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Resumo
As appresentaçõees empresaariais estãoo integrad
das à rotin
na corporaativa, send
do usadas
cotidiaanamente. Elas
E
foram
m adotadas ppor serem, entre outrras razões, uma formaa rápida e
eficiennte de trannsmitir info
ormações e resultados. No entan
nto, têm o agravante de serem
produzzidas e utillizadas de forma
f
intuittiva e amad
dora por um
m amplo leeque de pesssoas, com
diversos perfis e formaçõees. Essa coombinação resulta em
m diferentess questões de ordem
comunnicacional e levanta um
ma nova peerspectiva de
d atuação dentro dass organizaçõ
ões com a
incorpporação dessse novo insttrumento aoo plano estraatégico de comunicaçã
c
ão das empresas.

Palavras-cchave
Apresentaçções empreesariais; Co
omunicação estratégicaa; Comuniccação face a face; Co
omunicaçãoo
oral; Reuniiões.
Corpo do trabalho
I. As orgaanizações contemporân
c
neas estão em constaante e comp
plexo proceesso de comunicação,,
buscando elevar o níível de enteendimento com seus diferentes
d
públicos
p
e, em sua ro
otina diária,,
encontram-se entre oss mais difereentes desafiios a serem trabalhadoss dentro de uum contexto particularr
inerente a cada organnização. Parra obter um
ma comunicaação bem sucedida e dde qualidad
de, que lhess
possibilite,, conforme defende FO
ORTES (20006, p. 38), “conquistar
“
a boa vontaade e a coop
peração dass
pessoas, bbem como a integração dos seuss diversos públicos,
p
esstabelecenddo a comprreensão e a
credibilidaade com seeus grupos de interessse”, elas implantam
i
departamenntos de comunicação,,
próprios oou terceirizaados, comp
postos com
mumente po
or jornalistaas, publicitáários, comu
unicólogos,,
marketeiroos e relaçõess públicas.
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M
Mas, mesmoo com a preesença dessees profissio
onais, com o esforço ccotidiano dee fazer com
m
que a comu
municação seeja coordenada e comaandada por uma equipee de expertss e com a produção
p
dee
veículos ppara os difeerentes públicos, uma parcela sig
gnificativa do processoo comunicaacional nass
organizaçõões de grrande portte, apesar de seu caráter estratégico, ainda é produzidaa
amadoristicamente sem
m receber trratamento eespecializad
do.
A
As apresentaações corpo
orativas1 sãoo um exem
mplo desse cenário,
c
denntro do uniiverso maiss
amplo da ccomunicaçãão face a faace, em esppecial os en
ncontros e eventos
e
quee exigem ex
xposição dee
ideias, infformações e análises. Reuniões e apresentações ocorrem de maaneira distiinta e com
m
diferente fr
frequência em
e todo o tipo de orgaanização, seejam empresas, instituiições, órgão
os públicos,,
partidos poolíticos, moovimentos sociais
s
etc. No entanto
o, independ
dentemente do lugar, sabe-se
s
quee
essas ferram
mentas de comunicaçã
c
ão estão inseeridas na rotina instituccional e cadda vez mais se exige dee
quem prottagoniza essses eventoss uma postuura profissiional quanto a passar informaçõees, dados e
emoções (ppor que não?) às dem
mais pessoass presentes. É preciso comunicar mais, apreesentar com
m
maior eficiiência e infoormar melhor.
N
No entanto esta
e
ainda é uma áreaa desfalcadaa de defensores quanddo se consid
dera todo o
espectro daa comunicação organizzacional. MA
MARTINS (2
2013, p. 03)) lamenta “oo contingen
nte reduzidoo
de estudioosos que see dedica a examinar as interaçõ
ões face a face, indisp
spensáveis que
q são àss
competênccias que o profissional
p
l de Relaçõões Públicass deve difun
ndir em seuu plano esttratégico dee
comunicaçção”. Para ela,
e a comu
unicação facce a face seempre perm
mitiu a com
municação não-verbal e
seu retornoo foi imediaato, vindo daaí a riquezaa deste modeelo como veeículo de coomunicação
o, pois
“a base daa comunicaçãão está no relacionament
r
o entre as ppessoas, a orrganização see
comunica pelas
p
pessoass, portanto meios
m
eletrôniccos, redes soociais, e outraas formas dee
comunicaçãão presentes nas rotinas administrativa
a
as, servem soomente como ferramentas,,
embora com
m reduzido graau estratégico
o para a comun
nicação”. (MA
ARTINS, 2013
3, p.13)

