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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
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Nossos treinamentos são 
descontraídos, com conteúdos 
de alto impacto.

Equipe Marketing Multiplan 
ParkShopping Barigui
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Soluções
aldeia.cc

Conteúdo
de alto valor

ao corporativo.

Experiência
completa
e diferenciada.
(mesmo online)
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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.
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Alguns dos nossos clientes:
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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
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PROGRAMAS 
E TRILHAS DE 

TRANSFORMAÇÃO
Internalizar as boas formas de pensar 

e trabalhar de maneira integral e 
sistêmica.
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PROGRAMAS E TRILHAS DE TRANSFORMAÇÃO
Desenvolvimento contínuo: Programa de Estágio, Trainee, Menor aprendiz e Desenvolvimento de lideranças

Focado em
evolução cultural.

Para impactar a cultura, são 
necessárias novas rotinas e 
rituais. Nossas trilhas se tornam 
hábitos e abordam temas da 
cultura de modo profundo.

Costura entre
um tema e outro.

As trilhas permitem a conexão entre 
uma experiência e outra de forma 
fluída. Um Workshop instiga a 
curiosidade para o outro, e nossos 
especialistas conectam os 
assuntos de forma prática.

Aplicações práticas 
na organização ao 
longo do processo.

Entre uma experiência e outra, 
desenhamos e propomos ações de 
aplicação das experiências e 
conceitos tratados, que garantem 
a evolução prática do negócio.
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Programa de 
Estágio, Trainee
e Menor aprendiz

Investindo no talento,
o futuro é muito mais certo.

Acreditamos que investir em talento, é 
uma das escolhas mais inteligentes para 
uma organização de sucesso. 

Entendendo dos desafios que estagiários, 
trainees e menores aprendizes do nosso 
momento vivem,  criamos uma trilha de 
desenvolvimento para que esses 
colaboradores possam entender 
conceitos, aplicar metodologias e utilizar 
ferramentas logo após os encontros 
desse programa. Velocidade

de Aprendizagem.
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Investindo no talento,
o futuro é muito mais certo.

O papel do gestor é fundamental para 
desenvolver uma equipe de alta 
performance. 

Com esse programa de 
desenvolvimento, iremos capacitar 
líderes, de modo a desenvolverem e 
aprimorarem o conhecimento na área 
buscando sucesso e  alta performance 
nos desafios do dia a dia. 

Lideranças 
de Alta Performance

Programa de 
Desenvolvimento 
de Lideranças
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Investindo no talento,
o futuro é muito mais certo.

Muitas vezes o potencial inovador está 
buscando maneiras de emergir. Como 
explorar esse potencial de uma 
maneira sustentável e adequada ao 
contexto do negócio é o que define o 
seu sucesso. 

Nesse programa, através de conceitos, 
ferramentas, práticas e mentorias 
especializadas, vamos dar as 
condições para os empreendedores 
internos do seu time com o objetivo de 
causar impacto relevante e gerar valor 
na organização.
 

Estimulando a 
cultura de inovação

Programa de 
Intraempreendedorismo
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Investindo no talento,
o futuro é muito mais certo.

Uma boa ideia não faz 
automaticamente um bom negócio. 
Depois de encontrar suas primeiras 
provas de tração, uma startup precisa 
provar rapidamente que tem o que é 
preciso para virar um negócio.

Esse programa é desenhado para dar 
ritmo, direção e a capacidade de uma 
ideia encontrar o seu caminho no 
mercado.

 
1% inspiração, 
99% transpiração.

Programa de
Aceleração 
de Startups
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BENEFÍCIOS DAS TRILHAS ALDEIA
PARA SUA ORGANIZAÇÃO:

Evolução Sistêmica
Impacto em toda a organização 
através da repetição de temas 
importantes.

Mudança Cultural
Ajustes profundos para melhor, que 
serão sentidos por muito tempo.

Temas Relevantes
Questões modernas do universo 
corporativo abordadas de forma 
clara.

Aplicação Prática
Oportunidade de aplicar e 
experimentar os conceitos no 
dia-a-dia.

Benefícios Reais
Não é perfumaria e sim trabalho 
duro dos participantes.

Alinhamento da Equipe
Oportunidades para dialogar e clarear 
o entendimento sobre os temas 
relevantes.
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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

Facilitações 
Ágeis

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


