
SUPERPOWERPOINT
Executivos não têm tempo ou paciência para preparar apresentações, certo?
Dois jovens de São Paulo perceberam que aí havia um mercado. E foram à luta...

Alguns executivos (a maioria, na
verdade) sofrem um bocado na

hora de fazer uma apresentação corpo-
rativa. Já os empreendedores João Gal-
vão, 37, e Eduardo Adas, 42, ganham
dinheiro com isso. Os dois paulistanos
criaram em 2003 a State of the Art
Presentations, ou Soap, especializada
em criar apresentações para figurões
do mundo corporativo. A idéia veio da
constatação de que a maioria das apre-
sentações por aí é feia e insossa. "Se as
empresas investem na comunicação
publicitária para vender seus produtos,
por que não investir na comunicação,
que é determinante para fechar negó-

cios?", pergunta Adas. Faz sentido.
A inovação da Soap está na origi-

nalidade do serviço que presta, uma
espécie de ovo de Colombo. Ele pode
incluir consultoria (para definir a
melhor abordagem das informações
que se deseja passar), estruturação
de um roteiro (garante a atenção e o
interesse dos espectadores), desenvol-
vimento de um visual de alto nível e,
claro, treinamento do executivo para
a apresentação. Pode-se optar pelo
serviço completo ou por parte dele. O
custo varia entre R$ 2 mil e R$ 12 mil.
De graça, três dicas dos especialistas
para melhorar as suas apresentações:

ENVOLVA-SE O apresentador
deve ter a história que quer contar
na cabeça e conhecer bem o conte-
údo e a seqüência de slides. Preci-
sa envolver-se com a apresentação.

COMECE NO WORD É preciso
primeiro construir o discurso e depois
dividi-lo em slides. Conte a história e
deixe para colocar os números depois.

VÁ AO QUE INTERESSA O pior
que se pode fazer é começar falando
sobre as maravilhas de sua empresa.
Todos fazem isso, mas é péssimo. Seja
objetivo, mostre o que tem a oferecer.
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Esses dois sacaram
que as empresas

poderiam investir nas
apresentações como

forma eficiente de
fechar negócios

Com essa fórmula simples, a empre-
sa já fez mais de 1,5 mil apresentações,
para 200 clientes. Saiu de uma salinha
para um escritório de 400 metros qua-
drados na Vila Olímpia, em São Paulo,
com 30 funcionários. Empresas como
Pão de Açúcar e ABN Amro estão en-
tre seus clientes. O presidente da Pe-
trobras, José Sérgio Gabrielli, usou a
Soap na apresentação que teve de fazer
ao presidente americano, George Bush,
quando ele veio ao Brasil, em março.

"Persegui durante anos a idéia
de criar um negócio inovador, basea-
do em algo que me desse prazer", diz
Galvão. Ele se formou em educação
física e ensaiou uma carreira profis-
sional de jogador de vôlei. Uma lesão
na coluna tirou-o da quadra aos 24
anos e o pôs num MBA em marke-
ting. O primo engenheiro, espírito
livre, sempre quis tocar o próprio ne-
gócio. O slogan deles? Simples: "Faze-
mos sua idéia parecer ainda melhor".
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Mochilas
voadoras
Os maiores pro-
blemas das jet-
packs eram au-
tonomia de vôo
e combus t í ve l .
Um fabricante vai
r eso l ve r e s s a s
questões com o
modelo T-73. Terá
autonomia de vôo
de 19 minutos,
capaz de cruzar
40 quilômetros a
uma altitude de 75
metros. E o me-
lhor: com querosene de aviação co-
rnum. Velocidade máxima: 135 km/h.
PREÇO: US$200 MIL

PREÇO: US$350
- www.cruzinco ler.coi i

Gelambreta
Uma coisa é certa: seus donos
nunca mais esquecerão a cerveja.
Ern versões movidas a eletricida-
de (300 e 500 watts) ou gasolina
(33 e 39 cc), a Cruzin Cooler pode
carregar 25 latas de bebida de 300
ml, mais o gelo. A velocidade mé-
dia gira em torno dos 25 km/h.

O cigarro do século 21
O e-cigarette é um interessante alia-
do para quem quer parar de fumar.
Parece um cigarro e oferece a sen-
sação que ele proporciona, sem os
malefícios. Funciona com pilhas e
descarrega nicotina de tempos em
tempos, como os adesivos e chicle-
tes. Diferença: simula o ato de fumar.

•PREÇO: US$200
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