Peercebe-se quue ocorre o reconhecim
mento da im
mportância da comuniccação face a face e dee
seu papel estratégicoo, em espeecial reuniõões e apreesentações, dado seu caráter diinâmico dee
transmissão de inform
mação e posssibilidades dde interação
o e de amplaa compreennsão do assu
unto.
M
MARCHIOR
RI (2008, p.
p 217) apoonta a comu
unicação faace a face como a qu
ue “permitee
interação e tem credibbilidade, deevendo ser vvalorizada pelos profisssionais, ennquanto os veículos
v
dee
comunicaçção podem completar e apoiar o processo”. O que ela
e defendee é a neceessidade dee
“personalizzar a mensaagem para grupos
g
ou inndivíduos, no intuito de
d alimentarr a criação de um laçoo

1

A expressão “apresentaçõess corporativas” que utilizamoss neste trabalho
o faz referência ao conteúdo ddigital produzido por meio doss
slidewares (terrmo criado peloo especialista em
m infografia e ddesign da inform
mação Edward R. Tufte para ddescrever softw
wares de criaçãoo
e projeção de cconteúdo multimídia), sendo o Microsoft Pow
werPoint® o maais utilizado.
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de confiannça fundameental em tod
das as redess de relacio
onamento in
nternas”, tenndo como prioridade
p
o
diálogo orgganizacionaal e a valorizzação das reelações inteerpessoais.
A comunicaçção face a face estim
mula o contaato direto e a troca dde emoções e ideias e
possibilita às apresentações insstitucionais tornarem--se uma op
portunidadee única paara reforçarr
conceitos, imagem e identidade
i
da
d marca. E também, conforme apontou
a
MA
ARTINS (20
013, p. 08),,
citando esttudo de Staafford, Vancc e White (22010) para incrementaar o senso dde pertencim
mento. Essaa
pesquisa
vantar o sensoo de comunidaade dentro de uma organizaação e a relaçãão entre essass
“buscou lev
percepções e a vontadee do empregaado de defend
der a reputaçção do organiismo no quall
trabalha. Quando
Q
questioonados sobre comunicação
o e relacionam
mentos, os ad
dministradoress
manifestaraam a necessiddade de perceb
ber uma amplaa oportunidadde para a comu
unicação facee
a face, paraa a interação interpessoal, especialmente com Chief Executive Offfice (CEO) e
com seus pares,
p
quando lidam com qu
uestões estrattégicas. (...) A investigação
o se estendeuu
por todos os
o níveis da oorganização e constatou a importância
i
ddada às interaações pessoaiss
através da comunicação
c
ddireta e face a face entre fu
uncionários e C
CEO, bem com
mo contribuiuu
tanto para o "espírito de comunidade"", quanto paraa que funcionáários se sintam
m importantess
para a organ
nização”. (MA
ARTINS, 2013, p. 08)

E,, por mais que
q o contatto humano e as apresen
ntações corp
porativas tennham sido — até certoo
ponto — nnegligenciaddos pela litteratura de comunicaçção empresaarial nacionnal2, ambas estão cadaa
vez mais ppresentes noo dia a dia das organizzações, com
m funcionárrios e execuutivos necessitando dee
preparaçãoo específicaa e produtoss especiais para exporr dados e reelatórios a suas equipees, colegas,,
superiores ou clientes e outros pú
úblicos.
A
As apresentaações corp
porativas see revelam cruciais em
e moment
ntos decisiv
vos para a
conquista de determinados objetivos, sejam
m em vend
das, novas oportunidad
o
des para motivar
m
umaa
m a reta finaal para a ap
provação dee
equipe ou aprovar verrbas para prrojetos, e, ggeralmente, representam
um projetoo (GALVÃ
ÃO; ADAS,, 2011, p. 26). Max Gehringer, ex-executiv
ivo de multinacionais,,
escritor e palestrantee com gran
nde influênccia na áreaa de gestão
o, defende que saber produzir e
conduzir aapresentaçõees tornou-se tão necesssário quantto o conheccimento da língua ing
glesa para o
desenvolviimento proffissional3.
Paara PENTEADO (2012), a ffalta de habilidade
h
comunicaccional tam
mbém podee
compromeeter as pessooas em suas aspirações profissionaais.

