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Por que fizemos o manual?
A prática da gentileza corporativa é essencial para  as relações entre as pessoas e a

prosperidade das empresas. Em ambientes com interações saudáveis, sempre

nascem grandes parcerias, projetos e ideias.  

Por isso, neste manual de gentilezas, vamos abordar algumas posturas e formas de

se comunicar que podem ser mais assertivas e agregadoras quando são

acompanhadas de um olhar cuidadoso com o próximo

Para isso, destacamos  5  ambientes/situações de trabalho muito comuns nos dias

de hoje: Email,  Call, Relacionamentos, Apresentações e Projetos. 

E aí, vamos ser gentis neles também?



Ambientes Corporativos
Pequenas Gentilezas
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Email    Call    Relacionamento    Apresentações   Projetos 

Se, por acaso, alguém enviar uma
informação ou material errado no e-mail,
avise ao colega em particular. Evite
evidenciar a falha do outro na frente de toda
a equipe ao responder, por exemplo, com
cópia para o mailing inteiro.

1. Antes de entrar no assunto do e-mail, por
mais urgência que exista, sempre vale a
pena perguntar: tudo bem? Como vai
você? Como estão as coisas?

DESLIGUE O MODO AUTOMÁTICO DE TRABALHO

2.
ATIVE SUA SENSIBILIDADE COM O OUTRO 



Email    Call    Relacionamento    Apresentações   Projetos 

Caso alguém levante a mão, enquanto você
estiver falando, faça uma pausa e pergunte
se o colega quer comentar algo. A opinião ou
consideração dele pode aprofundar ainda
mais a conversa.

3. O colega está com problemas na internet
no meio de uma apresentação? É hora de
uma gentileza salva-vidas! Pergunte se ele
gostaria que você compartilhasse a tela
enquanto ele apresenta. 

UMA GENTILEZA PODE SER UM BOTE SALVA-VIDAS

4.
DIVIDIR O ESPAÇO COM O COLEGA PODE DEIXAR SUA
CONVERSA MAIS VALIOSA



Email    Call    Relacionamento    Apresentações   Projetos 

No trabalho, é comum que haja divergências de opiniões e ideias. E não é para
menos, afinal, neste ambiente, temos que conviver com pessoas de
diferentes culturas, pensamentos e opiniões. Então, aprenda a ter discussões
construtivas sem que esse atrito se torne uma discussão ou briga. Não se
esqueça que a falta de respeito impacta na saúde corporativa. 

5. Ao perceber que um colega de trabalho
não está no seu melhor dia, seja empático
e pergunte se está tudo bem ou precisa de
ajuda. Lembre que um dia pode acontecer
com você.

EMPATIA E SIMPATIA! 

6.
GENTILEZA É OPÇÃO, RESPEITO É OBRIGAÇÃO 

Seja Gentil! 



Email    Call    Relacionamento    Apresentações   Projetos 

Nosso 100% não é sempre igual. A vida é feita de
nuances e coisas acontecem diariamente. Aprender a
respeitar as individualidades e compreender o
universo do próximo faz com que possamos nos
conhecer melhor.

7. Já observou um colega sendo excluído por um
grupo porque ele não está ‘dentro dos padrões’?
Seja gentil, busque se aproximar e entender o que
ele sente e o que você pode fazer para ajudá-lo. 

INCLUSÃO ESTÁ DENTRO DO CORAÇÃO 

8.
TRABALHO EM EQUIPE É DAR 110% QUANDO UM
COLEGA SÓ PODE 90% 



Email    Call    Relacionamento    Apresentações   Projetos 

Faça questão de comemorar
conquistas com seus colegas.
Reconhecer o progresso do
próximo e comemorar junto a
ele.

9.  Busque sempre ser justo, peça desculpa quando
perceber que errou e seja empático com o erro dos
outros.  Sempre agradeça às pessoas que lhe fazem
favores. 

CUMPRIMENTE, AGRADEÇA, PEÇA DESCULPA, CONVERSE! 

10.
COMEMORE COMO SE FOSSE VOCÊ! 



Email    Call    Relacionamento    Apresentações   Projetos 

Se a apresentação terminou e você
percebeu que o colega ainda está
compartilhando a tela, avise. Evite
constrangimentos desnecessários!

11. Se você gostou da apresentação do
projeto de um colega ou cliente,
expresse isso de forma gentil e
construtiva. Não precisa guardar
segredo sobre isso!

NÃO ECONOMIZE ELOGIOS

12.
UM TOQUE DE GENTILEZA



Email    Call    Relacionamento    Apresentações   Projetos 

13. Se os colegas lançarem um projeto
colaborativo na empresa, reserve um
minuto para participar e contribuir. Isso não
afetará o seu desempenho e vai fazer muita
diferença para a equipe!

EQUIPES SÃO CONSTRUÍDAS PARA AGREGAR!



Práticas
Dicas



EU ACHO QUE
ISSO NÃO VAI
FUNCIONAR! 

MUDE POR

Eu tenho uma
sugestão sobre
esse ponto! 

VOCÊ NÃO FALOU
SOBRE ESSE PONTO
SUPER IMPORTANTE

MUDE POR

Complementando o
que você disse...

NÃO GOSTEI DA
SUA IDEIA

MUDE POR

eu pensei de uma
outra forma, vamos
conversar sobre?



Palavras e frases para

ABUSAR



Muito Obrigado! 

Parabéns pelo trabalho! 
Desculpa pelo atraso! 

Oi, tudo bem? 
Agradeço pelo seu tempo! 

Seu trabalho ficou incrivel! 

Feliz aniversário! 



EVITAR
Palavras e frases para



Não! 
Você nunca consegue
respeitar os prazos! 

Você não
entendeu

nada, vou te
explicar!

A reunião já começou
há 10 minutos!

Acho que poderia ter ficado melhor se tivesse
usado a minha ideia!

Fiquei aguardando seu retorno, mas como
não disse nada, enviei assim mesmo! 



Sentiu que
você precisa
se comunicar
de modo mais
empático? 
Nós temos uma sugestão de livro! 



Obrigado por chegar até aqui ;)

Bom trabalho! 

Produção colaborativa Zahg Academy

Acesse a comunidade

https://zahgacademy.com.br/
https://zahgacademy.com.br/

