
  

                                                                                                
 
Curso de Oratória e Liderança Ênfase em Negociação 
 
Comunicar-se bem faz toda a diferença. 
A ascensão profissional, social e pessoal está diretamente vinculada a 
capacidade comunicacional. Da mesma forma a liderança. 
Numa negociação, se duas empresas oferecem produtos iguais em qualidade 
e preço, por exemplo, fecha negócio aquela que se comunica melhor. 
Em qualquer processo de negociação existem alguns erros que podemos 
evitar. O mais comum e que mais compromete o sucesso é a falta de 
planejamento. 
Durante a negociação é extremamente importante criar-se um ambiente 
cordial, favorável ao entendimento desde o início, reduzindo eventuais tensões, 
procurando-se um consenso. 
Por isso, o COL (Clube de Oratória e Liderança) vem, desde 1979, qualificando 
oradores e formando líderes com suas palestras e cursos. 
 
 
Objetivo geral 
 
Desenvolver e aprimorar a comunicação humana, a prática da fala em público 
e das negociações superando a timidez, vencendo a inibição, ampliando a 
liderança e otimizando resultados. 
 
 
Objetivos específicos 
 
Conhecer e aplicar técnicas de liderança, negociação, preparação, construção 
e execução de discursos e apresentações, de forma simples, clara, segura e 
convincente, conferindo ao orador tranquilidade para enfrentar pequenas e 
grandes plateias sociais e comerciais. 
Adquirir habilidades de convencimento superando as barreiras da negociação. 
 
 
Alinhamento com metas ODS 
 
Tendo o Clube de Oratória e Liderança (COL), entre os seus objetivos os de: 
√ Formar, qualificar, desenvolver, apoiar, estimular e fomentar a prática da 
oratória e liderança nos mais diversos níveis sociais, intelectuais, profissionais 
e culturais da sociedade brasileira; 
Finalidades estas que convergem com alguns ODS, destacamos, dentre as 169 
metas, algumas que este curso está mais alinhado: Até 2030, empoderar e 
promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente 
da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica 
ou outra 
 
 
 
 



  

                                                                                                
 
Curso 16hs presencial - restrições durante a pandemia 
 
Curso de 16hs sendo 4 módulos de 4hs com formatação presencial para 
ambientes que permitam a participação de 15 pessoas com distanciamento 
mínimo de 1,5 m entre cada participante. 
 
 
Conteúdo 
 
√ Técnicas para melhorar a dicção 
√ Técnicas para falar com naturalidade, eficiência e espontaneidade 
√ Técnicas de liderança e Semiótica da comunicação humana 
√ Negociar é pura comunicação 
√ Técnicas de conversação na negociação 
√ Negócios em encontros rápidos 
√ Preparação para um encontro de negociação 
√ Características e erros mais comuns do negociador 
√ Dicas práticas e estilos de negociação 
√ Técnicas para controlar o sistema nervoso 
√ Técnicas de leitura e de apresentação de objetos e materiais 
√ Técnicas da apresentação de improviso 
√ Técnicas de apresentações com recursos multimídia 
√ Técnicas de como responder a perguntas 
√ Técnicas de postura, vestuário, posicionamento e lay-out de ambientes 
√ Técnicas de apresentação de pessoas e autoridades 
√ Técnicas do discurso de agradecimento 
√ Análise das subjetividades privatizadas do orador X ouvinte 
√ Demonstração da importância da linguagem corporal e impostação de voz 
√ Técnicas de Escutatória e a importância do “Não sei” 
 
 
Metodologia - Comunicação verbal e não verbal 
 
Com conteúdo teórico e prático, os participantes fazem apresentações para a 
identificação e eliminação de vícios, inadequações, trejeitos, defeitos quanto à 
impostação de voz, má postura e mau uso da Língua, com o instrutor 
apontando e corrigindo cada um destes pontos em avaliações individuais e 
coletivas, sempre de forma construtiva, de maneira que o "erro" observado em 
"A" sirva de atalho para "B". 
"O que faço com minhas mãos?"; "Para onde olho?"; "Como exibir um objeto?"; 
"O que devo (e não devo) vestir?”; "Onde eu me posiciono neste ambiente?" 
Entre outras, estas são algumas dúvidas que serão exaustivamente exploradas 
no decorrer das apresentações de modo a fixar o aprendizado.  
Cada participante fará no mínimo três apresentações durante o curso 
totalizando 45 apresentações que serão avaliadas/comentadas pelo instrutor. 
Algumas destas apresentações serão gravadas em vídeo para fins didáticos 
durante o curso. 



  

                                                                                                
 
 
Investimento 
 
Curso com formatação In Company para realização em todo o território 
nacional. Entre em contato para informações complementares e valor do 
investimento: coljoinville@clubedeoratoria.org.br ou fone/whatsapp 47 
999.846.244 
 
 
Certificados 
 
Além da apostila com rico conteúdo complementar os participantes que 
concluírem o curso com mínimo de 75% de frequência receberão certificados 
emitidos pelo Clube de Oratória e Liderança (COL). 
 
 
Instrutor 
Altamir Andrade é jornalista profissional, Personal Trainer de Oratória, 
Palestrante TEDx e Instrutor Titular do Clube de Oratória e Liderança (COL) 
desde 1989. Por seus cursos já passaram 3.355 líderes e oradores de 
empresas como: BMW do Brasil, UFPR - Universidade Federal do Paraná, 
Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, TOTVS - Joinville - 
Belo Horizonte - São Paulo, Whirlpool S.A, Escola Legislativa da Alesc, CEAJ - 
Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, Loghaus Comércio de Artigos 
do Vestuário, Associação Empresarial de Araquari, Porto de São Francisco do 
Sul, entre outras 


