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10 PASSOS 
PARA FALAR BEM EM PÚBLICO
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Na busca por um mundo mais justo e melhor para se
viver, estudei Direito, me tornei advogada,
especialista e mestre em Direitos Humanos, Políticas
Públicas e Cidadania pela UFPB. No total, foram nove
anos de dedicação, entre trabalhos desenvolvidos no
setor público e pesquisa acadêmica.

Paralelamente, empreendi e busquei inovar nas
minhas atuações, tendo como base o pensamento:
"Think Global, Act Local". Isso me levou a conhecer a
plataforma internacional TED e realizar 04 eventos
TEDxJoãoPessoa, como curadora licenciada. Dentro
desse processo, me apaixonei pela forma de
desenvolver palestrantes que o Chris Anderson
disseminou. 

Alinhei isso às experiências práticas no Brasil e
exterior, realizei pesquisas e cursos, atuei na área de
comunicação de projetos de Ciência, Tecnologia,
Empreendedorismo, Liderança e Desenvolvimento
Humano, dos quais destaco: SciBr Summit, Clubes de
Ciência Brasil, Global Shapers, Movimento Choice e 
 Fundação Estudar. Neste trajeto, percebi a
necessidade que a maioria dos profissionais têm de
desenvolver uma comunicação mais assertiva, com o
intuito de obter os melhores resultados.

Foi assim que desenvolvi o método “Oratória
Descomplicada”, focado no desenvolvimento de
pessoas através da comunicação e do olhar
sistêmico. 

Mais de 2.500 pessoas já foram impactadas pelo meu
trabalho e conseguiram desenvolver uma
comunicação mais assertiva.

QUEM SOU EU

georgialimaoratoria.com.br
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1. Medo do julgamento dos
outros

2. Medo de falhar

3. Sentimentos de
isolamento

4. Falta de técnicas
apropriadas

5. Falta de experiência

6. Ser o centro das
atenções

QUAIS AS MAIORES
DIFICULDADES PARA FALAR EM
PÚBLICO?
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Você já travou na hora de
falar em público?

?RESPONDA ÀS SEGUINTES QUESTÕES:

Você sente medo de falar
em público?

Você quer dominar as
técnicas de oratória e
falar bem em público?

Vamos então aprender a
oratória de forma
descomplicada?
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Além de ser a habilidade mais
valorizada no mercado de
trabalho, na vida pessoal, uma
boa comunicação faz toda a
diferença e certamente você será
muito mais próspero se falar de
uma forma autêntica, para que
as pessoas gostem e que você se
sinta confiante.

O Warren Buffett, um dos maiores
investidores da história, era
tímido e falou que poderia rasgar
todos os diplomas dele e deixar
só o do curso de oratória e hoje
ele é um dos homens mais ricos
do mundo.

POR QUE INVESTIR EM ORATÓRIA?

georgialimaoratoria.com.br
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Eu já tive muita dificuldade de falar em
público e sei bem o quanto isso pode ser
desafiador. 

Resolvi enfrentar meus dragões e,
depois de quase 10 anos estudando e
me especializando em comunicação
através de muito estudo, dos melhores
cursos (Negociação, Teatro,
Programação Neurolinguística,
Coaching e Liderança) e de muita
prática, eu resolvi compilar meus
conhecimentos para ajudar o maior
número de pessoas.

De lá pra cá, já impactei mais de 2.500
pessoas de diversas cidades do Brasil e
continuo me capacitando cada vez
mais, pois prezo pela qualidade da
entrega em tudo o que eu me proponho
a fazer.

Nesse eBook, vou ajudar você a criar
uma boa base para começar a colocar
em prática as técnicas mais eficazes de
comunicação. 

Espero que você aproveite bem!

Vai lá e fala!

10 PASSOS PARA TURBINAR
A SUA COMUNICAÇÃO

Geórgia Lima
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Aprender a respirar é o primeiro grande
passo para uma comunicação bem
feita, que transmita confiança.

As pessoas normalmente respiram pelo
pulmão, mas o correto é concentrar a
respiração no diafragma.

A chamada respiração diafragmática
nada mais é que a “respiração
abdominal” ou, em outras palavras,
“respirar com a barriga”, já que é
possível perceber a movimentação
dessa região, devido à entrada e à
saída do ar.

Uma boa forma de fazer isso é sentar
com as costas encostadas em uma
cadeira, alinhar a postura, inspirar
contando 4 segundos, reter o ar por
mais 4 segundos e soltar o ar por 4
segundos. 

Faça isso durante pelo menos 3 ciclos e,
à medida em que você sente que está
conseguindo fazer tranquilamente, pode
aumentar o número de segundos. Ter
fôlego é fundamental para falar bem.

RESPIRAÇÃO1.

Se voce controlar sua
respiração, você controla
todo o resto.
Vinícius Silva Fidelis 5



Os exercícios físicos e o sono são
fundamentais para garantir uma boa
comunicação.

Sabe aquela voz trêmula, suor excessivo
e tremor? São sinais de adrenalina em
excesso. Uma ótima forma de reduzi-la
é liberando endorfina, serotonina e
melatonina. 

