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“Talvez você pense que falar em público é um perigo a ser 

evitado. Quando terminar de ler este livro, você saberá que é 

uma oportunidade que deve ser aproveitada com alegria e da 

melhor forma possível.

Sua capacidade de se expressar com sinceridade e energia 

terá se transformado em um grande trunfo para sua carreira. 

O que você está prestes a aprender surtirá um efeito drástico 

não só na sua forma de se comunicar, mas também na forma 

como vê a si mesmo.” – Dale Carnegie

Os ensinamentos de Dale Carnegie ganharam fama mundial 

e continuam a inspirar milhões de leitores não por apresenta-

rem truques engenhosos, mas por valorizarem uma verdadei-

ra conexão entre as pessoas.  

Neste livro, ele parte desses mesmos princípios para ajudar 

você a preparar e organizar uma apresentação, seja ela de 

apenas cinco minutos diante de um grupo pequeno ou de meia 

hora para um auditório lotado.

Você vai descobrir o que é fundamental para entreter seus ou-

vintes e também para informá-los, persuadi-los e inspirá-los a 

agir motivados pela sua mensagem.

E talvez o mais importante de tudo: este livro vai lhe mostrar como 

perder o medo das apresentações orais de uma vez por todas.

“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.

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

“É bem simples: diga o que tiver 

que dizer e, ao chegar a uma 

frase com ponto final, termine o 

discurso.” – Winston Churchill

“A palavra certa pode ser eficaz, 

mas nenhuma palavra é tão eficaz 

quanto uma pausa na hora certa.” 

– Mark Twain 

“Existem três coisas que 

devemos almejar na oratória: 

primeiro, entre no seu assunto; 

depois, deixe o assunto entrar 

em você; e, por último, faça o 

assunto entrar no coração do seu 

público.” – Alexander Gregg

Dale Carnegie (1888-1955) 

foi um escritor e palestrante 

americano. Nascido numa família 

pobre no Missouri, escreveu 

livros que marcaram época e 

venderam mais de 50 milhões de 

exemplares em 38 línguas.

O legado de Carnegie, no entanto, 

vai além de seus livros: anos 

antes de publicar Como fazer 

amigos e influenciar pessoas, ele 

fundou a Dale Carnegie Training, 

instituto que ministra cursos de 

desenvolvimento pessoal, vendas, 

treinamento corporativo, oratória 

e habilidades interpessoais. 

Criado em 1912, hoje é uma 

organização internacional 

presente em mais de 90 países.

“Dale Carnegie mudou a minha vida.” Warren Buffett
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