
    Vença o medo de falar em Público

APRESENTAÇÃO DE
ALTO IMPACTO

TREINAMENTO



Quem Somos:
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A Progrhedir é especialista no desenvolvimento de pessoas e utiliza as melhores e mais 
modernas ferramentas de Gestão do Comportamento Humano. 

Tem como missão proporcionar às pessoas e organizações desenvolvimento contínuo, aju-
dando-os a alcançar resultados extraordinários e sustentáveis.

Conceitualmente, PROGREDIR, também, como “progresso”, vem do latim gradus, “passo", 
avançar, mudar para melhor. O objetivo inicial era ajudar as pessoas a "mudar para me-
lhor". Em 2013 a Progredir ampliou seu escopo e passou a desenvolver projetos voltados
para o Desenvolvimento Humano mais bem elaborados e pautados nas melhores e mais 
modernas ferramentas de Gestão do Comportamento Humano disponíveis no mundo, em
função das necessidades e demandas do mercado. 

 A inserção do "RH" no nome da empresa, veio para reforçar o foco
no desenvolvimento humano, sua paixão por pessoas e enfatizar que, todas as nossas solu-
ções são elaboradas e desenvolvidas tento como foco o bem mais preciosos das organiza-
ções, as pessoas. 



 O jornal inglês Sunday Times realizou uma pesquisa com 3000 entrevistados.
Os questionários eram para que cada pesquisado identificasse e hierarquizasse
seus medos.
 
O medo de falar em público ficou em primeiro lugar, com 41%, seguido de 
32% pelo medo de altura, 22%,de insetos, 22%, com o medo de ter problemas
financeiros, 19%, de doença e apenas 19%, foram atribuídos ao medo da morte.

Lembrando que cada entrevistado podia indicar mais de um medo e colocá-los
numa lista de importância. 

Uma enquete realizada no site da revista VOCÊ S/A, em abril do ano passado, 
mostrou o quanto esse temor atinge os brasileiros. 

Dos 481 leitores que responderam à pesquisa, 64% disseram ter medo de falar 
em público, 66% assumiram que esse é um de seus maiores medos.  

MEDO DE FALAR EM PÚBLICO É MAIOR QUE O DA MORTE PARA
 41% DAS PESSOAS
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Já a Pesquisa Global Anual da PricewaterhouseCopers, 2008, entrevistou 1100
CEOs em todo o mundo para apontar quais as habilidades pessoais que mais 
valorizam num candidato à seleção. Entre as mais citadas está a comunicação.

O resultado do estudo do Sunday Times chancela o que muitas pessoas querem 
dizer ao falarem que preferem morrer  a terem que enfrentar uma audiência, 
mesmo para a simples apresentação de um trabalho escolar. Incrivelmente até em
cursos de graduação como o de direito, comunicação social e de licenciatura não
há a preparação dos alunos para a arte da expressão em público, há apenas dicas 
de como se comportar na frente da audiência, coisas como respirar fundo, segurar 
uma caneta, etc. 

Há uma diferença gritante entre conseguir se expressar em público e de ser um 
comunicador capaz de atingir objetivos com sua comunicação. 

O treinamento “Apresentação de Alto Impacto”, visa, através de técnicas e métodos
de Coaching, Programação Neurolinguística - PNL, Neurociência, Inteligência
Emocional e Psicologia proporcionar aos participantes recursos técnicos e emocio-
nais para se tornar comunicadores capazes de atingir objetivos com sua comuni-
cação. Objetiva ainda, em uma intensa vivência, capacitar o participante na arte de
falar em público, seja em aulas, congressos, reuniões profissionais, apresentações
de trabalhos, bancas estudantis e para qualquer situação onde o objetivo seja
informar, influenciar, entreter ou levar um público a ação.

 
                

Pesquisa recente divulgada pelo McKinsey Global Institute aponta que: 
Faltarão  40 milhões de profissionais qualificados no mundo até 2020. O Brasil, 
figura como segundo país que mais sofre com a escassez de profissionais 
qualificados, e segundo o estudo este é um desafio vivenciado por 71% das 
empresas do país. 

Este é um dos principais reflexos de um país, que vai bem ao que tange a economia, 
mas muito mal no quesito educação, uma vez que a correlação entre o crescimento 
econômico e a formação de profissionais, além de deficitária, é de má qualidade. 
Assim 90% dos líderes no Brasil, enfrentam um grande dilema pela falta de quali-
ficação. 

Preocupadas com a baixa qualificação da mão de obra brasileira, 76% das
empresas investem em programas de treinamento para seus profissionais. É o que
mostra um estudo realizado pela Amcham (Câmara Americana do Comércio). 

Segundo ainda esta pesquisa, além dos treinamentos, 60% das empresas subsidiam 
cursos externos para a capacitação de seus funcionários, enquanto 40% desenvolvem 
parcerias com centros de formação.

Os recursos investidos devem-se a um motivo principal: a preocupação com a
modernização e a manutenção do nível de competitividade. Com uma competição 
cada vez mais acirrada a cada ano que passa, as empresas precisam produzir e 
vender produtos diferenciados para consumidores cada vez mais exigentes.

Daí a necessidade constante de investir em treinamentos – sejam eles mais voltados 
para o aprimoramento técnico ou tecnológico (como é mais comum nos setores 
químico/petroquímico e mineração/metalurgia/siderurgia), ou concebidos para
modificar o comportamento das pessoas (como ocorre nos setores de prestação 
de serviços).
Estes dados mostram a importância de investir no desenvolvimento do capital 
humano. Entretanto, esta é uma questão ainda maior, pois ao investir nas pessoas, 
as empresas estão assumindo também sua responsabilidade social em colaborar
para a qualificação da mão de obra nacional.

Isto impacta diretamente na realidade econômica, educacional, cultural e social do
nosso país, e proporciona aos treinamentos com foco em desenvolvimento de habili-
dades técnicas e comportamentais, conhecimentos a que não tiveram acesso antes e
maximização dos resultados.

 
                                                                                      

                                                     

                                                                        Investir em Treinamento e Desenvolvimento. 
      
                                                                                     Essa é nova realidade nacional!

 

A Importância de Investir em Treinamento e Desenvolvimento
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Conteúdo Programático:

A Importância da Comunicação Teoria da Comunicação

Estrutura da Apresentação Planejamento e Domínio

Evolução da Apresentação A Influência das Emoções

A Mágica do Improviso Dinâmicas e Ferramentas

Benefícios:

Inteligência Emocional

Aumento na Autoestima

Comunicação Eficaz

Autoconfiança Autoconhecimento

Potencialização de
 Resultados

Quebra de barreiras
 limitantes

Harmonia Interna
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Este treinamento foi projetado para todos aqueles que desejam
comunicar-se melhor, ter maior fluência ao falar e alcançar a maestria
na oratória em qualquer área da vida.

Independentemente de sua profissão, se deseja aprender a alinhar
suas palavras, perder o medo de falar em público e ser mais bem
compreendido por todos, este treinamento é para você.

Público Alvo:
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Carga Horária:

São 24 horas divididas em dois dias
consecutivos. Com certificação.

Horário: das 08:00 às 20:00*

*pode haver variação para mais dependendo da turma. 



Clientes e Parceiros
Con�ra algumas empresas que con�am em nosso trabalho:

www.progrhedir.com.br
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