Ao entrar na
n empresa, a falta de perfo
ormance nos atos
a comunicaacionais pode não significarr
nenhum handcap para o novo empregado. Mas, cheegará, com cerrteza, um mom
mento em suaa
2
N
Nas literaturas sobre
s
comunicaação empresariaal que consultam
mos, observamos constantemeente a presença de peças comoo
boletins, foldeers, revista, jornnal-mural, rádio
o interna etc. Ass apresentaçõess corporativas não
n aparecem caaracterizadas co
omo uma mídiaa
a ser trabalhadda pelos departaamentos de com
municação.
3
O depoimentto foi feito em um
u dos episódios da série “Meeu primeiro em
mprego”, exibidaa pelo Fantásticco, da Rede Glo
obo, em 2011, e
disponível em http://www.yo
outube.com/watch?v=FDLH
HrFJVpKE
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carreira, em
m que o conhhecimento das regras da boa
b comunicaação se fará indispensável:
i
:
certos cargos de chefia ddependem daa capacidade de
d comunicaçção oral e, se o empregadoo
mpossibilita o
não tem essa habilidade,, ou não se preocupou em adquiri-la, essse fato lhe im
acesso. (PE
ENTEADO, iddem, p.125)
4
Seegundo pessquisa sobrre comuniccação execu
utiva realizzada em 20013 pela Distinction
D
,

empresa esspecializadaa em produ
uzir apresenntações emp
presariais, 89% dos reespondentess acreditam
m
que a com
municação clara impaacta diretam
mente em suas carreiira e rendaa. Mais dee 70% dass
apresentações que eles fazem são
o face a facee e eles avalliaram as ap
presentaçõess que suas companhias
c
s
m nota 5,6 (de 0 a 10
0). Quandoo perguntad
dos se as suas compan
anhias os ap
poiam com
m
fazem com
recursos oou ferramenntas para see tornarem melhores apresentado
ores, 31% rresponderam
m que elass
apoiam o desenvolviimento dessa habilidaade, enquan
nto 55% diisseram quee isso ocorrria apenass
ocasionalm
mente e de forma
f
limitaada, e 14% iinformaram
m que não háá essa práticca na empreesa.
Outro estudoo, desenvolv
vido por M
MARCHIOR
RI; RIBEIR
RO (2011), analisou a prática daa
comunicaçção interna em parte das
d empresaas classificaadas entre os 150 mellhores lugaares para see
trabalhar. Segundo ass pesquisad
doras, há foorte presençça do contaato humanoo entre os veículos
v
dee
comunicaçção interna.

“(...) aparece com
m a importânccia de 5 estrrelas, por exeemplo “Reuniiões entre geestores e seuss
emprregados” com
m 68,42%, segguida de “Enccontros entre gestores e suppervisores” com 64,91% e
“Treiinamentos”, com 61,40%. ((...) Esse resulltado sugere observar que aas organizaçõees estão dandoo
maioor importânciaa às práticas comunicativ
vas no contex
xto das relaçõões interpessoais, e nessee
proceesso, inserind
do o discursso e a ling
guagem como
o elementos chave para o sucesso”..
(MARCHIORI; RIIBEIRO, 20111, p. 10)

bora feito ppor uma em
mpresa norrte-americanna, indica que há um
m
Essse levantaamento, emb
longo cam
minho a ser percorrido pela área acadêmica e pelos deepartamentoos de comu
unicação noo
Brasil paraa que as aprresentaçõess passem a ffazer parte do escopo do trabalhoo “em comu
unicação” e
elas deixem
m de ser prooduzidas seem critérios adequados, utilizando-se de tempplates e estilos padrõess
dos slidew
wares. Destas práticas resultam apresentaçções visuallmente pobbres, desinteressantes,,
entediantess e que poddem ser apo
ontadas com
mo causa dos
d fracasso
os das comuunicações que
q adotam
m
este instrum
mento, mesm
mo quando o apresentaador — quee é a outra parte importtante das aprresentaçõess
corporativaas — não teem treinameento específfico.
Seegundo GA
ALVÃO; AD
DAS (2012,, p. 25) há um enormee degrau enntre o profisssionalismoo
existente nnas campannhas de com
municação dde certas em
mpresas e o amadorism
mo com quee são feitass
muitas de suas próprrias apresen
ntações inteernas. Para DUARTE; MONTEIR
RO (2012, p. 350), ass
empresas ddevem realiizar mudançças e melhoorias contínu
uas para se manter sauudáveis, e issso faz com
m
que apreseentações em
m reuniões de equipee sejam um
ma plataform
ma de perssuasão e ap
prendizado,,
4
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aproveitando viagenss e evento
os para prromover a discussão
o e o quee eles chaamaram dee
“empoderaamento em comunicaçã
c
ão”.
O que amboss defendem é que o gesstor de com
municação orrganizacionnal trate a árrea em umaa
m todas ass
perspectivaa abrangentte a ponto de gerar cconsciência e competêência comunnicativas em
outras áreaas, de moddo a incentivar o com
mpartilhamento de info
ormações. N
Necessariam
mente, paraa
alcançar eesse objetivvo, é precciso passarr pelas aprresentaçõess nas orgaanizações, pois
p
muitaa
informaçãoo chega às mãos
m
das peessoas de m
maneira poucco atraente, em especiaal no formatto leitura.
É preciso connsciência dee que, apesaar de todos os
o avanços tecnológicoos,

“as interaçõ
ões face a faace ainda são
o mais eficien
ntes e mais ddesejadas paraa a gestão daa
comunicaçãão do que o aaparato formaado por papellaria e bits, tuudo porque a comunicaçãoo
ocorre com
m pessoas ccirculando, participando
p
de reuniõess, conversand
do, trocandoo
informaçõees, fazendo pperguntas e obtendo
o
respo
ostas” (DUAR
RTE; MONT
TEIRO, 2012,,
p.353).

