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Como a Psicologia Positiva pode revelar suas forças de caráter, 
reforçar suas emoções positivas, aumentar a performance na vida e 

no trabalho trazendo felicidade e bem-estar 
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APRESENTAÇÃO
A ONU destaca a Felicidade como novo paradigma de desenvolvimento, a 
UNESCO defende o tema como central nos esforços educacionais e líderes 
visionários registram resultados exponenciais ao incluir o 
 bem-estar das pessoas – colaboradores, clientes e comunidade – no centro 
das atenções.   
Empresas que abraçam a Felicidade como estratégia de negócio chegam a 
obter:  
 » Incremento em produtividade de até 31% (Greenberg & Arawaka) 
» Incremento em retenção de até 44% (Gallup) 
» Redução em ausências por doença de até 66% (Forbes) 
» Redução em turnover de até 55% (Gallup)

CIÊNCIA 
DA 
FELICIDADE

A Ciência da Felicidade comprova que a 
felicidade pode ser aprendida e 
conquistada por meio do desenvolvimento 
de habilidades, as chamadas Happiness 
Skills. Aliando as Happiness Skills com a 
Psicologia Positiva e a Neurociência, 
alicerçamos um ambiente propício para 
uma vida feliz nos campos pessoal, 
profissional e social.
 
A gestão estratégica para a Felicidade em 
uma organização pode trazer ganhos em 
motivação, engajamento, melhoria na 
produtividade, relacionamentos afetivos, 
colaborando com a qualidade de vida e 
bem-estar do ecossistema interno. 
Empresas como Zappos, Google, Nubank, 
Mercur, Edp, Elektro, Grupo Gaia são 
exemplos de corporações que privilegiam 
o fator humano e a felicidade no trabalho. 
Sua empresa também deseja entrar para o 
hall das empresas felizes?
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FATOS & TENDÊNCIAS
Butão - FIB desde 1972
Arábia Saudita - Ministério da Felicidade desde 2017
Dia Internacional da Felicidade estabelecido pela ONU - 2012
Estudo sobre Desenvolvimento dos Adultos da Universidade Harvard  
(Robert Waldinger)
Martin Seligman instituiu a Psicologia Positiva - 1988
Universidade de Yale - Psychology and the Good Life Dr. Laurie 
Santos
Psicologia Positiva em Harvard com Tal Ben-Shahar - 2004
Universidade Unb - Disciplina de Felicidade - 2018
Pós-Graduação em Psicologia Positiva - PUC-RS - 2019

Corporações como Google 
implementaram meditação ou 

mindfulness para os 
funcionários

 
 
 
 

Algumas empresas investem no 
autoconhecimentos dos 

funcionários e implementam 
uma cultura de bem-estar 

PESQUISA

London School of Economics - 2016:
 
Impacto da depressão no 
absenteísmo e na produtividade. 
* O Brasil é o 2o país no ranking 
mundial com afastamento de 75.000 
trabalhadores em 2016
* 17% de incremento nos casos de 
ansiedade entre 2012 e 2016
* 12% de aumento no número de 
suicídios de 2011 a 2015
 
 
****Suicídio é a quarta causa de 
morte entre jovens de 15-29 anos 
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PROGRAMA
Alinhamento Conceitual sobre Felicidade 
Crenças e mitos sobre a Felicidade
O que fazem as pessoas felizes, segundo os estudos da Psicologia 
Positiva
Estudo e aplicação do modelo P.E.R.M.A  
P – Positive emotions – Emoções Positivas
E – Engagement – Engajamento ou FLOW/ 
R – Relationships – relacionamentos construtivos
M – Meaning – sentido de vida ou propósito
A – Accoplishment – Realizações
workshop com várias práticas e intervenções positivas 

PESQUISA
 
 
 
Faremos a aplicação do questionário 
que revela as  Forças de Caráter de 
cada participante para que a partir 
dessas informações possam ser 
traçadas estratégias para aumentar 
a performance na vida e no trabalho
 
 
 
 

Por que fazer a pesquisa 
VIA?

 É positivo, livre e 
cientificamente validado.

 
 Demora menos de 15 

minutos. 
 

 Os resultados criam 
relatórios detalhados 

personalizados que ajudam 
você a levar uma vida mais 

feliz, mais envolvida e 
satisfatória!



A QUEM SE DESTINA
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Empreendedores visionários,  antenados com as 
tendências da Empatia e da Felicidade nas 
organizações;
Gestores e Líderes
Educadores
Coaches
Mentores
Consultores 

 
 
 
"Quer ter sucesso? Então invista na sua saúde, em bons 
relacionamentos e na tríade da felicidade. Pessoas felizes 
são bem-sucedidas" - Chirles de Oliveira



FACILITADORA

Chirles Virgínia Antas de Oliveira
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"Uma pessoa feliz não 
tem tudo, nem uma 
vida perfeita. Ela tem 
uma mente positiva, 
resiliência, coragem e 
fé na vida", 

Sou jornalista de formação, mestre 
em Comunicação e Práticas de 
Consumo pela ESPM/SP, pós-
graduada em Marketing e 
Propaganda e atuo como docente do 
ensino superior na graduação e pós-
graduação.
Na minha busca pela 
sustentabilidade e felicidade 
experiencial, fiz a certificação em 
Ciências Holísticas e Economia para 
Transição pela Escola Schumacher 
Brasil, trabalhei como voluntária na 
comunidade Schumacher College.
Sou facilitadora em Felicidade 
Interna Bruta pelo FIB- Feliciência e 
em em Psicologia Positiva pelo IBC - 
Instituto Brasileiro de Coaching.
Sou praticante e tenho formação em 
Yoga, com o Prof. Marcos Rojo pelo 
IEPY.
 
contato: chirles.oliveira@gmail.com
telefone: 11 998665436
 
site: felicidade.sustentavel.com.br
Siga-nos nas redes sociais do 
felicidade sustentavel: Instagram, 
Facebook, Pinterest e YouTube
 
 


