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Parte 1 - Contando a sua história de empreendedorismo 

 

Transcript 
 

[Texto: Aperfeiçoando o seu discurso] 
  

[Texto: Criado e apresentado por 3 Day Startup] 
  

[Texto: Contando a sua história de empreendedorismo] 
  
Olá. Meu nome é Nick Chagin, sou da 3 Day Startup, e nossa especialidade é fornecer programas 
educacionais intensivos e práticos de empreendedorismo para alunos de faculdades e universidades do 
mundo inteiro.  
  
Boas-vindas à série "Aperfeiçoando o seu discurso".  Durante esta série de 5 vídeos, vamos cobrir os 
elementos importantes de um discurso de negócios e como eles podem ajudar você a se tornar um 
empreendedor mais profissional, confiante e persuasivo.  
  
Vamos começar com uma pergunta: O que pedir um aumento ao seu chefe, falar em uma campanha e atrair 
talentos para a sua empresa têm em comum? Eles são todos exemplos de discursos. 
  
Em outras palavras, um discurso é uma combinação de palavras usada para demonstrar valor e alcançar 
algum tipo de objetivo posterior.  
  
Se você quiser pedir um aumento ao patrão, você deve mostrar o quanto você trabalhou e merece esse 
aumento. 
  
Se alguém que almeja um cargo public estiver discursando em campanha, deverá mostrar como planeja 
impactor positivamente a comunidade para ganhar os votos. 
  
Se você quiser atrair os melhores talentos para a sua empresa, deverá demonstrar como o seu trabalho faz a 
diferença. 
  
Como empreendedor, fazer um discurso é algo que você terá de fazer milhares de vezes. Desenvolver o seu 
discurso é como desenvolver o seu produto ou serviço.  Você precisará compartilhar com os outros, receber 
feedback, fazer alguns ajustes e mudanças e, então, compartilhar novamente.  
  
É a mesma coisa com o seu discurso.  Continuar compartilhando com os outros somente ajudará a melhorá-
lo.  Essa habilidade de adaptar o discurso vem do mindset de empreendedor.  Empreendedores precisam 
aproveitar as oportunidades  de compartilhar suas ideias com outras pessoas.  Eles precisam ser adaptáveis e 
receptivos a feedback  quando compartilham suas ideias.  E precisam de uma comunidade apoiadora  para 
ajudá-los a crescer na jornada do empreendedorismo.  
  
Então, vamos pular de cabeça no que é um discurso e como diferenciar um discurso formal de um discurso de 
elevador. 
  
Para saber mais, visite yali.state.gov e faça parte de algo maior. 
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