Como os gesstores já peerceberam, é o contato
o humano que
q promovee seus negó
ócios, e em
m
especial naas grandes organizaçõ
ões passou a haver co
onstantemen
nte cobrançças pela exccelência naa
forma de trransmissão da mensageem e a adeqquação do conteúdo
c
ao
o público deestinatário, em
e especiall
com acionnistas, parceeiros, a gerêência médiaa/alta ou grrandes clien
ntes. Esta é uma das raazões pelass
quais execuutivos dessaas corporações começaaram a terceeirizar a pro
odução de suuas apresen
ntações, quee
estão sendoo produzidaas por empresas de com
municação que
q se especcializaram nnesse tipo dee material.
Peercebe-se que,
q
nos nív
veis decisorees, ocorre uma
u
tomadaa de consciêência de qu
ue esse tipoo
de comuniicação devee sair do universo da intuição e do amadorrismo, que precisa deeixar de serr
somente innstrumental,, para entrarr em um doomínio especializado e estratégico a fim de qu
ue possa terr
maior efettividade. Neste
N
momeento, em paarte das orrganizações está ocorrrendo um período dee
mudança ccultural no qual se ev
videncia o ccompartilhaamento, a compreensã
c
ão e o interrcâmbio dee
desejos e eexpectativass para a con
nstrução cooletiva do compromisso institucioonal, em dettrimento daa
tradicionall transmissãão e difusão
o de informaações apenaas em uma perspetiva iinstrumentaal. Sob essee
prisma gannham destaqque as apressentações, qque passam a compor as
a estratégiaas de comun
nicação, em
m
uma espécie de rito de passagem
m da cultura da emissão
o e divulgaçção para a ccultura da in
nterface, daa
interação e do diálogoo.
A
Algumas granndes empreesas, como O
Odebrecht e Pepsico, para
p citar appenas algunss exemplos,,
passaram a reservar verbas
v
próp
prias para prrodução dee apresentaçções em seuus orçamenttos; porém,,
isso ainda é considerado privilég
gio da alta gestão, quee tem cond
dições de innvestir em um
u produtoo
diferenciaddo e garantir melhores resultados eem situaçõees especiais..
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A título de ilustração
o, uma aprresentação profissionaal, que coontemple performancee
comunicaccional com objetividaade e clareeza, além de
d comuniccação visuaal personallizada, quee
demonstre sofisticação e elegânccia, tende a custar em torno
t
de R$
$ 30.000,0005. Deve-se convir que,,
mar ela reaalmente torn
na-se restrittiva para a disseminaçãão massiva a todas as pessoas daa
nesse patam
organizaçãão que preciisam realizaar apresentaações.
M
Mas, a conscciência do seu valor es tratégico deeve ser esteendida e com
mpartilhadaa com todass
as áreas e por isso háá a necessid
dade de se cconsiderar as apresentações comoo elementoss de funçãoo
nicacional, especialmeente por aqueles
a
quue, em suaas funções,,
estratégicaa no proceesso comun
necessitam
m passar innformações a outras pessoas. Saber
S
com
municar(-se) faz partee do perfill
profissionaal que as orgganizações necessitam..

A comuniccação nas empresas
e
Seegundo Arggenti (2006,, apud MAR
RCHIORI, 2008, p. 216), entre oss inúmeros fatores quee
têm modifi
ficado a persspectiva de atuação daa gerência, média
m
ou altta, nas orgaanizações é que passouu
a ser consiiderado esseencial para o desenvollvimento daas pessoas nas
n organizaações tornar-se um serr
comunicannte. “Passa-se a dar im
mportância à forma com
mo se está comunicanndo, ao que está sendoo
comunicaddo e se os públicos
p
com
m os quais se comunicca sentem-sse ou não eenvolvidos e alinhadoss
com o direecionamentoo da empressa”.
Considerandoo como um
m dos objetivvos básicoss da comunicação orgaanizacional a alteraçãoo
das relaçõees originais entre alguéém ou algo e o ambientte em que elle está inserrido, torna-sse essenciall
fazer com que o sujeiito da comu
unicação toorne-se um protagonista preparadoo e consciente de seuss
BERLO
atos comunnicacionais.. Conforme descreve B

