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perfil
Publicitária premiada e escritora com cinco livros 
publicados, Cris Guerra é criadora do 1º blog de 
looks diários do Brasil e precursora da nova 
linguagem de comunicação da moda. Sua história 
pessoal emocionou o Brasil e resultou no livro Para 
Francisco. Cronista das revistas Pais & Filhos e Vida 
Simples, Cris também escreveu na Veja BH nos 3 
anos de circulação da revista. Assina a coluna 
“Inspiração” na rádio BandNews FM de Belo 
Horizonte e viaja pelo país proferindo palestras 
comportamentais (autoestima, crescimento pessoal, 
moda e maternidade).

www.crisguerra.com.br



Cris propõe uma disCussão 
sobre Comportamento, 
maternidade e moda, Com 
seu bom gosto e olhar 
simples e bem humorado.
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p a l e s t r a s
Cris perdeu seu jovem marido de morte súbita quando estava grávida de sete meses. Do luto ela se recriou e hoje inspira pessoas de várias maneiras.  
De forma bem humorada, Cris toca fundo no público e gera verdadeiras transformações. A criatividade peculiar dos publicitários possibilita que ela 
mergulhe no universo de sua plateia, criando um clima fascinante! Seja para superar um problema pessoal ou profissional, seja para alterar positivamente 
a atuação em equipe dentro da empresa, os temas são abordados de forma a deixar os ouvintes envolvidos. Cris transforma a inércia em vontade de agir 
e deixa a plateia com um sentimento de poder.



Chegou a hora de descobrir porque as perdas e os medos são os 
maiores impulsionadores do nosso sucesso”

“Uma curva no caminho. Uma perda. Um imprevisto de grandes 
proporções. Talvez seja esse o momento de ideal para se levantar 
do chão e pegar o maior dos impulsos.” Após perder seu marido 
ainda grávida, Cris se reergueu do luto e transformou sua turbulenta 
história em ferramenta para inspirar e engajar outras pessoas. 
Transformando o sofrimento em combustível para sair do escuro, 
Cris criou o antigo blog “Para Francisco”, nome do seu filho, e “Hoje 
Vou Assim”, outra ferramenta indispensável na reconstrução de sua 
perdida autoestima. Na palestra, Cris converte inércia em vontade 
de agir e consegue deixar na plateia um sentimento de poder, 

A grAnde virAdA



AUTOeSTiMA  
e inSpirAÇÃO
“A autoestima é um músculo. Se não exercitar 
diariamente, ele enfraquece.”

Colocando o indivíduo como principal 
protagonista de sua própria história, Cris 
aplica as suas histórias e experiências de vida 
para desmistificar os mitos e crenças que 
atrapalham no equilíbrio do nosso corpo, da 
nossa motivação e da nossa felicidade interna.



moda 
e auto estima

MOdA  
e idenTidAde
Nessa palestra, Cris transforma a Identidade 
em poderosa estratégia competitiva e refle-
te sobre a importância de conhecer a iden-
tidade profissional para construir caminhos e 
estratégias na carreira corporativa, seja como 
empreendedor ou colaborador. Comparti-
lhando recortes de sua trajetória, ela enfatiza 
que “problemas subjetivos podem se tornar 
oportunidades” criando pontes possíveis en-
tre as características positivas e negativas de 
cada um. Trabalhando a “mudança” como im-
portante pilar, Cris trabalha a preservação da 
essência sem deixar de lado a evolução e o 
futuro das pessoas e corporações.

O pOder de Ser 
de verdAde
Contando sobre o início de sua história no 
mundo digital, Cris fala dos posicionamentos e 
ações necessárias para se construir uma ima-
gem sólida e de credibilidade na web, ou fora 
dela. Erros, acertos e desencontros da própria 
Cris que ajudam outras pessoas a caminhar de 
forma mais assertiva e honesta nas redes.



