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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



Nossas 
Soluções



Conheça nossos 
aceleradores de talento 

corporativo:

Workshops e 
Palestras

Programas e 
Trilhas

Facilitações 
Ágeis

Team Building
e Imersões

Consultorias e 
projetos 

especiais

Nossas Soluções



Workshops e 
Palestras

As mensagens e ferramentas 
certas para instigar transformação 
corporativa

Workshops e palestras para 
desenvolvimento de equipes e 
organizações. 

Os workshops são sobre temas 
modernos e relevantes, e os roteiros 
são desenhados para serem 
empolgantes e impactantes, 
garantindo uma experiência 
inesquecível e aplicável no mundo 
real. Transformação 

CorporativaConfira detalhes em nosso site

Nossas Soluções

https://incompany.aldeia.cc/
https://incompany.aldeia.cc/workshops-e-palestras/


Internalizar as boas formas de 
pensar e trabalhar de maneira 
integral e sistêmica.

Focados em evolução cultural, 
com novas rotinas e rituais que se 
tornam hábitos e abordam temas 
da cultura de modo profundo para 
manter equipes atualizadas e 
preparadas para desafios atuais. 

As trilhas permitem conexão entre 
uma experiência e outra de forma 
fluída, e especialistas conectam os 
assuntos de forma prática. Velocidade

de AprendizagemConfira detalhes em nosso site

Programas e 
Trilhas

Nossas Soluções

https://incompany.aldeia.cc/
https://incompany.aldeia.cc/trilhas-e-imersoes/


Facilitações 
Ágeis

Momentos de resolução real de 
problemas complexos.

Direcionadas para questões do 
negócio, onde o time resolve 
problemas com a orientação do 
facilitador em diálogos de 
hiper-foco e alta produtividade, 
garantindo a resolução de 
problemas complexos com alta 
qualidade e em tempo recorde. 

A experiência é eletrizante e 
inesquecível, e ajuda a equipe e 
organização a se desenvolver. Solução

ÁgilConfira detalhes em nosso site

Nossas Soluções

https://incompany.aldeia.cc/
https://incompany.aldeia.cc/facilitacoes-ageis/


Team Building 
e Imersões

Atividades para sincronizar 
equipes, integrar talentos, elevar os 
ânimos e despertar senso de time.

Experiências inesquecíveis, tratando 
assuntos relevantes através de 
experiências profundas e 
impactantes para mudar 
comportamentos e trazer novos 
pontos de vista. 

Utilizamos teorias e práticas 
consagradas de gestão, liderança e 
construção de equipes, com 
processamento de aprendizado. Equipe

IntegradaConfira detalhes em nosso site

Nossas Soluções

https://incompany.aldeia.cc/
https://incompany.aldeia.cc/team-building/


A FÁBRICA 
DE BIKES

MALABARISMO 
ÁGIL

MISSION:
EVE

TESOURO 
ESCONDIDO

IDENTIDADE 
COLETIVA

VISION  
MAKERS

BATALHA 
DAS PIZZAS

MANIFESTO 
BUILDER

RODA DA 
VIDA

THE _____ 
SHOW

Com certeza 
tem um Team 
Building Aldeia 
perfeito para 
sua equipe.

Confira detalhes em nosso site

TEAM
DRINKING

MANUAL DE
NÓS MESMOS

Team Building 
e Imersões

Nossas Soluções

https://incompany.aldeia.cc/
https://incompany.aldeia.cc/team-building/


Consultorias e 
Projetos Especiais

Gostamos de construir soluções 
sob medida para necessidades 
especiais.

Totalmente customizados, com 
equipe de design e produção para 
criar soluções únicas.

Com uma rede de professores e 
parceiros que incluem cientistas, 
especialistas, desenvolvedores e 
makers para lidar com temas no dia 
a dia e fornecer soluções práticas, 
da ideia à execução.

Soluções 
PersonalizadasConfira detalhes em nosso site

Nossas Soluções

https://incompany.aldeia.cc/
https://incompany.aldeia.cc/projetos-especiais/


NPS 97

Nossas experiências 
são muito bem 
avaliadas

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

“

”



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