(...) nosso objetivo
o
básicco é reduzir a probabilidadee de que sejam
mos simplesm
mente um alvoo
de forças ex
xternas e aum
mentar a probaabilidade de que
q nós mesmo
mos exerçamoss força. Nossoo
objetivo báásico na comuunicação é no
os tornar agen
ntes influentess, é influenciaarmos outros,,
nosso ambiiente físicoe nnós próprios, é nos tornar ag
gentes determ
minantes, é term
mos opção noo
andamento das coisas. Em suma, nós nos
n comunica
amos para inflfluenciar – parra influenciarr
com intençã
ão. (BERLO, 2003, p.12)

E,, dentro doo universo da comuniicação, um
ma das áreaas em que as pessoass tem maiss
condições de influencciar com inttenção é a qque está insserida no co
otidiano orgganizacionall, ou seja, a
das apresenntações corpporativas.
A pesquisa bibliográficaa para este aartigo revelo
ou que a com
municação institucionaal carece dee
abordagenss analíticass sobre estte instrumeento, tanto na área acadêmica qquanto nas literaturass

5

Fonte: Progrrama Mundo S/A,
S
do canal Globo
G
News. 228 de novembrro de 2011. Accreditamos quee atualmente essse valor estejaa
subestimado.
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dirigidas aao mercadoo profissio
onal e que contempleem os seus aspectos estratégico
os para ass
organizaçõões atuais. As
A principaiis obras sãoo produzidass por design
ners ou paleestrantes em
m geral que,,
muitas vezzes, têm excclusivamente a experiênncia prática de falar em
m público.
DUARTE (2008), uma das poucas que se deb
bruçou sobree o tema, faaz uma crítiica aberta à
forma com
mo as apreseentações corrporativas sãão construíd
das:

As apresentações de hoj e em dia tend
dem a distrair a plateia. O rresultado pod
de ser descritoo
como uma vertigem visuual: a plateia sofrendo
s
por ter de entenderr as disparidades gráficas e
dissonantess que surgem das perspecttivas reproduzzidas pobremeente, fontes de
d iluminaçãoo
inconsistentes e animaçõões irritantes. Não
N importa se
s o conteúdoo e a exposição
o são bons ouu
não, as pessoas expostass a uma mídiaa mal construíída sairão da aapresentação discretamentee
agitadas e estarão menoos receptivas à mensagem
m. E o que é pior, os reccursos visuaiss
destituídos de clareza poddem causar falta de confiança subliminar.. (DUARTE, 2008,
2
p.10)

Ora, se as apresentaçõ
a
es multimíídia são o veículo co
omunicacionnal mais presente em
m
reuniões e mais soliidificado na rotina coorporativa no mundo inteiro, é evidente que, sendoo
produzidass de maneirra amadora, há uma peerda significcativa de teempo e contteúdo semp
pre que elass
são veiculaadas.
M
Mesmo em situações especiais
e
c omo anúnccios de pro
ojetos impoortantes, prropostas dee
parcerias oou convocaação de pesssoas para a realização de mudaanças estratéégicas a co
omunicaçãoo
acaba senddo pensada — e feita — de últim
ma hora. Em
m parte dass vezes o aapresentador designa a
função parra alguém que
q não dom
mina o assuunto ou nem
m conhece o perfil da aaudiência. E “algumass
vezes a coonfecção ficca a cargo do
d próprio aapresentado
or, que reserrva 30 minuutos da vésp
pera de um
m
evento impportante parra montar um
m arquivo, resgatando slides de apresentaçõees anteriores, copiandoo
e colando, dando um jeito
j
para tiirar uma hisstória a parttir de uma verdadeira
v
m
miscelânea””, explicam
m
GALVÃO; ADAS (20011, p.44).
kensteins ddas reuniõees assustam
m qualquer espectadorr, pois sãoo
Essses verdaddeiros frank
junções dee várias parttes costurad
das para dar a sensação de um conjjunto harmôônico, mas que
q contêm
m
graves connflitos inforrmacionais, além de um
m apelo (e apoio) visu
ual inconsisttente com os
o mínimoss
parâmetross de estéticca, relevânccia e conteúúdo. É, vissivelmente, um monsttro que ou assusta ouu
coloca a pllateia para dormir.
d
E isso é feitto porque, mesmo inttuitivamentee, sabe-se que
q há vanntagens no uso dessess
r
corrporativa, por
p exemplo
o, os estímuulos positiv
vos também
m
recursos auudiovisuais. Em uma reunião
são méritos de sua preesença, mas a questão qque bordam
mos aqui vai além do fazzer apresenttações, visaa
também alccançar o meelhor resultaado com elaas:
PowerPoint offfers a simplee and effectiv
ve way to inccrease the efffectiveness off a speech orr
prresentation. Studies have shhown that peo
ople learn morre with their eeyes than they
y do with theirr
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eaars. A study from
f
North C
Carolina State University fo
ound that 69%
% of learners prefer visuall
innput such as charts,
c
picturees and animattions. A similar study at thhe University of Minnesotaa
foound that visu
ual support inccreased persuaasiveness of a speaker by 443%. Further, the quality off
thhe visuals play
ys a significaant role in thee amount of material
m
that iss retained by the audience..
(S
SLOBODA, 2003,
2
p.20)

