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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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PROJETOS 
ESPECIAIS 

INCOMPANY
Gostamos de construir soluções sob medida 

para necessidades especiais.
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Projetos Especiais 
Incompany: 
Acreditamos em 
projetos audaciosos.
Sabemos que alguns projetos precisam ser 
criados especialmente para você. Alguns dos 
projetos mais incríveis que já realizamos 
nasceram de ideias “malucas” de clientes. A 
gente gosta de trocar ideias e criar junto.
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Totalmente
customizado.

Nossa equipe de design e 
produção consegue tirar do 
papel soluções específicas 
para questões de cada 
cliente.

Profissionais que 
lidam com os temas 
no dia-a-dia.

Em nossa rede de professores e 
parceiros temos cientistas, 
especialistas, desenvolvedores 
e makers.

Soluções
práticas.

Da ideia à execução, o que 
importa é tirar o projeto do 
papel.

Você sabe que é um Projeto Especial 
Aldeia quando encontra:
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Consultorias
e projetos
especiais

Projetos Especiais

Clique na imagem para assistir ao vídeo case.

https://www.youtube.com/watch?v=YVSlHFDyucg
https://www.youtube.com/watch?v=YVSlHFDyucg
https://incompany.aldeia.cc/


Consultorias
e projetos
especiais

Projetos Especiais

Innovation Factory

No projeto Scania Innovation Factory 
oferecemos um sistema de trabalho e 

acompanhamento para garantir 
alinhamento e responsabilidade nos 

times, além de aceleradores de 
entregabilidade e preparação dos 

empreendedores internos para 
desenvolver habilidades de gestão e 
operação. O objetivo final é manter o 

foco no que importa, sem perder tempo 
no cenário VUCA e alcançar o sucesso.

Clique aqui para saber mais sobre o projeto.

https://www.youtube.com/watch?v=YVSlHFDyucg
https://incompany.aldeia.cc/
https://www.scania.com/group/en/home/innovation/entrepreneurship/scania-innovation-factory.html


Conheça nossos outros 
aceleradores de talento 

corporativo:

Workshops e 
Palestras

Programas e 
Trilhas

Facilitações 
Ágeis

Team Building
e Imersões

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


