
Daniel Jezini é auditor no TCU há quase 20 anos, já tendo 
ocupado com sucesso diversas funções de liderança e 
gestão. Atualmente ministra o curso "Apresentações 
que Marcam" no TCU e em outras organizações. No ISC 
(TCU), foi agraciado com o prêmio “Professor Destaque” em 
2017 e 2018. No IBGP, recebeu o prêmio "Professor e 
palesstrante mais bem avaliado" em 2016 e 2017. Muito requisi-
tado, ministrou palestras e cursos em toda a esplanada, tribunais e 
em inúmeros eventos pelo Brasil.

“A habilidade de lidar com as pessoas é uma commodity que pode ser 
comprada, como açúcar ou café. E eu pagarei mais por essa habilidade que 
qualquer outra na face da terra.”

John D. Rockefeller
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O segundo 
módulo se chama 
Cativeiro Lógico. 
Nele você vai 

aprender o melhor 
caminho para segurar 
a atenção das pessoas 
e como prepará-las 
para absorver seus 
principais pontos.

O terceiro passo é 
a Janela de 
Oportunidade. 

Esse é o momento 
de mover as pessoas. 
Esse módulo ensina 
como levar alguém a 
agir assim que acabar 
a “conversa”, sem que 
suas ideias “fiquem 
para depois”. 

O último módulo 
são os Gatilhos da 
Inspiração, que 
tratam do que 

chamo de potencializa-
dores. Esses são 
Humor, Histórias e 
Humildade. São eles 
que tornam sua men-
sagem inesquecível.

O programa é dividido em 4 módulos:

+O curso ainda ensina sobre como criar slides para apresentações. Slides são 
um importante reforço visual, podendo reforçar ou atrapalhar a sua comunica-
ção. 
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Como mover pessoas e alcançar o 
sucesso ao falar em público

Que tal desenvolver a habilidade de 
prender a atenção das pessoas e influenciá-las?  

insanavox

Sucessoo

Não importa que todos têm um celular para distraí-los. Chega de se preocupar com isso. O curso foi 
desenvolvido combinando diferentes técnicas de comunicação e influência, tendo levado os partici-
pantes a experimentar e se acostumar com o sucesso diante de qualquer número de pessoas.

A primeira etapa 
para influenciar é 
garantir a atenção. 

Por isso, o primeiro 
módulo é o Sequestro 
da Atenção. Vamos 
aprender como iniciar 
qualquer apresentação 
garantindo a atenção 
de todos, e deixando-
-os ansiosos pelo que 
vêm depois.
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Sequestro da Atenção

Não deixe para o outro decidir se quer ou não te ouvir
Como começar qualquer interação com confiança
Como deixar quem te ouve ansioso para receber sua mensagem

Cativeiro Lógico

O caminho garantido para prender a atenção 
Como explicar qualquer coisa para que a pessoa queira pensar como você
A hora certa de mostrar as vantagens da sua mensagem

Janela de Oportunidades

A hora de dar o recado
A melhor maneira de levar alguém a agir 
Os erros mais comuns que fazem com que suas ideias fiquem “para depois”
 

Quais os ingredientes de uma boa história
O que estraga uma história
Quando usar sua arma mais poderosa

Gatilhos da Inspiração

História

Humildade
Por que usar humildade e vulnerabilidade para criar conexão e empatia
Como deixar o outro pré-disposto a concordar com você e defender suas ideias

Humor
As diferentes formas de humor
Como usar humor de forma eficaz
Em que situações usar humor

Reforço Visual - Slides de Guerrilha

Como criar slides rapidamente, como um designer, para reforçar o impacto de suas palavras

pessoas com ótimas ideias e 
disposição de trabalhar, que querem 
ver seus planos saindo do papel e 
sendo colocados em prática

Ao término do curso o participante
receberá certificado emitido pelo
Instituto Brasileiro de Governança
Pública (IBGP). 

Solicite uma Proposta para
Cursos In Company.

Para mais informações, acesse:
O Código da Influência
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O Código do Sucesso
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