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                 Uma injeção de ânimo na sua equipe de trabalho! 

O HUMOR 
COMO 

FERRAMENTA 
DE GESTÃO NA 

INTEGRAÇÃO DE  
EQUIPES DE 
TRABALHO



 

 

-    PÚBLICO ALVO: gerentes e líderes de departamentos;  

 

- OBJETIVO: promover integração entre os funcionários e/ou colaboradores 

da empresa, mostrando-lhes como se dá o fundamento das interações 

interpessoais, para que trabalhem estimulados, dando ênfase ao espírito 

de cooperação da equipe, formando um ambiente de excelência. 

 

- RAZÃO: devido a considerável quantidade de reclamações de mau 

atendimento de atendentes que só pensam em cumprir metas ou de 

funcionários desgostosos que trabalham só para cumprir horário e receber 

salário no final do mês, além dos próprios colegas reclamarem uns dos 

outros por atividades desempenhadas sem esmero.  

-  ABORDAGEM: o ângulo de visão recomendado ao se defrontar com as 

dificuldades e, as estratégias utilizadas para transformar as tensões 

provenientes de uma informação ou abordagem indesejada em matéria 

prima para o bom humor.  

 

-  FINALIDADE: suprir uma necessidade das empresas na constante busca 

por melhor desempenho em face as crises econômicas que se sucedem, 

porque cremos que conscientização do funcionário e/ou colaborador sobre 

o mecanismo das relações interpessoais é de vital importância no 

engajamento da equipe. 

 

-  DURAÇÃO: 70 minutos.  

 

 

 

    

 



 

- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:   

01 - Apresentação; 

02 - Introdução; 

03 - Vendo as coisas por outro ângulo; 

04 - Aprendendo com as situações; 

05 - Tirar proveito das dificuldades; 

06 - Somos energia pura; 

08 - Entendendo a energia; 

09 – Quem nos controla? 

10 - O que é pensamento? 

11 - O que é imaginação? 

12 - O que é ideia? 

13 - O que é lembrança? 

14 - O que é criatividade? 

15 - Relações interpessoais; 

16 - Dicas simples; 

17 - Outras áreas da vida; 

18 - Quando não achar saída; 

19 - Fator de produtividade; 

20 - Conclusão; 

21 - Encerramento. 

 

 

OK 

 



 

- PALESTRANTE: 

   

É o ator, diretor, humorista e pensador Pul Barreto de 54 anos, consultor e 

coach de relações interpessoais, fundador do programa OFICINA DO 

PENSAMENTO tendo na sua trajetória profissional participado de diversos 

programas de TV, tais como Programa do Jô, Domingão do Faustão, 

Encontro com Fátima Bernardes e Mais você entre outros 

 

- O PROFISSIONAL: no início de sua carreira passou pelo teatro de rua, 

posteriormente nos teatros com direção do ator e diretor Stepan 

Nercessian e mais tarde dirigido pelo mestre do humor brasileiro, o 

humorista Chico Anysio. 

 

- CONSIDERAÇÕES: atento as relações humanas, partidário do bom senso e 

da sensatez, sempre foi muito procurado por amigos e fãs que se sentiam a 

vontade para buscar aconselhamentos com ele, onde resolveu construir um 

site e passou a atuar em consultoria pessoal, apontando caminhos para 

pessoas que se viam mergulhadas numa situação sem achar a saída. 

 

- ADENDO: após de vários anos atuando em eventos corporativos, seu 

trabalho entrava como agente desopilante para os participantes, após as 

palestras técnicas, até que um dia, um diretor de uma empresa solicitou 

uma palestra que desse uma injeção de ânimo e aglutinasse sua equipe de 

trabalho  e foi aí que surgiu a palestra: O HUMOR COMO FERRAMENTA DE 

GESTÃO NA INTEGRAÇÃO DE EQUIPES DE TRABALHO. 

 

 



 

- PROPOSTA:  

01 - Passagem aérea para uma (01) pessoa Rio de Janeiro-Local da Palestra-

Rio de Janeiro, preferencialmente aeroporto Santos Dumont; 

02 - Hospedagem para uma (01) pessoa durante o tempo necessário para o 

cumprimento da agenda; 

03 - Alimentação para uma (01) pessoa, a considerar o tempo da estadia; 

04 - Cachê: R$ 5.207,41 pagáveis direto no site descrito abaixo, através de 

cartão de crédito, PagSeguro, Mercado Pago ou PayPal. 

 

- SERVIÇO: Pulciano Nunes Menna Barreto 

                    CNPJ: 16.870.031/0001-33 

                    E-mail: pulbarreto@hotmail.com  

                    Site: www.oficinadopensamento.com.br  
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