O processo evolutivo
e
das apresenttações emprresariais ocorre a partiir de suas elaborações
e
s
intuitiva e amadora, passando
p
peela fase insttrumental e técnica atéé chegar a uuma função estratégicaa
o, possibilitaando transm
mitir as meensagens dee
na organizzação. Esta última agrrega valor aao discurso
maneira m
muito mais clara,
c
eficazz e de maiorr impacto, integrandoi
se ao planoo de comunicação e dee
desenvolviimento da organização.
o
.
A
As apresentaações passam
m a exercerr função esttratégica qu
uando transm
mitem a meensagem dee
maneira cllara e seguura. Quanto melhor esstruturada a apresentaçção, maiorees serão a clareza e a
objetividadde da menssagem e meelhores serãão a comprreensão e o grau de rretenção por parte doss
ouvintes. O
Os recursoss audiovisuaais — quanndo utilizad
dos de maneeira adequadda — são importantes
i
s
para que oos ouvintess ordenem e esquemat
atizem melh
hor a sequêência do diiscurso, com
mpreendam
m
melhor a m
mensagem e armazenem
m as inform
mações por muito
m
mais tempo
t
(POL
LITO, 2010, p.17).
M
Mesmo conssiderando qu
ue a comprreensão estáá diretamen
nte ligada aao ato de ouvir,
o
que é
uma atitudde ativa e exige
e
conceentração e eesforço inteelectual, nós ouvimos melhor quaando temoss
nossa atençção estimullada de acorrdo com os nossos inteeresses: a) quando
q
preccisamos com
mpreender o
assunto dee interesse; b) quando nossa curiiosidade forr despertadaa; c) quanddo alguém se referir a
qualquer assunto que nos
n afete (P
PENTEADO
O, 2012, p.2
258-259).
uvir, acredittamos que, conforme MARCHIO
ORI (2008 p. 79), ass
Paara estimullar esse ou
organizaçõões “devem
m ir além de
d um sisteema altamen
nte tecnificcado e proddutivo, diriigindo seuss
esforços ppara o conhhecimento das
d pessoass, seus com
mportamenttos, suas foormas de agir
a
e ser”,,
desenvolveendo ações efetivas jun
nto aos funccionários paara que eles possam reppresentar a organização
o
o
da melhor forma posssível e nos diferentes
d
m
momentos, inclusive
i
no
os mais sim
mples atos do
d dia a dia,,
como reunniões e encoontros. De acordo com
m POLITO (2006, p.250), emborra esses eveentos sejam
m
rotineiros e realizadoss praticamen
nte em todaas as empressas quase to
odos os diass, nem semp
pre são bem
m
planejadoss, possibilitaando que infformações rrelevantes se
s percam.
A Harvard Business Review
R
on effective communicat
c
tion enfatizza a imporrtância dass
reuniões em
mpresariais enumerand
do algumas de suas fun
nções, que sustentam a necessidad
de de haverr
preparaçãoo e condiçõees específicaas para sua realização nas
n organizações:
Do modo mais
m simples e elementar, um
ma reunião deefine a equipe,, a unidade ou
u o grupo; [...]]
é um lugar onde o grupoo revê, atualizaa e acrescentaa ao que ele jáá conhece, com
mo um grupo;;
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[...] ajuda cada indivíduoo a entender a meta coletivaa do grupo e o modo como seu
s trabalho e
o de todos pode contribbuir para o su
ucesso do grupo; [...] cria em todos os presentes um
m
das e com oss objetivos peerseguidos; [...] é a únicaa
compromisso com as deecisões tomad
ocasião em
m que o supervvisor, gerente,, ou o executivo é efetivam
mente percebid
do como líderr
da equipe, mais do que o alto funcio
onário ao quall os indivíduoos reportam-se; [...] é umaa
arena de staatus, [...] a únnica ocasião em
m que os mem
mbros têm opoortunidade de descobrir suaa
posição relaativa.6

