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Ferramenta lúdica aproxima as pessoas, além de reforçar o espírito de equipe como condição 
para o sucesso 
 
 
As empresas têm usado uma das mais antigas artes do universo como uma nova ferramenta 
de motivação para seus funcionários: o circo. As dificuldades na montagem e apresentação de 
um espetáculo dessa arte milenar vêm sendo utilizadas em treinamentos de recursos humanos 
voltados para o aperfeiçoamento do cotidiano das empresas.  
 
"Estávamos em um momento de lançamento de nova coleção e buscávamos uma forma de 
inspiração para incentivar nossas funcionárias, pois acreditamos que, quando existe harmonia 
no grupo, o trabalho sempre é melhor desenvolvido. Por isso, procurávamos algo que 
motivasse o humor. Afinal, uma vendedora não vende apenas uma roupa, ela vende as 
sensações que a mesma pode representar", comenta Sarita Anne Roysen, gerente de vendas 
da butique Claudeteedeca, que procurou o Circo Spacial, uma das companhias da cidade que 
oferece esse tipo de treinamento, para motivar a sua equipe.  
 
O Instituto do Grupo Pão de Açúcar também levou todo o departamento da empresa para 
participar do programa de experiências circenses. Desde o motoboy até a diretoria executiva 
do Instituto participaram dessa vivência. " Aprendemos que nunca estamos sozinhos. Para o 
trabalho dar certo, é preciso da colaboração de todos", analisa Priscila Cabral, coordenadora de 
comunicação do Instituto do Grupo Pão de Açúcar. Esse sentimento também é compartilhado 
por Sarita Anne Roysen, que levou a equipe de vendas da empresa e as proprietárias a 
atividade no circo.  
 
"Aprendemos que um precisa ajudar o outro para realizar os exercícios. No começo foi muito 
difícil, entretanto, percebemos que, se trabalharmos em conjunto, a ação funciona como um 
relógio". Para Rosa Maria Campos, consultora organizacional da SBM-Evoluir Consultoria, esse 
resultado é fruto da consciência de que quem está no palco precisa do apoio de toda uma 
equipe para poder brilhar. A parceria com o Circo Spacial nasceu em 2004, quando a 
consultoria buscava novos espaços para atividades de empresas que querem potencializar os 
recursos humanos. "No fundo, o circo representa um sonho. A lona pode estar caindo mas o 
espetáculo para o respeitável público tem de sair de qualquer jeito", ressalta Rosa Maria.  
 
E o que isso tem a ver com a vida das empresas? "É uma experiência que faz os profissionais 
percorrerem o trajeto entre o planejamento e a ação", afirma a especialista em recursos 
humanos. "Um dia no Circo" - como geralmente as empresas denominam a atividade - é 
composto de várias etapas, a começar pela surpresa de serem recebidos por uma troupe 
circense para um dia de treinamento. Passado o espanto, os participantes começam a vivência 
prática das atividades circenses - trapézio, malabares, números de magia.  
 
O passo seguinte é refletir o leque de possibilidades que a empresa oferece para "montar o 
espetáculo que vai encantar o respeitável público". Ou seja, o que a equipe pode fazer para 
aperfeiçoar o desempenho da empresa e deixar o cliente mais satisfeito. "Neste momento é 
importante a decisão de quem vai ser o artista e de quem vai ser o apoiador", enfatiza Rosa 
Maria. A próxima etapa é viabilizar as escolhas, incluindo a divisão de tarefas, a negociação do 
roteiro do espetáculo, a caracterização e ambientação, entre outros detalhes da montagem de 
encerramento . Quando as cortinas se abrem, a magia do circo é vivenciada plenamente.  
 
Além de impulsionar ao trabalho conjunto, a experiência oferecida por esse tipo de atividade 
proporciona o resgate da memória afetiva, o circo como um espaço de possibilidades: utilizar a 
filosofia circense para resolver os problemas na hora e com talento.  
 
Rosa Maria acredita que a ferramenta lúdica trabalhada nesse tipo de evento serve para a 
aproximação entre as pessoas. "Trabalhamos com um fator de motivação que faz com que as 
pessoas se empurrem para alcançar o resultado", avalia.  



 
O projeto do treinamento é elaborado de forma a estimular diversas competências dos 
indivíduos, como poder de criatividade, iniciativa, prontidão, flexibilidade, superação, 
comprometimento, integração e trabalho em equipe. "É uma experiência ampla que faz com 
que os profissionais das empresas percorram, necessariamente, o trajeto entre o planejamento 
e a ação. Na vivência do circo aprende-se a planejar e a agir rápido juntando emoções, sonhos 
e habilidades para realizar uma série de competências. O circo representa no fundo um sonho, 
uma fantasia. As pessoas têm contato com arquétipos das figuras circenses, entram naquele 
espaço de fantasia, mas, apesar de tudo isso, têm de montar um espetáculo para encantar o 
respeitável público. É um desafio", analisa Rosa Maria.  
 
Para Sarita Anne, o grande diferencial apresentado por essa atividade é "o resgate da memória 
infantil que proporcionamos às nossas funcionárias. Aos poucos, cada uma delas foi 
recordando qual era a imagem que o circo representava para si. Uma lembrou que foi onde 
conheceu a maçã do amor;outra, das recordações do palhaço. Esse tipo de treinamento é 
importante para observamos que, se nós utilizarmos dentro de nossas empresas o humano, o 
sensível, a poética e o teatro, podemos angariar lucros duplos: o financeiro e a experiência de 
vida".  
 
A experiência de planejamento e a ação das atividades desenvolvidas servem de motivação 
não só para o dia a dia nas empresas, mas como atividades que podem ser levadas para o 
cotidiano pessoal de cada participante do encontro. " Depois que passei pelo treinamento no 
Circo Spacial, toda a vez que tenho uma dificuldade na minha vida, seja ela profissional ou 
não, lembro-me do treinador da oficina de corda-bamba que me dizia:Vamos, coragem, na 
vida não podemos ter medo de errar, temos sempre de recomeçar e tentar fazer o melhor'", 
relembra Priscila Cabral, coordenadora de comunicação do Instituto do Grupo Pão de Açúcar.  
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