
APRESENTAÇÕES VENCEDORAS – DIRECIONAMENTOS ACERCA DE

APRESENTAÇÕES DE TIMES NO EVENTO NACIONAL ENACTUS BRASIL

 

Marília Leal da Cunha¹, João Luiz Martins da Cruz ²

 

Resumo

Uma apresentação ENEB é o momento em que cada time tem a chance de expor as conquistas obtidas
ao longo do ciclo em frente à milhares de ouvintes, divididos entre plateia e jurados. Com base em
apresentações de anos anteriores, porém, percebe-se que as melhores apresentações nem sempre são as
de times que possuem os melhores resultados, mas sim as que conquistam a emoção e o engajamento
do público. Para isto, é preciso apresentar resultados de maneira lógica e fluida, construindo um bom
roteiro, utilizando recursos audiovisuais agradáveis e emocionantes e cativando a plateia por meio de
recursos  de  oratória,  linguagem  corporal  e  storytelling adequados.  Assim,  este  relato  traz
direcionamentos para que todos os times possam aprimorar suas apresentações e obter performances
ainda melhores. 

Palavras-chave: apresentações, ENEB, slides, oratória, apresentadores.

Abstract

A ENEB presentation is the time when each team has a chance to show the achievements obtained
over an entire cycle in front of thousands of listeners, divided between audience and jury. Based on
presentations from previous years, however, it is noticed that the best presentations are not always
those of teams that have the best results, but those that conquer the emotion and the engagement of the
public. For this, it is necessary to present results in a logical and fluid way, building a good script,
using pleasant and exciting audiovisual resources and captivating the audience through appropriate
public speaking, body language and storytelling resourscers. Thus, this report aims to bring directions
so that all teams can improve their presentations and getting even better performances.
 

Palavras-chave: presentations; ENEB, slides, oratory, speakers. 

INTRODUÇÃO

Um ano de trabalho, apresentados em 20 minutos, em frente à mais de 2.000 ouvintes. Em

meio ao nervosismo e a emoção, a responsabilidade de representar seu time na frente de estudantes,

acadêmicos, empresários, agentes do governo e líderes de organizações de todo Brasil, além

da chance de representar o país na Enactus World Cup. Essa é a realidade dos apresentadores do

Evento Nacional Enactus Brasil (ENEB), que acontece de ano em ano, onde cada time Enactus tem a
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chance  de  demonstrar,  por  meio  de  apresentações  sobre  seus  projetos,  de  que  modo  a  ação

empreendedora está transformando vidas e criando um futuro melhor.

Os  jurados  do  ENEB  utilizam  os  critérios  de  avaliação  contidos  no  Manual  dos  Juízes

disponibilizado para os avaliadores pela Enactus Brasil. Estes critérios buscam responder a pergunta:

“Qual Time Enactus foi mais efetivo em aplicar a Ação Empreendedora ao empoderar pessoas para

melhorar, sustentavelmente, suas condições de vida, de forma econômica, social e ambiental?” De

fato, o trabalho desenvolvido por cada time e a forma como seus projetos se enquadram no modelo

Enactus de ações empreendedoras, são os principais motivos responsáveis pelos resultados obtidos

na premiação ENEB. Porém, observando apresentações de diversos times nos últimos anos, percebe-se

que a forma de  apresentar esses resultados influencia diretamente no modo em que cada projeto é

percebido e avaliado. Com isso, este relato busca discorrer sobre as principais características de uma

“apresentação vencedora” auxiliando os times Enactus a construirem apresentações ainda melhores.

 

A CONSTRUÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO ENEB

Condensar resultados obtidos de um ciclo inteiro em uma curta apresentação é uma tarefa

árdua. Por isso, não é eficaz tentar construir uma apresentação começando diretamente pela escrita do

texto dos apresentadores. É preciso antes, selecionar quais dados dos resultados obtidos ao longo do

ciclo serão apresentados, com números que comprovem e dêem peso às informações passadas (dados

necessários para o processo de pré-auditoria que precede o ENEB).

Mas a apresentação não deve ser uma “metralhadora de números e resultados”.  Nas melhores

apresentações ENEB, os resultados dos times são evidenciados como partes da trama de uma história,

sendo  contextualizados  e  apresentados  de  modo  a  assegurar  a  compreensão  e  o  engajamento  do

público.  Apresentações  assim  conseguem  convencer  o  público  da  importância  de  solucionar  os

problemas apresentados, e demonstrar como cada um dos times trabalhou de um jeito inovador para

solucionar estes. E isto só é possível ao construir, antes de tudo, um excelente roteiro.