N
No caso dass apresentaações voltaadas para esses
e
eventos, a respoonsabilidad
de pela suaa
disseminaçção da exceelência recaii sobre os lííderes da orrganização e também ddiretamente envolve ass
áreas de ccomunicaçãão e recurssos humanoos, responssáveis pela disseminaação dessa cultura dee
comunicaçção excelennte. É preeciso superrar o cultto ao Pow
werPoint ouu às ferraamentas dee
apresentações, pois o conceito dee apresentaçções instituccionais com
mo um eventto no meio corporativoo
putadores e continuaráá com o su
urgimento dde novas ferramentas.
fe
.
já existia muito antes dos comp
Enfatizamoos que as apresentaçõe
a
es vão além
m da preparaação e exibição de sliddes. Segund
do YATES;;
ORLIKOW
WSKI (20066):
Inn the early 20
0th century, ffirms were much
m
smaller than
t
they are today and seemi-formal orr
foormal presentaations, especiially those witth visual aids,, were not com
mmon. Presen
ntations givenn
att professionall and trade asssociation con
nferences werre typically reead from man
nuscripts, andd
w
within
firms in
nformal discu ssions were more
m
common
n than presenttations. The first
f
visuals too
em
merge, graphss and charts bbased on num
merical data, grew
g
out of thhe systematic managementt
m
movement’s
em
mphasis on rrecording and
d comparing data about buusiness operaations (Yates,,
1989). The firsst textbook onn graphical presentation of data, publisheed in 1914, was
w Willard C..
B
Brinton’s
Grap
phical Methodds for Presentin
ng Facts (Brin
nton, 1914; Yaates, 1985).

Continuando com os aspectos
a
hiistóricos, fo
oi a partir dos anos 70 que trrabalhos dee
comunicaçção corporattiva citam a possibilidaade de uso de
d recursos visuais nass apresentaçções: slides,,
flip chart e projetor de
d transparêências. Nos anos 80, as
a apresentaações corporrativas passsaram a serr
consideraddas um evennto formal e rotineiro nnas instituiçções e eram
m frequentem
mente conduzidas com
m
o auxílio dde projetoress.7
A popularizaação dos com
mputadores pessoais no
o final da década de 800 tornou possível gerarr
slides atravvés das máqquinas. Em 1987, o sofftware Pressenter (posteeriormente tornar-se-iaa conhecidoo
como Pow
werPoint 1.00), desenvo
olvido pelaa companhiaa Forethou
ught, possibbilitava gerar textos e
6

C
Comunicação nas empresas / Harvard
H
busineess review. Traad. Marylene Pinto Michael. R
Rio de Janeiro: Campus, 2001..

P. 31-34
7

E
Entre 1975 e 19985, o número de
d projetores veendidos por ano
o nos Estados Unidos
U
mais quee dobrou (cerca de 50.000 paraa
mais de 120.0000) (Parker, 2001).
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gráficos em
m preto e brranco para serem imprressos e rev
velados em slides. Com
m a crescentte demandaa
dos noteboooks, em meeados da déccada de 90, ccriou-se o in
nteresse de projetar
p
taiss slides direttamente doss
computadoores portáteiis ignorando
o assim o prrocesso de impressão.
i
Em
E 2001, o PowerPoin
nt dominavaa
95% do meercado de sooftwares de apresentaçõões, e, de accordo com dados
d
estatíssticos da Microsoft,
M
noo
mundo eram
m produzidaas, pelo men
nos, 30 milhhões de apreesentações por
p dia (PAR
RKER, 2001).
É possível viisualizar qu
ue os “padrrões” mudam
m ao longo
o do tempo,, mas a pop
pularização,,
que é posittiva, induz à produção de maneiraa intuitiva co
om a tecnologia sendo usada apen
nas em nívell
instrumenttal, por adoção de modelos
m
proontos, limittando os próprios
p
prrocessos criativos dass
apresentações e que acabam
a
por esbarrar nass limitaçõess — de uso e de conheecimento — do próprioo
software, rrefletindo no
n resultado final, norm
malmente co
omprometid
do e inadeqquado. É esssa estruturaa
que perdurra até os diaas atuais.
Paara muita geente, o Pow
werPoint se ttornou sinô
ônimo de mo
onotonia, chhatice e tem
mpo perdidoo
com a leituura de textos em slide pelo
p apresenntador e a padronização
o da monotoonia.

