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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

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.
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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



Workshops
e Palestras 



WORKSHOPS, 
TREINAMENTOS 
E PALESTRAS

As mensagens e ferramentas certas 
para instigar transformação 

corporativa

Workshops



A ferramenta
certa

Workshops sobre temas 
modernos e altamente 
relevantes no universo das 
organizações.

Roteiros 
inesquecíveis

Desenhamos experiências 
com roteiros empolgantes, 
desafiadores e impactantes. 
Nunca tediosos.

Para o
mundo real

Tratamos de modelos 
práticos completamente 
aplicáveis na organização.

WORKSHOPS, TREINAMENTOS E PALESTRAS
As mensagens e ferramentas certas para instigar transformação corporativa.

Workshops



Confira os principais temas:

Tema 01 - Comunicação Assertiva

Tema 02 - Metodologias Ágeis

Tema 03 - Produtividade 

Tema 04 - Inside Sales

Tema 05 - Inteligência Relacional

Tema 06 - Redesenhando o Papel de Líder 

Tema 07 - Gestão Remota

Tema 08 - Colaboração e Trabalho em Equipe

Tema 09 - Criatividade e resolução de problemas

Tema 10 - Gestão de Projetos

WORKSHOPS, TREINAMENTOS E PALESTRAS
As mensagens e ferramentas certas para instigar transformação corporativa.

Não achou o tema que procurava? 
Fale com a gente que conseguimos 
adaptar o treinamento para a sua 
demanda!

Workshops



BENEFÍCIOS DOS NOSSOS WORKSHOPS E 
TREINAMENTOS PARA SUA EMPRESA:

Valorização do Talento
Investir em Workshops e 
Treinamentos Corporativos é uma 
forma de reconhecer a importância 
das pessoas.

Alavancagem de 
Performance
Treinamento é a atividade gerencial 
que tem maior potencial de 
alavancagem de performance.

Evolução Rápida
Melhorar a organização diretamente 
tratando de pontos importantes na 
hora certa.

Ganho de Qualidade
Melhores práticas aumentam a 
entrega de valor do negócio e das 
áreas envolvidas

Capacitação pela Empresa 
Garantia de que os treinamentos 
impactarão diretamente as 
necessidades das organizações.

Melhor Alinhamento
Tratar um assunto dentro da equipe 
permite que todos tenham a mesma 
visão e percepção sobre um tema 
relevante.

Workshops



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:

Programas e 
Trilhas

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