CONSTRUINDO O ROTEIRO

Estruturar o roteiro é o primeiro passo no processo de construção de uma apresentação. Nesta

etapa  é  definido  o  fio  condutor  que  irá  garantir  que  início,  meio  e  fim da  apresentação  tenham

coerência. A construção do roteiro pode ser dividida em 3 etapas, detalhadas a seguir:

1. Contexto: a base do roteiro
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Conhecer o contexto em que a apresentação vai ser feita é fundamental para garantir que a

mensagem seja repassada de forma adequada e fluida,  estabelecendo a  comunicação efetiva entre

emissor - o apresentador, e o receptor - avaliadores e plateia. Dessa forma, alguns aspectos precisam

estar  bem  definidos,  sendo  eles:  características  da  plateia  -  nível  de  escolaridade,  assuntos  que

despertam o interesse, áreas de atuação e quantidade de pessoas que irão assistir a apresentação; o

tempo disponível; o objetivo principal da apresentação; os recursos de apoio disponíveis - datashow,

microfones, etc.; e o perfil dos apresentadores - se são desinibidos ou tímidos, se possuem tons de voz

e pronúncias de fácil compreensão do público, se possuem habilidades de gesticulação, etc.

2. Redigindo o roteiro

Tendo definido claramente o contexto da apresentação, é possível então iniciar a estruturação

do conteúdo.  Ao invés de buscar abordar todos os aspectos de um tema de uma só vez, deve-se ter

bem definida  apenas  uma  mensagem  principal,  a  qual  será  defendida  durante  toda  a  exposição,

embasada  por  mensagens  de  suporte  e um possível  slogan,  o  qual  sintetiza  de  forma  criativa  a

mensagem  principal.  À  exemplo  disso,  suponhamos  que  a  apresentação  é  sobre  um  projeto  de

reciclagem. A mensagem principal e as mensagens que darão suporte a esta poderiam supostamente

ser:

 Recicle! - Mensagem principal

 Porque a reciclagem diminui a poluição da cidade - Mensagem de suporte 1 (ambiental)

 Porque  reciclar  lixo  é  uma  oportunidade  de  aumentar  lucros  -  Mensagem  de  suporte  2

(econômico)

 Porque pessoas dependem da cadeia do lixo para sobreviver - Mensagem de suporte 3 (social)

 “Reciclar é criar oportunidades” - Slogan que pode ser usado como forma de transmitir de

forma rápida e simples a ideia geral do projeto.

A partir de então, deve-se elaborar a estruturação do raciocínio, o fio que conduz cada tópico

que a apresentação aborda,  garantindo que ela seja  fluida,  coerente e objetiva.  Por fim,  é feita  a

inserção do conteúdo, incluindo dados e números, seguindo a linha de raciocínio utilizada, adequando

a linguagem de modo que o público presente entenda e crie conexão com as informações repassadas. 

3. Storytelling 

Na  terceira  etapa,  o  objetivo  é  tornar  a  apresentação  atrativa  desde  o  início  até  final,

prendendo a atenção do expectador. Para tanto, pode se utilizar um recurso denominado Storytelling,

definido como: 
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“Storytelling é a tecnarte de elaborar e encadear cenas, dando-lhes um sentido envolvente que capte

a atenção das pessoas e enseje a assimilação de uma ideia central ” (Xavier, 2015).

O storytelling, ou o ato de contar histórias pode ser desenvolvido durante os chamados 3 atos

de uma apresentação. O ato 1 representa o início da exposição e tem como único objetivo captar a

atenção da plateia de modo que a mesma se interesse pelo conteúdo que vem a seguir. Dessa forma,

não é interessante mencionar missão,  visão e valores da organização,  além de citar os nomes dos

apresentadores e função dentro do contexto apresentado, afinal a plateia busca saber dos resultados e

das histórias por trás deles. Dessa forma, é preferível utilizar algum recurso que desperte essa conexão,

como  por  exemplo:  levantar  um questionamento  que  desperte  a  curiosidade;  contar  uma  história

dramática; utilizar o humor para criar empatia; citar um caso conflituoso e ao longo da apresentação

demonstrar a solução - costuma ser um recurso bastante empregado em apresentações ENEB; além de

outros  possíveis.  É  fundamental  ter  criatividade.  O ato  1  corresponde  a  10  à  15% do tempo  da

apresentação. 

Finalizado o ato 1, inicia-se o ato 2 – o desenvolvimento da apresentação. Neste ato constam

os detalhes como os números, dados, histórico, explicações e soluções que foram alcançadas, bem

como os resultados conquistados. O ato 2 corresponde a 70 à 80% da apresentação. A apresentação se

encerra  com  o  ato  3,  retomando  o  que  foi  dito  no  decorrer  da  apresentação  de  forma  leve  e

convidativa. O ato 3 corresponde a 10 à 15% da apresentação.

A LINGUAGEM AUDIOVISUAL

As  apresentações  ENEB  em geral  contam com um suporte  audiovisual  -  um telão  onde

poderão ser passados slides e vídeos que acompanharão as falas dos apresentadores. Este suporte deve

facilitar a compreensão da plateia, por meio de um  design limpo, legível,  com cores e fontes que

tenham relação com os temas abordados e, se for opção da equipe, uma trilha sonora que contribua

para a transmissão dos sentimentos e ideias sem atrapalhar a fala dos apresentadores. 

