
 
 

MENTE PERFORMANCE LTDA-Av. Pres.Vargas -1.220–Torre C -sala 103 C -Centro–Ed. Laguna Center-CEP 29.900-210 Fone 

(27)3373-3270 / 99962-8588-www.menteperformance.com.br -contato@menteperformance.com.br- Facebook menteperformance  

 
TREINAMENTO COMPORTAMENTAL 
APLICADO COM  
PNL-Programação Neurolinguistica 

 

 

 

 

 

 
ORATÓRIA-Com PNL 
Comunicar com Excelência 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitadora:  

Margareth Marsalha 

Coach e Terapeuta Holística 
 

 



 
 

MENTE PERFORMANCE LTDA-Av. Pres.Vargas -1.220–Torre C -sala 103 C -Centro–Ed. Laguna Center-CEP 29.900-210 Fone 

(27)3373-3270 / 99962-8588-www.menteperformance.com.br -contato@menteperformance.com.br- Facebook menteperformance  

ORATÓRIA-Com PNL-Comunicar com Excelência 

 

     "Se as pessoas não prestam atenção no que você  

       diz,  caia  de  joelhos diante delas  e  peça-lhes  

       perdão,  porque  na verdade, você é o culpado". 

                          (Fiódor Dostoiévisk) 

 

Aristóteles dizia que somente o homem, entre todos os animais, possui o dom da palavra. 

A voz indica dor e prazer. A palavra exerce extraordinário poder. É uma das formas de 

comunicação que, agindo nos hemisférios cerebrais, ajusta o ser humano ao meio e à 

vivência social, condiciona, provoca reações, induz, seduz, motiva, sugestiona, hipnotiza, 

integra, harmoniza, dá segurança. 

 

Este Treinamento foi preparado para o desenvolvimento de habilidades e faz uso da         

PNL-Programação Neurolinguistica, para dar suporte ao participante na forma de se 

expressar como apresentador, facilitador e criar bons relacionamentos, pessoal e 

profissional.  

 

Sobre a PNL 

A PNL é uma ferramenta de extremo poder e eficácia nas questões comportamentais. Tem 

sido usada largamente pelas empresas nas áreas, pessoal e profissional, com resultados 

comprovados. Entendendo como funciona, você pode fazer as melhores escolhas sempre! 

 

“É o estudo da estrutura do processo inconsciente que as pessoas fazem para obter 

sucesso”.  São muitos os conceitos. 

 

É aplicada com sucesso nos programas de autodesenvolvimento, liderança, trabalho em 

equipe, desenvolvimento de competências, relacionamentos, vendas, atendimento, 

motivação, superação de desafios, solução de conflito e para potencializar habilidades. 
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Para conhecer mais a si mesmo e aos outros, desvendar os segredos da linguagem corporal, 

entender como as pessoas pensam... saber como podemos mudar comportamentos, alcançar 

metas... E é claro, estar mais feliz consigo mesmo! 

 

E falar bem e se expressar bem, são pontos fundamentais para o sucesso pessoal e 

profissional. Falar com tranquilidade e segurança é o diferencial para alcançar esse 

objetivo. 

 

A comunicação faz parte de todas as relações humanas. Quem não nasceu com este “dom”, 

pode desenvolver. O sucesso na carreira não depende apenas da qualificação, mas de uma 

comunicação clara e eficaz.  

 

 

Temas abordados: 

 Controle emocional 

 Voz / Vocabulário - velocidade, ritmo /  Eliminação de vícios e cacoetes, uso do 

vocabulário 

 Comunicação verbal e não-verbal - Expressão corporal - Gesticulação, 

movimentação recomendada, postura 

 Organização das apresentações – Planejamento, habilidades de intervenção, lidar 

com a platéia hostil, estrutura da fala. 

 Autoconhecimento 

 Desenvolver estados internos adequados. 

 Técnicas para controlar o medo de falar – Origem e causas do medo. 

 Âncoras 

 Visualização 

 Círculo de Excelência. 

 

 

O que você conquista com isso? 

 Capacitação profissional e pessoal para lidar com situações que exijam boa 

comunicação e poder de interação.   

 Controlar o medo de falar e fazer uso de ferramentas e técnicas de percepção.  

 Adquirir confiança em si mesmo para transmitir a sua mensagem com clareza e 

centramento. 

 Desenvolver segurança e controle ao fazer apresentações com foco no resultado 

desejado. 

 Liberdade- Podendo escolher se deseja ou não se pronunciar.  
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Saber se comunicar é imprescindível para transmitir a imagem de um profissional apto 

para o mercado empresarial. Saber se comunicar é imprescindível para uma vida mais 

leve e feliz, livre de sensações de desconforto.  

 

Será muito confortável perceber que está sendo visto, ouvido e entendido da maneira 

como você deseja, pode, merece e é capaz! 

*** 

O Passo a passo simples e NOVO para se tornar um orador de sucesso! 

 

 

 

Especificações: 

Treinamento - ORATÓRIA-Com PNL- Comunicar com Excelência  

Carga horária:  16 horas  - Intensivo 

Investimento: Conforme tabela 

 

*Fazemos uma filmagem de cada participante- Apresentação inicial e final para que ele 

perceba sua evolução de quando começou e quando concluir o treinamento. 

 

* Incluído DVD com Gravação da apresentação Inicial e Final do participante + fotos e 

vídeo. 

 

*Com Certificação       

 

 