Fazer exercício físico até 1h antes da
fala vai ajudar a você se sentir bem
melhor e mais confiante. 

Além disso, o sono regular ajuda na
memorização, foco e concentração.
Dormir bem diminui o estresse e
proporciona uma fala mais organizada. 

Nada de virar a noite ensaiando, hein?

cuide do seu corpo, pois
ele carrega e alimenta a
sua mente.

2. EXERCÍCIOS FÍSICOS

Adilson Santos
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Você deve sentar-se em
meditação por 20 minutos
ao dia, a não ser que seja
muito ocupado. Neste caso,
deve sentar-se por 1 hora.

Imagine que você pudesse tomar uma
pílula diariamente que é de graça,
aumenta a autoestima, a confiança, a
empatia e não tem efeito colateral: é
esse o efeito da meditação na nossa
vida.

Além disso, aumenta o nível de
dopamina, diminui a adrenalina,
aumenta o foco, a concentração e a
memorização.

Meditar faz limpar o nosso cérebro,
como um verdadeiro restart. Nos torna
pessoas mais leves, conscientes e
ajudam a dominar verdadeiramente a
mente, organizando cada uma das
ideias. 

Pode ser difícil no começo, mas persista,
pois os benefícios são inúmeros.

Indico os aplicativos: Meditopia, Lojong
e Insight Timer.

3. MEDITAÇÃO

Provérbio Zen
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A alimentação influencia muito na nossa
comunicação.

É importante manter uma alimentação
equilibrada e saudável. Beber água,
mantendo-se sempre bem hidratado.

Alimentos lácteos devem ser evitados,
assim como cigarro, chocolate e bebida
gelada.

Além disso, a cafeína, por ser
estimulante, pode ser muito perigosa,
pois aumenta o nível de adrenalina e
energia no nosso corpo.

Nada de comer uma feijoada ou
qualquer coisa pesada antes de se
apresentar.

Invista em alimentação leve e saudável,
com frutas, verduras e legumes, que são
de fácil digestão.

Tome um chá de maçã, pois a ação
adstringente vai fazer bem pra sua voz. 

Você é o que você come.

4. ALIMENTAÇÃO
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Nossa voz é um instrumento muito
importante de trabalho, por isso temos
que cuidar muito bem dela, tomando
bastante água e chás. Evitar falar alto
também ajuda a conservar as cordas
vocais.

Para sua fala se tornar mais interessante
e atrativa, evite o monotom, varie a sua
voz, usando volume alto e baixo, de
acordo com a situação.

Para a dicção ficar clara, prenda uma
rolha na boca e comece a falar por pelo
menos 3 minutos, depois tire-a, continue
a falar e sinta a diferença. Sua fala
ficará bem mais clara.

Lembre de pronunciar cada uma das
letras das palavras. Além disso, fazer o
som do M, S, Z e V ajudam a tornar a sua
comunicação mais nítida. 

Exercícios de trava-língua também
ajudam muito!

A saúde da voz é
fundamental para a
comunicação e expressão
de ações, desejos e
emoções, dando vida às
palavras e frases.

5. VOZ E DICÇÃO

9



A liderança é algo que precisa ser
desenvolvido por todas as pessoas que
desejam se tornar memoráveis.

Liderança significa saber quem você é, o
que quer e como traçar planos para
atingir seus objetivos, o que exige
autoconhecimento como base e
ferramentas e conceitos, que o ajudem
a estruturar seus planos.

É a partir dela que apontamos a direção
rumo a um mundo melhor.

Através da liderança é possível delegar,
ensinar, motivar e inspirar confiança em
uma equipe de trabalho. Essas são
tarefas que todos os grandes líderes
devem ser capazes de realizar.

O líder é um agente de mudanças,
alguém capaz de impactar tanto sua
própria realidade, quanto a dos outros,
através do protagonismo e da
execução.

Liderança é apontar uma
direção. É, por meio de uma
estratégia, empoderar e
ajudar pessoas a realizar
sonhos com energia e
velocidade. 

6. LIDERANÇA

John Kotter
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Persuadir uma pessoa é argumentar de
forma contundente, capaz de influenciar
uma nova forma de pensar e agir.

Para isso, você pode usar os gatilhos
mentais, como o da escassez, prova
social, urgência, reciprocidade,
autoridade, afeição, entre outros.

Aliado a isso, o Círculo Dourado (Simon
Sinek) e a Jornada do Herói (Joseph
Campbell) ajudam a tornar a sua fala
muito mais atrativa.

Aquela visão de que vender e persuadir
significa enganar ou manipular as
pessoas é muito equivocada.
Manipulação seria levar o outro a fazer
algo do MEU interesse.
Persuasão é levar o outro a fazer algo
que seja do NOSSO interesse.

Portanto, trata-se de uma relação
ganha-ganha, que traz grande
benefício para ambos os lados.

É indispensável que
conquistemos este mundo,
não com as armas do ódio
e da violência e sim com as
do amor e da persuasão.