Cada apresentação ENEB pode contar com uma equipe técnica (de membros do próprio time)

que ficará responsável pelo ajuste dos computadores responsáveis pela transmissão da apresentação

para o telão principal. Desta forma, as apresentações em forma de slides possuem a vantagem de ser

controladas por alguém externo à equipe de apresentadores, e assim, mais facilmente ajustadas à fala

de  cada  apresentador  de  acordo  com o  andamento  da  apresentação.  Por  outro  lado,  este  tipo  de

apresentação, se não combinada com vídeos pode captar menos atenção da plateia, por ser menos

dinâmica. Além das apresentações em slides, há times que optam por apresentações feitas em vídeos,

que são mais dinâmicas e atraentes ao público. Estas, no entanto, necessitam da memorização quase
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perfeita do texto da apresentação pelos apresentadores, pois não será possível adiantar ou atrasar a

passagem do vídeo se houver algum problema na hora da exposição. 

Em se tratando do visual propriamente dito, é importante enfatizar que apresentações ENEB

são  feitas  por  apresentadores  em  frente  a  um  telão  de  grandes  dimensões  em  salas  geralmente

iluminadas com meia-luz. Isto quer dizer que quanto mais claro o fundo de tela da apresentação, seja

em  slides  ou  em  vídeos,  mais  iluminação  o  telão  incidirá  sobre  a  plateia,  e  pode  causar  certo

desconforto visual durante a apresentação. Por isso, é indicado usar cores de fundo que tenham relação

com os projetos  abordados ou com o  branding  Enactus  e que não causem desconforto visual  do

público.  Além  do  fundo,  os  elementos  que  aparecerão  no  slide  como  números,  textos,  formas

geométricas e linhas também precisam conversar com o tema utilizado, contrastando bem sobre o

fundo, expressando a mensagem desejada e sendo visualmente harmoniosos.

As imagens ou vídeos utilizados na apresentação devem ser de boa resolução e utilizados nas

suas proporções originais (não esticados) pois quando projetados ou transmitidos no telão, estas falhas

são ampliadas em frente ao público. É interessante cada time usar suas próprias fotos e filmagens nas

apresentações. Porém, se o time pretende usar imagens ou vídeos da internet ou de outros autores na

apresentação, é ético e aconselhável colocar, mesmo que de forma discreta, a autoria do vídeo ou fotos

em algum lugar da apresentação.  Além disso, ao utilizar vídeos é importante colocar legendas nestes

para facilitar  a acessibilidade do público,  além de testar  se o áudio está em volume apropriado e

homogêneo ao longo de toda a apresentação.

Por fim, as fontes utilizadas nos textos ao longo da apresentação precisam ser fontes originais

do sistema  Windows  se a apresentação for feita em  Microsoft  Powerpoint,  pois caso contrário,  as

fontes podem se desconfigurar no momento da transmissão para o telão. Porém, se a apresentação for

feita em outro software ou aplicativo, a escolha das fontes é livre, contanto que apareçam de forma

legível e se harmonizem com o tema. 

A EXPOSIÇÃO 

Todos estes esforços convergem para o momento da exposição. A oratória tem como 

finalidade criar uma conexão entre apresentadores e público e se divide em duas áreas:

1. A Linguagem verbal 

 A voz é o principal canal em que se estabelece a comunicação em uma apresentação, devendo

ser aplicados certos recursos para alcançar determinados objetivos. Por exemplo, um volume intenso,

assim como uma velocidade acentuada no discurso geram energia no ambiente, inquietando a plateia e

convidando todos  à  ação;  sendo geralmente  empregado em momentos  felizes  e  empolgantes.  No
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entanto, uma voz fraca (volume baixo) aplicada propositalmente chama a atenção da plateia, a qual

costuma apurar os ouvidos para captar mensagem. Além disso, se empregado uma velocidade baixa ao

fazer o discurso juntamente com pausas específicas, o emissor conseguirá levar a plateia a reflexão,

sendo tal recurso sugestivamente empregado ao relatar dados negativos sobre determinado problema,

por  exemplo. Portanto,  causar  variações  no  tom,  no  volume  e  velocidade  da  fala  ao  longo  da

exposição é extremamente sugestivo e benéfico, pois torna apresentação dinâmica e não entediante.

2. A linguagem corporal

Pessoas  tímidas  tem  a  tendência  de  se  manterem  estáticas  durante  uma  exposição.  Em

contrapartida, pessoas com tendência a ansiedade tendem a gesticular em excesso e se movimentar

bastante durante a apresentação. Nenhum dos extremos é saudável. Nesse caso, ser natural é a melhor

opção, pois o cérebro do espectador traduz a exposição como uma conversa, prendendo a atenção e

causando empatia em cada um dos presentes.  Outros prontos relevantes se tratam de não virar  as

costas para a plateia e evitar olhar para o vazio, situações em que a conexão é perdida e a tendência é

que a plateia se disperse. É importante manter o contato visual com o público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como observado,  há uma série  de orientações  que podem ser  muito  úteis  na  construção de uma

apresentação ENEB, sendo as abordadas, apenas pouquíssimas destas. Por este motivo, se possível, é

interessante cada time procurar orientação de profissionais da área de comunicação ou materiais sobre

o assunto para desenvolverem suas apresentações com excelência e aprimorarem cada vez mais suas

performances no campeonato.
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