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Fernanda Aguiar

• Professora no Ensino Superior

• Analista Comportamental

• Mestre em Gestão e Negócios – UNISINOS

• Especialista em desenvolvimento e dinâmica  
dos grupos (SBDG).

• Coach Profissional e Pessoal



2020: Uma 
transformação 

gigante



Onde há seres humanos , há erros, 
controvérsias e os eventos ruins, além 

dos fatores externos:  economia, saúde, 
política, sociedade ou tecnologia

São experiências dolorosas e 
desafiadoras!

Mas também promovem um grande 
crescimento.

As crises são parte do 
processo de trajetória 
das pessoas



Mudança de 
foco



O novo olhar

Capacidade para superar desafios, 
reforçar comportamentos 
positivos, fortalecer a relação com 
as pessoas e minimizar os impactos 
negativos



Competências em alta

• Autogestão
• Empatia e cooperação
• Resiliência
• Flexibilidade
• Cultura Digital
• Comunicação
• Transparência

COMPETÊNCIA



O poder da 
informação



Como lido com 
as informações?

A tripulação do Titanic manteve o navio na 
velocidade máxima mesmo depois de ter recebido 

6 vezes as informações sobre icebergs na área



Como desenvolvo 
a minha equipe 
para lidar com a 
crise?

Havia um treinamento de emergência marcado com os 
passageiros para a mesma data em que o navio afundou, 
mas o capitão por algum motivo resolveu cancelar. Se o 
treinamento agendado realmente tivesse acontecido, 
provavelmente mais pessoas teriam sido salvas



A responsabilidade é 
do relógio?

Se o alerta do vigia, 
sobre o iceberg, 
chegasse pelo menos 
30 segundos antes... 
teria sido possível 
evitar a colisão.



Dê atenção aos
sinais!



A COOPERAÇÃO

Diferenças culturais 
Diferenças de acessibilidade
Autogestão
Decisões pessoais afetam o coletivo

A cooperação já existe!



Gerencie as 
emoções!



Reforce a comunicação!
O PRIVILÉGIO DA DESCOBERTA!



Não adie as decisões!



Organize sua 
rotina



Acompanhe
os alunos, 
muito além dos 
números



Esvazie sua 
xícara!



Onde você me encontra?

Instagram: fer_nandaaguiar

falecomfernandaaguiar@gmail.com

Fernanda Aguiar

fer_nandaaguiar



De tudo que falamos,
qual seu maior desafio?

Qual a sua potência ?