7. PERSUASÃO

Érico Veríssimo
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Contar histórias é uma arte. Ter um bom
roteiro em mãos é a melhor forma de
garantir que sua história será bem
contada, com uso de técnicas que
conectam a sua emoção à do outro.

O roteiro é uma ferramenta que todo
bom comunicador tem para não se
perder no conteúdo que está
externando.

Toda mensagem deve ser clara e ter
começo, meio e fim bem definidos, para
que o conteúdo dela seja passado para
os receptores de forma alta e clara, sem
ruídos ou margens de dúvida.

Pergunte-se antes de falar: porque, o
que, como e para que você quer falar.

Estude bem o seu público pra ajudar
nessa construção e ensaie muito depois
de roteirizar.

Crie uma tese, fundamente-a, dê
exemplos com referências e conte
histórias. Assim, vai gerar conexão.

 Pergunte-se: qual a
mensagem central da
minha fala?

8. ROTEIRO
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Eu sou apaixonada por Storytelling, que
é a arte de contar histórias de forma
organizada, com começo, meio, fim e
moral da história.

É a capacidade de engajar os
consumidores, criando um senso de
identificação entre eles e a marca. Isso é
feito por meio de um conteúdo que se
relaciona melhor com os anseios e as
dores do consumidor. Não é uma forma
invasiva de propaganda, mas muito
persuasiva.

Marcas como Apple, Coca Cola, Disney,
entre outras, usam muito bem essa
técnica para se manterem na memória e
no desejo das pessoas.

A Jornada do Herói é um clássico, vindo
do livro do Joseph Campbell (O Herói de
Mil Faces) e é utilizado pelas novelas,
filmes e séries de sucesso.

Serve para nos ajudar a viajar junto na
história, de forma envolvente e
convincente.

A pessoa mais poderosa do mundo
é o contador de histórias. O
contador de histórias define a visão,
os valores e a agenda de uma
geração inteira que está por vir.

9. STORYTELLING E
JORNADA DO HERÓI

13
Steve Jobs



A linguagem corporal molda a
percepção das pessoas sobre nós.

A linguagem corporal e expressões
faciais são as formas de comunicação
mais antigas e naturais dos seres
humanos.

Embora a linguagem corporal seja
importante para transmitir a mensagem
correta, essa comunicação pode ser
determinada pelo que as outras
pessoas nos fazem sentir.

Cada um dos nossos gestos comunica
muito. Inclusive, a linguagem corporal
vem antes da verbal.

Portanto, temos que ter coerência e
bastante cuidado. O nosso corpo fala o
tempo todo.

Expandir sua linguagem
corporal – pela postura,
pelo movimento e pela fala
– faz você se sentir mais
confiante e mais poderoso,
menos ansioso e
autocentrado e, em geral,
mais positivo.

10. LINGUAGEM CORPORAL

Amy Cud
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ORATÓRIA NA PRÁTICA

Agora é a sua vez de treinar!

Leia o texto abaixo utilizando 02 técnicas muito eficazes de
comunicação: a entonação (emoção na fala) e ênfase
(destaque) nas palavras.

georgialimaoratoria.com.br

– Uma carta? – Repetiu a professora com a voz
fraca. – Francamente, Dumbledore, você acha
que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas
pessoas jamais vão entendê-lo! Ele vai ser
famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o
dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o
dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre
Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão
conhecer o nome dele! (página 17 - Harry Potter e.
A Pedra Filosofal)

Dicas: sinta as palavras. Se há uma pergunta, faça
expressão de dúvida, se a palavra traz emoção de raiva,
coloque raiva no seu rosto, da mesma maneira com a
alegria. 
Para a ênfase, dê uma pequena pausa antes de destacar a
palavra ou expressão, falando-a num volume mais alto ou a
separe silabicamente.
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C1 C2

C4C3

Se comunica mal 
e sabe disso.

Se comunica bem,
mas é inseguro.

Se comunica
razoavelmente bem e
acha que sabe tudo.

Se comunica bem e
sabe disso.

Precisa de técnicas,
orientação e direção.

Precisa de técnicas e
direção.

Precisa de direção e
apoio.

Precisa de apoio.



Beba 8 copos de água

Durma 8 horas por dia

Medite por 15 minutos

Faça exercícios

Se alimente bem

Treine a sua dicção

Leia em voz alta (usando

ênfase e entonação)

Roteirize a sua fala usando o

Círculo Dourado

Grave a sua fala

HABIT TRACKER DE ORATÓRIA

Semana 1  2  3  4  5  6  7



Minha missão é ajudar o maior número de

pessoas a falar bem em público.

Então, compartilhe o eBook e tudo o que você

aprendeu com as pessoas que você conhece e

que podem se beneficiar desse conteúdo criado

com tanto carinho.

Eu garanto a você que, se colocar em prática

cada uma das dicas que eu trouxe, sua vida vai

melhorar e você vai se tornar uma pessoa mais

confiante e marcante.

E se você quiser aprofundar ainda mais essa

habilidade indispensável, entre em contato,

será um prazer ajudar você e/ou a sua empresa.

Agora #vailáefala!

georgialimaoratoria.com.br


