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Companhias usam temas ligados ao circo para motivar 
 
Utilizar a linguagem circense como ferramenta para motivação e orientação de colaboradores da 
empresa é o objetivo do projeto Universidade Livre do Circo (Unicirco). Os dois mundos podem 
até parecer incompatíveis, mas, segundo Luiz Vicente Frota, coordenador da Unicirco, o picadeiro 
tem muito a oferecer para as corporações. 
 
O coordenador diz que, após o primeiro contato com a empresa, para diagnóstico, são elaborados 
programas específicos, de acordo com o que se deseja focar. Os temas das ações e as atividades 
são diversos. Para uma empresa da área farmacêutica, por exemplo, foi realizado um trabalho 
motivacional com a equipe de vendas, no qual o tema era a paixão pelo trabalho.  
 
SEGURANÇA. No ano passado, a Bayer CropSciencedesenvolveu uma ação, durante convenção de 
vendas realizada para os funcionários da empresa, na qual o ator Marcos Frota - que atua na 
Unicirco - foi convidado a palestrar sobre o tema segurança. Adriana Porto, gerente de Publicidade 
e Promoção da empresa, explica que a iniciativa foi desenvolvida para o lançamento do fungicida 
Nativo, e que a idéia era comunicar que o novo produto é uma solução segura e eficaz.  
 
"A campanha tinha como tema a segurança, então, o intuito era fazer com que os colaboradores 
fizessem um paralelo entre a segurança presente nas atividades circenses e o produto que oferece 
segurança. Conseguimos alcançar nosso objetivo, tangibilizando a questão de segurança e 
fazendo com que os profissionais de vendas utilizassem o discurso fora da empresa", destaca 
Adriana. 
 
Além do link com o tema segurança, Adriana aponta que outros pontos, também associados ao 
circo e aos negócios, puderam ser percebidos após o evento, como a promoção de um 
relacionamento de confiança, o alcance de metas com iniciativa e determinação, o enfrentamento 
das dificuldades e a obtenção de um desempenho superior. "Foi uma experiência encantadora, 
motivadora e diferente. O circo é um espetáculo grandioso e, por isso, pôde contribuir para uma 
experiência marcante para os convidados. A ação teve um grande residual", argumenta ela.  
 
MOTIVAÇÃO. Desenvolver estratégias pontuais de motivação só gera resultados se 
contextualizadas dentro de conceito de satisfação geral. A afirmação é do sócio-diretor do Ateliê 
RH, Roberto Affonso dos Santos, explicando que mais do que trazer o diferencial de promoção de 
ações externas é preciso que haja gestão de qualidade na empresa. 
 
"Não adianta fazer um grande evento para, depois, os colaboradores se depararem com regras 
desnecessárias, expectativas que não são claras, competição interna, falta de ferramentas de 
trabalho e baixos salários. Esses são alguns dos fatores de desmotivação, que anulam ações 
pontuais voltadas para motivação", ressalta ele. 
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