de resolutivida-
de do proble-
ma se mani-
festa quando 
você mostra 
que identificou 

o problema e já 
passou por ele, vi-

veu momentos as-
sim e, inclusive, tem 

a fórmula para resolvê-
-lo.

D – Solucionado está

A apoteose do discurso ou mensa-
gem é exatamente quando a solu-
ção é apresentada e comemorada 
pela oportunidade de ganhar re-
conhecimento da habilidade de-
monstrada naquela oportunidade. 
Pronto, você fez a diferença.



FALAR EM PÚBLICO E  CONVENCER 26

ORDENAÇÃO
DO ASSUNTO
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Em meu quarto livro “O mapa do voto 2”, dou detalhes 
de uma apresentação e a ordem que se deve seguir 
do que será abordado, facilitando o entendimento de 
todos, evitando ser repetitivo ou apenas jogando pa-
lavras a plateia de forma a dificultar o entendimento, 
unicamente por não conduzir a fala de forma pautada 
com esta ordem sugerida:

• Apresentação
• Introdução 
• Assunto central
• Conclusão 
• Encerramento
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-
APRESENTAÇÃO

São inúmeras as formas de se fazer uma boa apresen-
tação, como um mestre de cerimônias seguindo um 
roteiro protocolar, ou a auto apresentação. Isso não 

apenas está ligado ao curriculum do candidato, mas 
também define aos presentes que você tem a autori-

dade para abordar tal assunto.

-
INTRODUÇÃO

Com as técnicas corretas, você poderá prender a 
atenção de todos no momento em que introduz a 
fala focando o assunto principal que o conduziu ao 

palco frente a uma audiência que aguarda os princi-
pais motivos para prestar atenção ao que você vai di-
zer. Assim, o assunto central é exatamente a proposta 

que você vai levar como político.

-
ASSUNTO CENTRAL

Ainda com outras diferentes técnicas na utilização de 
especificações, argumentos, dados e palavras chaves, 

você convencerá seu público de diversas maneiras 
e táticas de apresentação. Ao iniciar a abordagem 

sobre o principal assunto, porém, deixe claro que vai 
entrar agora no ponto principal da sua fala. Chame a 

atenção de todos para saberem que aquele é o 
assunto mais importante da sua oratória.
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-
ENCERRAMENTO

Sempre apoteótico, aqui você estará sob julgamen-
to do público que dará o veredicto. O trabalho de 
conclusão do assunto central e o encaminhamento 
para uma finalização perfeita conclui uma apresen-
tação memorável.

É no encerramento que você deve preparar o melhor 
de sua fala, pois ao cérebro humano é muito mais fá-
cil guardar o que lhe impacta mais. David Hill, pen-
sador escocês disse que os afetos lembram mais um 
instrumento de corda como uma harpa do que o de 
sopro, por exemplo, uma corneta.
 
“Na harpa as cordas vibram por mais tempo do que 
o dedilhar que lhe deu causa. Corneta o som sai rigo-
rosamente ao mesmo tempo do sopro que lhe deu 
causa”

E que nosso e-book seja uma harpa e que não pare 
de vibrar no âmbito de seus novos conhecimentos, 
ampliando e reverberando com esta nossa
contribuição.
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ELEIÇÕES PROFISSIONAIS COM 
ESTRATÉGIAS VENCEDORAS


