
Gestão de Crise em Redes Sociais
Data
20 e 27 de maio de 2017 (sábados), 09h às 15h.

Carga horária
10 horas. 

Investimento
R$420,00

Objetivos
Abordar todas as etapas necessárias para a concepção, a publicação e o pós-publicação de um 
projeto editorial, por meio de explanação teórica, análise de casos reais, discussão de tópicos em
grupo e atividades individuais e em grupo. Os participantes compreenderão que escrever sua 
obra e tê-la publicada por uma ótima editora, que invista cem por cento dos recursos necessários
para sua publicação, promoção e distribuição, é um objetivo viável, desde que eles atuem de 
forma profissional e conheçam bem quais características os projetos editoriais aprovados para 
publicação possuem e como funciona o processo de avaliação nas editoras.

Público Alvo
Profissionais de comunicação, professores universitários, estudantes de graduação e pós e 
pessoas de quaisquer idades e profissões que desejem escrever seu livro e publicá-lo por uma 
editora de médio e grande porte.

Apresentação
Este curso tem por objetivo preparar os participantes a identificar possíveis crises antes mesmo
que elas se instaurem nas redes sociais, através da criação de uma estratégia de relacionamento e 
aproximação de embaixadores. Além disso, irá oferecer as ferramentas adequadas para conduzir



crises já estabelecidas dentro e fora dos perfis de uma marca, seja ela editorial, comercial ou
institucional.

Justificativa
Considerando o empoderamento do público nas relações de consumo ou representação política, é 
visível o aumento da cobrança por serviços cada vez melhores, por prestação constante de contas 
e por transparência total de quem presta serviços ou oferece qualquer bem - simbólico ou material - 
em troca de pagamento ou reconhecimento. Desde ONGs envolvidas em causas humanitárias até 
empresas B2B e B2C são exigidas a adotarem uma postura humanizada e centrada no indivíduo. 
Nas redes sociais, a multiplicação da opinião dos influenciadores tem sinalizado a importância de 
saber identificá-los e trazê-los para perto, seja no sentido de associar-se a eles, seja para inspirar-
se em sua postura coloquial e próxima, capaz de criar empatia no discurso e amenizar danos 
que eventuais crises on e offline causem às marcas. Daí a necessidade fundamental das áreas de 
comunicação adotarem políticas de relacionamento e métodos de gestão de crise efetivamente 
coerentes ao ambiente de relacionamento das redes, substancialmente diferente dos tradicionais 
veículos pautados por frias notas de esclarecimentos e duros comunicados oficiais.

Professora
Ana Brambilla 
Jornalista, doutoranda em Comunicação com ênfase em redes sociais pela Universidad Austral, 
em Buenos Aires. Foi editora de Mídias Sociais da Editora Globo, do portal Terra e editora de 
conteúdo colaborativo na Editora Abril. É organizadora dos ebooks Para Entender as Mídias 
Sociais volumes 1, 2 e 3. Atualmente, é professora na Faculdade Cásper Líbero, na Faculdade das 
Américas e coordenadora da pós-graduação em Ciências do Consumo e Estratégias Aplicadas, do 
Senac/SP.

Programa de Aula
Métricas de engajamento:
Por que se relacionar?
Humanização do discurso
Como mensurar o êxito e o fracasso do engajamento

Relacionamento:
Detectando e desenvolvendo oportunidades de relacionamento
Identificando potenciais embaixadores nas redes
Como criar uma estratégia/operação de relacionamento

Gestão de Crise:
Avaliando reações: quando apagar, abafar ou responder?
Linguagem e discurso - o tom humanizado das redes
Análise de casos editoriais, comerciais e institucionais
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Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento. 
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.
Pessoa jurídica
No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro 
(com os dados da empresa) para que a nota saia com os dados da empresa; além de poder 
pagar com boleto (valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade de 
parcelamento também).

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis 
antes do início do curso. 
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso 
de 100% do valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das 
aulas, ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de 
antecedência da data prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por 
exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha 
utilizado o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: 
não haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em 
conta bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para 
estorno na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.
com.br.
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