
as CRISES
nossas de 
cada DIA



Crises Corporativas  
prevenção e gestão

• Confiança
• Humanização
• Comunicação

Crises Nossas do Dia a Dia  
prevenção e gestão

+ comunicação = 
humanização = confiança





REPUTAÇÃO



Imagem é a percepção 

do presente. É FOTO!

Reputação é a soma da 

imagem ao longo de um 

tempo. É FILME!

Identidade é o que é







= confiança



isso é

CONFIANÇA







“Confiança é colocar-se vulnerável, 
voluntariamente, na expectativa de 
que a outra parte honre esta 
confiança”

Marco Tulio Zanini, consultor e professor da FGV





















Gente gosta de gente!



by Dra. Carol Terra



by Dra. Carol Terra



conhecimento

clareza

seriedade

entusiasmo

empatia



EU CONFIO



Campanha
Adoçantes são 
seguros. Fato!



Trajetória e principais resultados por ação: e público de interesse.



EU CONFIO



e a

COMUNICAÇÃO



Brasil, junho de 2013





#BeTrue #BeTrusted #BePart

#Think
Plural

#Think
Mobile

#BeBeta

#Think
Ahead

#Think
Higher

#Be
Useful

#Be
Intuitive

#BeCollaborative

#Fonte



transparência, 
respeito e 
gratidão

mudança

Comprome-
timento com 
o coletivo

demonstre com lógica e 
descubra com intuição

#Fonte

confiança

diálogo convivência recriar

coragem

autenticidade

autocrítica







= confiança



O QUE É 
COMUNICAÇÃO?





COMUNICAÇÃO
NÃO É O QUE VOCÊ DIZ. 
É O QUE O OUTRO ENTENDE.





COMUNICAÇÃO É 
COMPORTAMENTO



ASSIM COMO NÃO É POSSÍVEL 

‘NÃO SE COMPORTAR’
TAMBÉM NÃO É POSSÍVEL 

‘NÃO SE COMUNICAR’



COMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE

Não verbais
55%

Vocais
38%

Verbais
7%

Fonte: Carlaw and Deming, 2001



DIÁLOGO
A BASE DA COMUNICAÇÃO



“Diálogo requer 
abertura, simpatia e 
generosidade”
(Edgar Morin)



A ESCUTATÓRIA 
segundo Rubem 
Alves



“Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso 
de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. 

Ninguém quer aprender a ouvir.

Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É 
preciso também que haja silêncio dentro da alma.

A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite 
melhor.

Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil 

de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais 
bonitos”.



EMPATIA: capacidade de 
se colocar no lugar do 

OUTRO



By Brene Brown

https://www.youtube.com/watch?v=Ay846oJ8tfY&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=Ay846oJ8tfY&t=2s


14 dicas para prevenir as crises nossas 
do dia a dia

Como promover uma comunicação 
empática, de gente para gente, para 

conduzir as relações humanos 
(profissionais ou pessoais)



COMUNICAÇÃO
NÃO É O QUE VOCÊ DIZ. 
É O QUE O OUTRO ENTENDE.

DIÁLOGO
A BASE DA COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO

É COMPORTAMENTO.

ASSIM COMO NÃO É POSSÍVEL 

‘NÃO SE COMPORTAR’
TAMBÉM NÃO É POSSÍVEL 

‘NÃO SE COMUNICAR’

MAIS EMPATIA



• O que eu quero falar?
• Por que isso é importante 

para a minha empresa?
• Para quem eu vou falar?
• Por que isso é importante 

para quem vai me ouvir? 
(mapeamento de riscos)

• O que a pessoa espera ouvir 
(“a expectativa anda de mãos dadas 
com a frustação”)

• “Seja o seu agir o mesmo que o 
seu falar”

• Você acredita no que você tem 
que falar?

• Preparação
• Clareza
• Organização do discurso
• Você está preparado para

dialogar?• Você é capaz de escutar “de 
verdade”?

• Não entendeu? Pergunte!
• Entusiasmo



Gisele Lorenzetti
gisele.lorenzetti@lvba.com.br
(11) 99611-2215

mailto:gisele.lorenzetti@lvba.com.br

