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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?
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TEAM BUILDING 
E IMERSÕES 

CORPORATIVAS
Um Team Building desenhado para sincronizar 
equipes, integrar talentos, elevar os ânimos e 

despertar senso de time? Confira.
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Experiências 
Inesquecíveis

Em nossos Team Buildings, 
tratamos assuntos relevantes 
através de experiências profundas 
pois experiências impactantes 
mudam comportamentos e 
trazem novos pontos de vista. 

Frameworks
Modernos

Todas as nossas experiências de 
Team Building são desenhadas a 
partir de teorias e práticas 
consagradas de gestão, liderança 
e construção de equipes de alta 
performance.

Processamento de 
aprendizagem

Em nossos Team Buildings, 
garantimos que os times 
relacionem as experiências com 
os desafios do dia-a-dia. Na nossa 
metodologia temos o 
processamento de aprendizado.

Team Building Aldeia. Você sabe 
que é um quando encontra:
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Desenhamos atividades
Team Buiding que funcionam

de verdade.
Team Buildings não podem apenas ser divertidos.

Eles precisam dar resultados práticos.

Gerar 
Alinhamento

Pessoas talentosas que 
se entendem e se 

conhecem conseguem 
somar forças.

Subir
Moral

Depois que um time 
completa um desafio 
juntos, fica mais fácil 

completar os próximos.

Desenvolver 
Senso de Time

Entender que estamos 
todos remando para o 

mesmo lado e 
podemos contar uns 

com os outros.

Estabelecer 
Acordos 

Combinar "como 
faremos as coisas por 

aqui" ajuda a gerar 
sinergias no trabalho.
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BENEFÍCIOS DOS TEAM BUILDINGS
ALDEIA PARA SUA EQUIPE:

Confiança no Grupo
Quando um grupo de pessoas 
completa uma atividade Team 
Building com sucesso, isso cria 
momentum.

Motivação Renovada
Uma atividade Team Building bem 
elaborada mostra que a organização 
está disposta a investir nos indivíduos.

Produtividade e Performance 
Quando um time aprende a trabalhar 
junto eles identificam como melhorar 
os 3 Ps (políticas, processos e 
procedimentos).

Colaboração e Comunicação 
Colaboração é sobre saber quem tem 
conhecimento e pode ajudar. 
Desenhamos atividades que criam 
relações e redes entre os times.

Criatividade e Inovação 
Tratar no Team Building o dia-a-dia 
com um olhar fresco permite que as 
equipes pensem fora da caixa e criem 
novas conexões.

Reforço Positivo
Apontar quais comportamentos e 
virtudes a organização valoriza e 
experimentá-los no Team Building ajuda 
todos a reconhecer alta performance.
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Com certeza 
tem um Team 
Building Aldeia 
perfeito para 
sua equipe

Confira detalhes em nosso site

A FÁBRICA 
DE BIKES

MALABARISMO 
ÁGIL

MISSION:
EVE

TESOURO 
ESCONDIDO

IDENTIDADE 
COLETIVA

VISION  
MAKERS

BATALHA 
DAS PIZZAS

MANIFESTO 
BUILDER

RODA DA 
VIDA

THE _____ 
SHOW

TEAM
DRINKING

MANUAL DE
NÓS MESMOS

Team Building

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


Conheça nossos outros 
aceleradores de talento 

corporativo:

Workshops e 
Palestras

Programas e 
Trilhas

Facilitações 
Ágeis

Consultorias e 
projetos 

especiais

Confira detalhes em nosso site

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


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


