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Executivos que conhecem assunto falam melhor em público. 
 
Rodrigo Baggio não é só conhecido pelo fato de ser o diretor do Comitê para a Democratização da 
Informática (CDI), órgão criado há 10 anos, presente em 20 estados brasileiros e em nove países. 
Ele também é conhecido (e admirado) pela sua capacidade de falar em público com desenvoltura 
e de impressionar e prender a atenção de platéias (como no Fórum Econômico de Davos, em 
2000) com seu estilo emocional.  
 
"É muito fácil para mim discursar sobre o trabalho que amo. As palavras nascem do peito e vão 
até a cabeça. É tudo muito natural", afirma. Mas no início não foi tão fácil assim: a pouca idade 
causava timidez, que levava a dificuldades na hora da explanação. Nada que a maturidade não 
tenha resolvido. "Com o passar do tempo isso foi mudando e hoje me sinto muito mais seguro em 
seminários, conferências e apresentações", frisa. 
 
Falar em público é uma tarefa que ainda assusta muita gente. A habilidade deve ser iniciada na 
infância, mas é deixada de lado por diversos motivos. "O ideal é que a criança, desde seus 
primeiros anos, aproveite todas as oportunidades de falar em público. Trabalho em grupo no 
colégio, apresentação na escola, no curso de inglês e tudo mais. É assim que começa essa 
aprendizagem", explica o professor de expressão verbal e autor de diversos livros sobre o tema, 
Reinaldo Polito. Mas o medo acaba por afastar a criança dessa tarefa. "A maioria foge desse tipo 
de atividade. E aí, quando chega a idade adulta, começam os problemas de falta de 
comunicação", alerta o professor. 
 
Esse medo não atormenta Baggio, mas já atrapalhou Olney Botelho, dono da Superpão, padaria 
de produtos artesanais e vice-presidente da (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) Firjan de 
Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. "Uma vez estava presidindo uma mesa e reparei 
que tinha uma pessoa com ar de reprovação. Senti-me muito mal, parecia que ia me perder".  
 
Chamar o ouvinte para o debate foi a solução encontrada por Botelho. "Aí ele foi se perdendo e 
acabei revertendo uma situação que estava bem ruim para o meu lado", brinca Botelho, que tirou 
uma grande lição dessa história. "Durante uma apresentação em público, é importante olhar para 
todos e não fixar sua vista em só uma pessoa", completa. 
 
Para Polito, uma boa preparação não começa a poucos dias da apresentação, mas muito antes. "É 
fundamental saber o assunto e estudá-lo muito antes da palestra. O discurso de improviso sempre 
traz maus resultados. Planejamento e ensaio são essenciais. A antecipação reduz a adrenalina do 
momento e deixa o palestrante bem mais tranqüilo", ensina. O conselho é seguido à risca por 
Botelho. "Estudo o tema, chego com antecedência ao local do evento e busco ficar concentrado 
algum tempo", complementa. 
 
A meditação faz parte do ritual de Baggio, do CDI. "Sempre tenho um momento de introspecção 
antes de uma apresentação. Antes, também, gosto de saber para que público vou falar, o 
contexto e o número de pessoas", conta Baggio. Silvina Ramal, diretora da ID Projetos 
Educacionais, considera a postura no "palco" um dos aspectos mais importantes. "O orador tem 
que estar entusiasmado, tem que estar com o olho brilhando e ainda manter uma interatividade 
com o público", define. Outros cuidados a serem tomados são o uso correto da língua e a escolha 
do vestuário. "É importante estar bem vestido e não se deve usar gírias", ressalta. De acordo com 
Polito, identificar suas próprias qualidades é o primeiro passo. "Muita gente tem o costume de não 
se achar bom nisso ou naquilo. Elas devem aprender a perceber suas qualidades e tentar corrigir 
seus defeitos na hora de falar em público", analisa. 
 
 



Nervosismo inicial é normal  
 
Mesmo os mais experientes sentem-se inseguros diante de determinadas situações, como o caso 
do seminário de Rodrigo Baggio, do CDI, durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suiça, 
em 2000. "Foi intimidador pelo número e, principalmente, pela qualidade da platéia. Quando olhei 
à minha volta, vi ninguém menos que Bill Gates, entre outros executivos. Porém, quando vi já 
estava lá falando e acho que fiz bem o meu papel", declara. Independentemente da platéia, o 
nervosismo faz parte das apresentações. "Fico nervoso no início, mas depois que começo a falar, 
o nervosismo passa. Quanto mais o tempo vai correndo, mais confiante vou ficando", justifica 
Olney Botelho, da Superpão. 
 
Cursos também são opções para quem ainda treme na hora de falar para platéias. Em São Paulo, 
os cursos de expressão verbal de Reinaldo Polito e no Rio, as aulas de Glorinha Beuttenmüller 
ensinam técnicas de boa fala em público e ajudam os mais tímidos a vencer a "tremedeira" inicial.  
 
"Ainda existe muito preconceito com os cursos de oratória, mas eles podem ser úteis para quem 
ainda enfrenta problemas de comunicação", avisa Polito. Um recado que ele não dá só para quem 
precisa falar para personalidades do mundo dos negócios ou para platéias maiores. "Não existe 
mais uma área em que a boa expressão não seja importante. Começa dentro de casa e chega ao 
trabalho. Hoje, todas as atividades exigem desenvoltura e capacidade de expressão, desde o mais 
técnico até o presidente da empresa", conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 maio 2006, Carreiras, p. B-9. 
 