“As pessoas ficam entediiadas, desinteressadas e son
nolentas. Em vvez de se conccentrarem nass
palavras do
d apresentaddor, muitos se dispersam
m. Alguns see entregam aos maioress
concorrentees de uma appresentação — as trocas de mensagens via e-mails ou celular. A
maioria dass pessoas não capta as men
nsagens que o apresentadorr gostaria de passar.
p
Muitoss
se revoltam
m com otempoo perdido sem
m ter recebido
o nada em trooca. Os ouvin
ntes fazem dee
tudo para fu
ugir de futurass reuniões e, o pior, o objettivo do apreseentador não é conquistado”..
GALVÃO e ADAS (20111, p.15)

Novas perrspectivas
Paara uma nova
n
persp
pectiva de atuação profissional
p
l e mudannça de co
onceitos naa
comunicaçção interna,, incorporan
ndo as aprresentações institucion
nais como pparte do esspectro dass
mídias adootadas para a comunicaação com oos diferentess públicos da
d organizaação, é neceessária umaa
postura vooltada ao innteresse pelaa excelênciaa no processso comuniicacional, qque é o quee fomenta o
mercado dde apresenttações terceirizadas e contribui para uma nova áreaa de atuaçãão para oss
profissionaais de comuunicação insstitucional.
N
No entanto, para desen
nvolver estee segmento
o é preciso
o sair da trradicional — e quasee
exclusiva — visão dee produção de house oorgans, eveentos, redaçção e publiccidade / maarketing. E,,
embora o ttrabalho posssa parecer se restringiir à elaboraçção de slidees, ele vai allém disso. “O
“ processoo
completo eenvolve definição da abordagem
m da apresen
ntação, estrruturação dda linha de raciocínio,,
confecção de roteiro, criação
c
do apoio
a
visual (aí sim os slides
s
feitos no PowerPPoint) e coacching, que é
o treinamennto do apressentador”, de
d acordo coom GALVÃ
ÃO; ADAS (2011,
(
p.144).
U
Uma apresenntação é maiis complexaa que um do
ocumento beem redigidoo e enquanto
o as pessoass
acharem quue apenas o interesse do
o orador pello conteúdo e a exibição de pedaçoos desse con
nteúdo bastaa
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para entreteer as pessoaas, sempre haverá
h
um gr
grave problem
ma de comu
unicação. Caabe aos com
municadoress
demonstrarr que as bulllets lists do
os softwaress de apresen
ntações fazeem parte de um instrum
mento e quee
para comuunicar preciisamos ultraapassar essee estágio. REYNOLD
R
DS (2008, pp. 22) defen
nde que ass
habilidadess necessáriaas para se to
ornar um com
municador eficaz hoje incluem um
m nível diferrenciado dee
alfabetização visual e um entend
dimento doo impacto e do poder que a imaggem tem de
d expressarr
p
conhhecido. É preciso
p
sair um pouco ddo texto, ap
profundar-see
mensagenss importantees para um público
no interessse do públiico e dar outras
o
possiibilidades para
p
que ass pessoas ppossam se expressar e
transmitir o que precissam.
E não se tratta de substittuir o profisssional de comunicação
c
o como o ggestor e articculador doss
processos dde comunicaação,

“mas de aumentar sua reesponsabilidad
de e seu campo de ação. O pprofissional é essencial porr
conhecer o uso potenciaal de cada feerramenta e deter
d
a expert
rtise da comu
unicação. Ele,,
entretanto, não está preseente em cada lugar em quee a comunicaçção flui. O princípio geral é
que todos os
o integrantess da organizaçção devem terr estimulado sseu interesse em ampliar a
habilidade comunicativa”
c
”. (DUARTE
E e MONTEIR
RO, 2012, p. 3357)

Coonforme deefende MAR
RCHIORI ((2008), a co
omunicação
o administraativa ou gerrencial, quee
compunham
m os primeiiros espectro
os da comunnicação, tin
nha um carátter funcionaal e instrumeental que see
estendeu por muito tem
mpo sem um
ma preocuppação com o retorno daas percepçõees e dos intteresses doss
públicos, issto é, com a comunicação simétricca. Agora é preciso traabalhar a coomunicação não apenass
por um poonto de vissta linear, mas
m deve-sse consideraar, sobretud
do, um proocesso relaccional entree
indivíduos,, departamentos, unidad
des e organiizações.
É também paara considerrar a atuaçãão de todos os possíveeis profissioonais comun
nicantes em
m
termos estratégicos. Aperfeiçoaar e disseeminar a cultura
c
da comunicaçção, consid
derando ass
apresentações empresariais como
o parte do e sforço com
municativo das
d organizaações, agreg
ga valor aoss
negócios e à marca. É necessárrio incluir eesses espaçços — reun
niões e evenntos — em
m uma novaa
dimensão, além da vissão simplistta de que elees fazem paarte da rotina da adminiistração.
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