CELSO
CARDOSO
Celso Cardoso é formado em jornalismo pela
Universidade Metodista de São Bernardo do Campo e
Pós-Graduado em Teoria e Prática da Comunicação pela
Faculdade Cásper Líbero.
Iniciou a carreira como locutor em 1987 com passagens
pelas rádios 97FM, Antena Um e Capital. Como jornalista,
foi contratado pela TV Gazeta em 1991 emissora na qual
já atuou como repórter, narrador, apresentador e
comentarista esportivo.

CELSO
CARDOSO
Em 1998 foi promovido apresentador do Gazeta
Esportiva, onde atua diariamente até hoje.
Também é editor e apresentador de esportes do
Jornal da Gazeta.
Como professor de comunicação, ministra aulas
de voz desde 1991 com passagens pela
Radioficina, Senac e Faculdade Casper Líbero. Na
Casper, criou o curso de “Locução para
Telejornalismo” em 2003, curso extracurricular
ministrado semestralmente, com turmas lotadas
até hoje. São mais de 30 edições.
Na Insperiência, além de palestrante, é coachingvocal de novos palestrantes e pessoas
interessadas em aprimorar a comunicação falada.
Como cantor, tem dois CDs lançados. “Deixa
Acontecer” de 2009 e “O Outro Lado” de 2015,
lançado pelo selo Blast Records/Sony Music.

PALESTRAS
“FALAR BEM E SEM MEDO! #TODOS PODEM!”
Celso Cardoso demonstra que o bom uso da voz não é privilégio dos comunicadores de rádio e televisão e explica
como falar bem e sem medo em público, seja numa reunião de negócios, palestras, entrevistas ou apresentação de um
projeto. Mostra que qualquer pessoa, desde que bem treinada, pode dominar a oratória e se comunicar de maneira
envolvente e precisa. Mostra que conhecer os recursos da fala, além de ter consciência vocal é ferramenta
indispensável em qualquer área de atuação, inclusive imprescindível para demonstrar credibilidade e liderança. Além da
palestra, dinâmicas com exercícios práticos são transformadores no exercício da fala.
Assuntos abordados: Técnicas de fala, projeção de voz, interpretação, tom, ritmo, entonação, assertividade,
credibilidade, postura diante do público, consciência vocal, improviso.
Para quem: Líderes, vendedores, executivos, gestores, palestrantes, equipes ou pessoas que desejam ter
mais confiança na fala.

PALESTRAS
APRESENTAÇÕES MEMORÁVEIS
Saber expor as próprias ideias é uma competência fundamental dos profissionais contemporâneos. Não importa se
você vai encarar um grande público em um anfiteatro ou apenas um punhado de colegas de trabalho em uma sala de
reuniões, você precisa aprender a expressar seus pensamentos com clareza.

Pensando nisso, a Insperiência traz até você o workshop de Apresentações Memoráveis. Ao participar desse
treinamento, você vai conseguir traduzir seu conhecimento em conceitos simples, estruturar suas apresentações de
maneira eficiente, conquistar a atenção de sua audiência e transformar momentos potencialmente enfadonhos em
ocasiões inesquecíveis.
Após percorrer as 5 etapas do “ABCDE” das apresentações memoráveis, você terá se familiarizado com as técnicas,
acumulado os instrumentos e, principalmente, adquirido a confiança necessária para deixar sua marca toda vez que
tiver a oportunidade de falar em público.
Assuntos abordados: A metodologia ABCDE - atitude, bom senso, conteúdo, design e entrega. Todos os elementos
essenciais para a construção de uma boa apresentação, desde a preparação até a entrega.
Para quem: Todos aqueles que querem se comunicar melhor e aprender a transmitir sua mensagem de forma mais clara
e objetiva, tornando qualquer tipo de apresentação verdadeiramente memorável.

FALE COM O NOSSO TIME E GARANTA UM SHOW
DE CONTEÚDO PARA SUA EMPRESA.
(11) 5083 - 9970
comercial@insperiencia.com.br
www.insperiencia.com.br

