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Facilitações
Ágeis



Sobre Nós



Aldeia Incompany: 
Facilitamos experiências de alta 
qualidade e assertividade para 
empresas ambiciosas dispostas a 
investir em talentos para alcançar seus 
objetivos mais desafiadores.

Equipe de Lideranças da 
Engenharia Bosch

Sobre Nós



Nossos treinamentos são 
descontraídos, com conteúdos 
de alto impacto.

Equipe Marketing Multiplan 
ParkShopping Barigui

Sobre Nós



Soluções
aldeia.cc

Conteúdo
de alto valor

ao corporativo.

Experiência
completa
e diferenciada.
(mesmo online)

Sobre Nós



Nossas soluções incompany têm
3 ingredientes essenciais

Assuntos que
importam muito

Mapeamos os temas e 
melhores práticas essenciais 

para os desafios atuais do 
corporativo

Intervenções que dão 
resultado real

Desenhamos experiências 
de aprendizado inteligentes 

e focadas em efeitos 
práticos.

Experiência
incrível

Entregamos transformação 
em formato dinâmico e 

experiencial, nunca
tedioso.

Sobre Nós



Alguns dos nossos clientes:

Sobre Nós



Até 2030, 10,7 milhões de posições de trabalho 
não serão preenchidas por falta de talento.

Cuide bem 
das pessoas.
Elas estão em 
falta.

fonte: “Future of Work. The Global Talent Cruch.” Korn Ferry Institute, 2018.
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Conheça nossos
aceleradores de 
talento 
corporativo.
Sabemos que o mundo está mudando muito rápido, e que pessoas - 
e não máquinas - vão encontrar os melhores caminhos para o futuro. 
Nós cuidamos da tecnologia humana.

QUER INVESTIR EM UMA TECNOLOGIA EXPONENCIAL?

Sobre Nós



Facilitações
Ágeis



FACILITAÇÕES 
ÁGEIS

As mensagens e ferramentas certas 
para instigar transformação 

corporativa.

Facilitações Ágeis



Facilitações Ágeis:
momentos de resolução 
real de problemas 
complexos.
Acreditamos que problemas complexos precisam 
ser resolvidos de dentro para fora. Por isso, 
utilizamos ferramentas práticas e facilitação 
para que os próprios times criem soluções e 
novos caminhos para a organização.

Facilitações Ágeis



Você sabe que é uma Facilitação 
Aldeia quando encontra:

100% direcionado para 
uma questão
do negócio.

Chegou a hora de colocar a 
mão na massa para tratar 
aquela questão que você quer 
resolver há muito tempo.

O time resolve o
problema. O facilitador 
conduz os diálogos.

Criamos diálogos de hiper-foco e 
alta produtividade para que o time 
possa resolver problemas 
complexos, com alta qualidade, em 
tempo recorde.

Experiência eletrizante, 
nunca tediosa.

É o momento que todos 
esperavam (ou evitavam) e ele 
precisa acontecer de forma 
inesquecível.
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BENEFÍCIOS DAS FACILITAÇÕES
ÁGEIS PARA SUA EMPRESA:

Formulação clara
dos problemas.
Um facilitador experiente consegue 
conduzir o time para descobrir o 
problema-raiz, e não o sintoma.

Diálogos que não
acabam em conflitos.
Diálogos bem construídos são menos 
sobre culpados e mais sobre o 
caminho a ser seguido.

Criação de ambiente
de hiper-foco.
Evitar escapar do assunto, dedicação 
total à questão principal a ser 
resolvida.

Condução profissional
de soluções.
A escolha da ferramenta certa para 
cada momento da experiência.

Ferramentas de discussão 
que poupam tempo e trazem 
resultado.
Quais os custos escondidos de não 
resolver o problema?

Economia de tempo
de implementação.
Avançar de uma vez por todas para
a solução.
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NPS 97

Nossas experiências 
são muito bem 
avaliadas

Treinamento dinâmico 
com foco no objetivo. 
Explicações claras. Só 
tenho a agradecer pelo 
conteúdo apresentado.

“

”



Conheça nossos outros 
aceleradores de talento 

corporativo:

Workshops e 
Palestras

Programas e 
Trilhas

Team Building
e Imersões

Consultorias e 
projetos 

especiais

Confira detalhes em nosso site

https://incompany.aldeia.cc/
https://incompany.aldeia.cc/produtos/


VAMOS 
REALIZAR 

MAIS 
JUNTOS!



Nos vemos em breve!
incompany@aldeia.cc

Whatsapp: +55 41 3798-1698

If you can laugh together,
you can work together  

Robert Orben


