
Comunicação para líderes
Do básico à alta perfomance



Executivos e outros líderes estão expostos a diferentes formas de mídia 
de uma maneira jamais vista. Com a pandemia,  o mundo adotou novas 

ferramentas, como aplicativos e plataformas de colaboração (Zoom, 
WeBex, Team, Skype), que permitem o acesso remoto a qualquer um, em 

qualquer lugar.

Contexto: o grande “Big Brother”





Apesar do aumento da exposição a diferentes formas de mídia, a quase 
totalidade dos líderes NÃO está preparada para o novo universo da 

super exposição. 

O desafio





Treinamento de Comunicação para Alta Performance*
- Standard

- - Advanced
- - High Level

*método criado e aplicado pelo jornalista Vinícius Dônola

A solução



Clientes



Nível 1: Standard (Media Training)

- - Reconhecimento dos potenciais e fragilidades da marca e/ou do líder

- - Compreensão da nova era da Comunicação 4.0

- - DO’s e DON’Ts durante o contato com a mídia

- - Apresentação das key-messages (mensagens-chave)

- - Simulação gravada de entrevista (presencial ou online)

- - Análise de conteúdo e comunicação não-verbal



Nível 2: Advanced (Key-messaging)

 

- - Revisão das mensagens-chave

- - Alinhamento das mensagens aos valores da marca e/ou do líder

- - Gravação de entrevista em ambiente de crise simulada com equipe de TV

- - Análise de conteúdo e comunicação-verbal

- - Gravação de entrevista por aplicativo e/ou plataforma de colaboração

- - Revisão e eventual regravação



Nível 3: High Level (Performance de Porta-Voz)

 

- - Gravações de entrevista em estúdio em situações de crises real e simulada

- - Análise de comunicação não-verbal em diferentes enquadramentos de 
câmera

- - Leitura de texto com uso de teleprompter

- - Teste do improviso diante da câmera

- - Simulação de debate



Jornalista

Consultor de Comunicação

Especialista em Media Training

Diretor e roteirista de “Fênix: o voo de Davi”(documentário 
lançado em 2021 pelo GloboPlay e GloboNews)

Repórter Especial da Rede Globo por 15 anos

Correspondente internacional

Vinícius Dônola



Contatos

LinkedIn: viniciusdonola

Instagram: @viniciusdonola

www.donconteudos.com.br

www.viniciusdonola.com

http://www.donconteudos.com.br/
http://www.viniciusdonola.com/

