livro, ele parte desses mesmos princípios para ajudar
a preparar e organizar uma apresentação, seja ela de
s cinco minutos diante de um grupo pequeno ou de meia
ara um auditório lotado.

vai descobrir o que é fundamental para entreter seus oue também para informá-los, persuadi-los e inspirá-los a
otivados pela sua mensagem.

z o mais importante de tudo: este livro vai lhe mostrar como
o medo das apresentações orais de uma vez por todas.
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Como falar em público e encantar as pessoas

sinamentos de Dale Carnegie ganharam fama mundial
inuam a inspirar milhões de leitores não por apresentauques engenhosos, mas por valorizarem uma verdadeiexão entre as pessoas.

Dale Carnegie

z você pense que falar em público é um perigo a ser
o. Quando terminar de ler este livro, você saberá que é
portunidade que deve ser aproveitada com alegria e da
r forma possível.

apacidade de se expressar com sinceridade e energia
e transformado em um grande trunfo para sua carreira.
você está prestes a aprender surtirá um efeito drástico
ó na sua forma de se comunicar, mas também na forma
vê a si mesmo.” – Dale Carnegie

“Dale Carnegie mudou a minha vida.” Warren Buffett

“O homem eloquente não é o
que fala bonito, mas o que, por
dentro, está desesperadamente
embriagado de uma crença.”
– Ralph Waldo Emerson
“Domine o assunto, e as palavras
brotarão.” – Catão, o Velho
“Desde o nascimento da
civilização, falar bem diante de
outras pessoas tem sido um
desafio constante do ser humano.
Isso foi especialmente verdadeiro
na Grécia e na Roma antigas,
mas o fato é que a habilidade
de falar em público é muito
valorizada desde os tempos
bíblicos, e também por nativos
americanos e pelas culturas da
Índia e da China.

Dale
Carnegie

Mas, embora seja fascinante
saber disso, nosso intuito aqui
não é dar uma aula de história.
Portanto, logo de cara, vamos
apresentar três ferramentas
cruciais para criar uma
apresentação impactante.
São princípios atemporais
utilizados por todos os grandes
oradores da história, cada um à
sua maneira.
Ao combinar sua identidade única
com esses princípios universais,
você poderá se transformar
num palestrante eficaz quase
imediatamente.” – Dale Carnegie

16/10/20 15:06

