THEDY
CORRÊA
Thedy Corrêa é músico, escritor, compositor e produtor
musical. É um dos fundadores da banda de rock Nenhum de
Nós, com mais de 30 anos de carreira e nome consolidado
no cenário da música brasileira.
Foi Diretor Artístico da gravadora Orbeat Music/Galpão
Crioulo Discos, onde era responsável por um catálogo de
mais de 40 artistas.

THEDY
CORRÊA
É membro do Comitê Gaúcho do Movimento da
ONU, Eles Por Elas, que aborda os movimentos
de igualdade das mulheres.
Como escritor, lançou o livro de poesia Bruto,
que em 2006 conquistou o Destaque de livro
MAIS VENDIDO da 52ª Feira do Livro de Porto
Alegre. Lançou também Livro de Astro-Ajuda,
de crônicas, Noite Ilustrada, de poesias e O
Segredo da Floresta, história em quadrinhos
para o público infanto-juvenil. Em 2019 lançou o
romance chamado Imersão.
Em 2010, começou uma carreira de palestrante
com o foco na criatividade, inovação, trabalho
em equipe, engajamento e propósito. Usa a
música como ferramenta para a expansão das
capacidades criativas do público e proporcionar
uma experiência única e transformadora.

FRASES
Na música, como na vida profissional, a gente tem que saber manter o equilíbrio, ter harmonia,
não perder o ritmo e, assim, encontrar o caminho do sucesso.

Cito a banda de sucesso mundial e irretocável: KISS! Mais do que vestir a camisa, eles
literalmente pintam a cara pela empresa em que eles atuam. São inovadores no que fazem por
se dedicarem e acreditarem em seu trabalho.

LIVROS
BRUTO, LIVRO DE ASTRO-AJUDA, NOITE ILUSTRADA, O SEGREDO
DA FLORESTA E IMERSÃO
Como autor, Thedy lançou seu primeiro livro em 2006, uma coletânea de
poemas chamada “Bruto”. Sua estreia literária foi a mais vendida na 52ª Feira
do livro de Porto Alegre. A segunda obra veio em 2010, o “Livro de Astroajuda”, que reúne crônicas com reflexões cotidianas. Em 2014, lançou "Noite
Ilustrada", com poemas sobre a insônia e ilustrações de grandes artistas
brasileiros. Em 2016, lançou a história em quadrinhos voltada para o público
infanto-juvenil “O segredo da floresta”. Com ilustrações do artista plástico e
quadrinista Renato Guedes, o romance “Imersão” foi lançado em 2019.

PALESTRAS
WORKSHOW - SOLUÇÕES CRIATIVAS
Em uma hora de palestra, Thedy procura despertar a criatividade e desenvolver as habilidades de cada participante.
Com um conteúdo exclusivo, fazendo relação entre o funcionamento de uma banda e uma empresa, ele também traz
música para suas apresentações.
ASSUNTOS ABORDADOS: Criatividade, engajamento, gerenciamento de equipes, autoconhecimento, empatia,
planejamento, liderança.
PARA QUEM: Para quem quer melhorar suas habilidades de trabalho em equipe, para melhorar a sinergia e a dinâmica
do time e engajamento.

O IMPACTO DA MÚSICA NA VIDA DAS PESSOAS (TED)
Até que ponto suas ações interferem na vida das pessoas? Como seu trabalho pode ajudar a transformar histórias? Em
uma palestra emocionante e inspiradora, Thedy Corrêa mostra como a música pode impactar a vida das pessoas. Por
meio de experiências reais vividas ao longo de sua carreira, Thedy provoca uma reflexão que encanta, emociona e
provoca o público a compreender seu verdadeiro propósito.

ASSUNTOS ABORDADOS: Propósito, resultado, inovação, liderança, sucesso, experiência.
PARA QUEM: Para motivar e inspirar quem está em transição, passando por alguma mudança ou que precisa mudar.

PALESTRAS
A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO PROCESSO CRIATIVO
Desde 2006, Thedy vem realizando palestras para o público jovem em Feiras de Livro, escolas e universidades sobre a
importância da leitura no seu processo criativo e na formação cultural como um todo.
ASSUNTOS ABORDADOS: Leitura, narrativas, criatividade, formação cultural e acadêmica, inovação, crescimento
profissional.
PARA QUEM: Para quem quer desenvolver a sua criatividade e aprender a trabalhar com narrativas.

MÚSICA, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO
O impacto da música em nosso cérebro é atestado por inúmeras pesquisas que apontam aumento da capacidade
cognitiva e psicomotora. A música é a única ferramenta que ativa todas as áreas do cérebro. Mas e se ela fosse também
uma ferramenta para melhorar a comunicação entre professor e aluno? É possível criar caminhos para que ela seja
facilitadora da educação dentro e fora da sala de aula? Os jovens têm na música e suas narrativas um identificador de
movimentos e grupos sociais. Existem muitos educadores que adotam um posicionamento extremamente crítico e veem
nessas manifestações artísticas um empecilho - ou uma má influência - para o desenvolvimento dos estudantes. Ao
rejeitar a música e suas origens, rejeitam também a raiz da identificação do público com seu meio. Nessa palestra, Thedy
aborda como a educação pode se beneficiar da música ao criar uma comunicação mais efetiva.
ASSUNTOS ABORDADOS: O impacto da música na educação e na comunicação entre professor e aluno.
PARA QUEM: Educadores e pessoas interessadas em criar um novo caminho de comunicação entre pais, professores e
estudantes.

HAPPY HOUR E
COFFEE BREAK
MUSICAL ONLINE
O distanciamento social causou muitas mudanças na rotina de todos: e nem mesmo os momentos para
relaxar com música e bons drinks escaparam.

Embora a ideia seja boa, a happy hour online pode ser até constrangedora. Afinal, como quebrar
aquele climão e interagir de forma mais natural através de uma tela? Por aqui, encontramos uma solução!

Thedy Corrêa, vocalista da banda Nenhum de Nós, transforma o momento de happy hour ou coffee break do
seu time em um momento de descontração com muito bom humor – e, é claro, muita música!

Entendemos que o formato ideal não se resume a reunir a galera e ligar câmera e microfone. É muito mais do
que isso. É necessário ter interação, para evitar aquele silêncio chato ou todo mundo falar ao mesmo tempo.

Além de motivar os colaboradores, happy hours e coffee breaks musicais são maneiras de integrar a equipe
que está distante por conta do home office. Afinal, a música aproxima!

DEPOIMENTOS
A repercussão de sua palestra foi muito boa, tanto pelos colaboradores quanto pelos diretores. Fomos felizes ao
decidir em trazer o Thedy. O pessoal gostou muito da mensagem, da forma dele expor o conteúdo, e, é claro,
aproveitaram para tietar. Entre os colegas de Gestão de Pessoas do Sicredi nos falamos muito, caso perguntem
de opções de palestrantes certamente vou indicar.

(Roberto Pinheiro de Matos - Sicredi Ijuí/RS)

Foi uma noite extraordinária, assistir um conteúdo empolgante bem construído, com grande aprendizado, tenho
certeza é que uma das melhores opções de palestrantes para encantar os clientes em encontros muito especiais.

(Roberto Pinheiro de Matos - Sicredi Ijuí/RS)

(11) 5083 - 9970
palestras@insperiencia.com.br
www.insperiencia.com.br