a arte
de ser mãe

A ArTe 
de Ser MÃe
A publicitária, escritora e colunista de moda 
tornou-se mãe em circunstâncias muito 
particulares: seu marido faleceu antes mesmo 
de o filho deles nascer, quando Cris estava 
no sétimo mês de gestação. A inesperada 
adversidade trouxe sofrimento, mas, acima 
de tudo, crescimento e transformação. Ao 
se ver diante de dois sentimentos opostos e 
simultâneos, igualmente intensos – a morte 
de um grande amor e a chegada de outro 
grande amor, o maior amor que um ser 
humano é capaz de sentir – Cris fez uso da 
linguagem como sua maior aliada. Não apenas 
a linguagem escrita, mas também a visual, que 
a levou ao seu encontro definitivo com a moda. 
Relatando as situações pelas quais passou e 
passa em sua experiência de criar Francisco, 
Cris derruba mitos importantes associados 
à maternidade, mostrando principalmente a 
grande força gerada pelo nascimento de uma 
criança e pelas responsabilidades que crescem 
com ela. “Francisco pariu em mim uma mulher 
muito mais forte, empreendedora, capaz do 
que nunca imaginei”, diz a palestrante.



moda 
intuitiva

MOdA  
inTUiTivA
A palestra é baseada no livro “Moda Intuitiva“, 
de autoria da facilitadora. Um “não manual” de 
moda que ajuda as pessoas a descobrirem seu 
próprio estilo, o que contribui para consolidar 
a identidade e, consequentemente, reforçar a 
autoestima. Caminhando na direção contrária 
das tendências e obrigatoriedades, a palestrante 
indica um caminho revelador em que o vestuário 
é instrumento de libertação e felicidade. O 
conteúdo foi construído através de décadas de 
vivências próprias, em que a palestrante usa a 
moda como grande aliada para enfrentar desafios 
e gostar mais de si mesma, base para o sucesso 
em cada nova circunstância da vida. A moda é 
abordada como um viés de autoconhecimento, 
que em vez de escravizar pode ser um caminho 
para a libertação e encontro verdadeiro consigo 
mesmo. A palestrante defende o quanto a 
autoestima influencia diretamente decisões e 
escolhas e desconstrói conceitos e paradigmas 
sobre o consumo e a moda, conduzindo ouvintes 
a reflexões que vão muito além do “pode ou não 
pode usar”. A palestra enfatiza a relação entre 
autoimagem, autoaceitação e autoconfiança, 
demonstrando como o estilo pessoal pode ser 
usado como reforço de identidade e segurança 
em todos os setores da vida.



outros 
temas

OUTrOS TeMAS:
  EmPREENdEdORiSmO

  mOdA iNTUiTiVA PARA VENdEdORES

  mídiAS digiTAiS

  NEgóCiO dE mOdA





momentos
MOMenTOS



Depoi-
mentos

depOiMenTOS
“Inspiradora e surpreendente: a palestra da Cris se resume nisso.” 
Maria Aparecida Barbosa – gerente geral, Unimed Jm. 

“Simples, encantadora e, sempre, surpreendente.  Ouvir a história de superação da Cris despertou 
em nossa equipe um novo olhar sobre como agir positivamente em momentos adversos. Além de 
tocar nossos corações, inspirar novos projetos e, com certeza, transformar nossas atitudes”.  

Sérgio Rocha – Gerente de Marketing  e Comunicação do Centro Universitário Una

“Carisma indiscutível, muita simpatia e disposição para atender as expectativas do público e da 
imprensa. “  

Thalia Scherer – Gerente de Marketing, Bela Citta Shopping.

“A narrativa dessa vida-e-morte simultâneas é contada com desembaraço, emoção e nenhuma 
pieguice, mesmo tendo todos os elementos para virar um dramalhão. Mas Cris Guerra não deixou 
a peteca cair e, além de um belo livro, nos deixou um recado valioso: a vida não apenas continua, 
ela sempre recomeça.” 

Martha Medeiros –  jornalista e escritora.



www.crisguerra .com.br



CONtatO COMerCIal:  
DMt palestras | palestras@dmtpalestras.com.br 

www.dmtpalestras.com.br

r. Desembargador Jorge Fontana, 80/511 
Belvedere | Belo Horizonte – MG
(31) 3785-3931  |  (11) 3090-0604


