Hey!
Se você está vendo esse material é porque, provavelmente, você vai ser um dos speakers no TomorrowX.

A primeira coisa que você deve saber é que tudo que está aqui é autoral, portanto,
não é certo nem errado. É só a nossa visão sobre um formato de apresentação.

A gente tem utilizado esse tipo de framework para montar as apresentações da Aerolito.
Tem funcionado em alguns casos e em outros não, mas costumamos usar em situações que temos pouco
tempo, onde o punch precisa ser certeiro, sem muita enrolação e em pouco tempo.

O que montamos é muito simples, nada demais mesmo.
Como o óbvio tem que ser dito, aí vai.

Na nossa visão uma apresentação de 10/12 minutos que faça sentido,
normalmente, tem a seguinte estrutura:

TALK = INTRO + TESE + HISTÓRIA/CASE + CONCLUSÃO
Onde TESE e HISTÓRIA/CASE podem ser invertidos.

Como você sabe uma introdução é
fundamental para qualquer história.

#1

INTRO

Aqui é aquela hora de dizer os porquês que
você está falando sobre isso e é a pessoa
certa para falar determinado assunto.
Não esqueça da medida certa para falar de si
mesmo ou do seu projeto nesse momento.
Se a sua apresentação tem 10/12 minutos,
gastar no máximo 2 minutos na intro parece
fazer sentido.

Agora é a hora de dizer porque você veio.
Qual a sua tese?
É o que você defende a partir de
uma ou mais hipóteses.

#2
TESE

Quando falamos sobre futuro, geralmente
tentamos construir algo assim:
“Pode ser que no futuro os carros voem”
ou
“Eu acho que no futuro todas as pessoas vão
ter chips implantados”
Sempre deixando em aberto (pode ser que…) e
frisando que é a sua visão sobre o assunto.

Tudo o que você defende ou vai defender na
sua tese precisa ter uma embasamento.

#3

HISTÓRIA/CASE

Ao contar um história sua, e você se servir
como exemplo para falar que existe a
possibilidade do que você defende acontecer,
porque você viveu aquilo trás mais
credibilidade.
Se contar outras histórias, é legal processar os
fatos, as vezes algumas abstrações tem que ser
traduzidas porque não ficam claras.
Resumindo, é tentar trazer aquele famoso:
“ó tá rolando, se liga que a parada
já tá acontecendo”

Chegou a hora!
O momento em que precisamos dizer
o que realmente importa para
a galera que está está ali assistindo.

#4

CONCLUSÃO

As vezes, para você o que importa é a sua
tese. Mas pra galera o que importa é a
consequência que a ou as consequências, que
a sua tese trás.
Ex de tese: “Realidade Virtual vai ser comercial
em 10 anos”.
Ex de conclusão: “você já pensou o que vai
acontecer com as salas de cinema depois que
todo mundo tiver o seu kit VR em casa?"

#4

CONCLUSÃO

É como se fosse a hora de simplificar tudo em
uma mensagem para as pessoas levarem
aquilo para casa.
É transformar o seu conhecimento todo
naquele papo simples de mesa de bar.
Onde quando a pessoa que entendeu a sua
conclusão consegue explicar em 1 tweet e
geral entender.

Nem sempre é simples achar a tese, mas descobrimos algumas coisas que parecem ajudar:
• Foque em uma coisa só.
• Não abra muitas ramificações na sua apresentação.
• Lembre que todo nó que você abrir, depois tem que fechar.
• A tese deve ser simples de compreender.
• As consequências da tese devem ser tangíveis.
• Por mais que sejam a longo prazo, é legal materializar de alguma forma para as pessoas
entenderem.

Coisas que achamos legais em apresentações:
• Se for usar vídeos em Inglês, se esforça para fazer uma legendinha pra galera :)
• Use vídeos de apoio curtinhos, nem que precise cortar ele em vários pedaços e ir processando. Isso
faz com que as pessoas fiquem atentas.
• Use slides de apoio, aqueles que tem uma palavra que antecede algo importante, que te trás um
sinal para o punch, que te faço lembrar dos ganchos que você deve usar.

Coisas que não achamos tão legais em apresentações:
• Quando for falar de si mesmo ou da sua empresa, tente usar "a gente" e não eu.
• Se você já deu seu recado e mandou bem em menos tempo, pode acabar. Não precisa preencher
todo tempo da apresentação só porque sim.
• Se você for apresentar alguma coisa técnica, tenta não falar o "tecniquês" puro, traduz um
pouquinho para os leigos. Também pense até onde vale a pena essa explicação toda. Uma
pergunta interessante de se fazer é a seguinte: como a explicação técnica contribui para a história?
• Respeite o tempo. Sabemos que você tem muito mais conteúdo do que os 10/12 minutos, mas temos
que respeitar esse tempo.

Últimas coisas:
• Lembrando que esse framework não é o certo nem definitivo, é apenas uma sugestão baseado na
forma que temos montado as nossas apresentações.
• Nós acreditamos que muitas vezes montar dessa forma facilita o entendimento.
• Mas se você quiser seguir outro formato, tá tudo bem. Não é um problema.

Se você tiver alguma dúvida e quiser conversar ao vivo.
Me chama :)
Estou aqui para ajudar no que você precisar.

Eu sou o Santi :)
https://www.facebook.com/santiago.andreuzza
s@aeroli.to

