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1º SEMESTRE

NOSSA METODOLOGIA
TRÍADE DO APRENDIZADO

Quando se trata do aprendizado de
adultos, ele precisa se sentir parte da
construção deste aprendizado. A
experiência vivencial, permite que
ele explore o momento fazendo uso
de seus conhecimentos e
experiências anteriores.

CONTEÚDO

VIVÊNCIA

PROCESSAMENTO

A Tríade do Aprendizado explora de
maneira efetiva a união do conteúdo
com a vivência e ao final
consolidamos este aprendizado com
o momento de processamento.

NOSSA ENTREGA

Cada
treinamento é
uma história,
nos
preocupamos
com cada
detalhe.

A partir do nosso
portfolio,
afinaremos
detalhes do
conteúdo e
dinâmica para
atingir a
expectativa do
briefing.

É a experiência
que constrói o
aprendizado
por isso
entregamos
com excelência.

WORK
SHOPS

NOSSOS WORKSHOPS
Provocar e sensibilizar o time ao que vão vivenciar.

Porque inserimos um workshop
antes da dinâmica?
Alinhado com o briefing, o workshop irá direcionar os
participantes ao que será trabalhado durante a vivência.
O conteúdo potencializa os aprendizados da dinâmica,
possibilitando ainda mais insights no momento de
debrifing.

WORKSHOP

LIDERANÇA COM PROPÓSITO
A proposta deste workshop é mostrar o quanto a competência
de liderança vai muito além de um cargo.
Quando falamos de LIDERAR com propósito, estamos falando
de ser CRIADOR e não CRIATURA, é escolher por si mesmo.
Um propósito não é construído, é encontrado. Encontrar um
propósito é escapar de suprir uma FALTA para oferecer algo
que já se tem em FARTURA, ou seja, é encontrar algo que se
possa oferecer e ser realmente IMPORTANTE pra você e que
sirva a ALGO ou ALGUÊM.
Quando vivemos dia a dia a essência de uma LIDERANÇA com
propósito finalizamos nossas jornadas COMEMORANDO o
percurso e o resultado, ao invés de agradecer pelo alívio do
término. Um propósito é um encontro com algo maior que
nós mesmo, é acordar todo dia sabendo que empecilhos
acontecem, mas não serão suficientes para mudar a direção
da sua seta.

WORKSHOP

MIND SET
Neste workshop, os participantes entenderão porque as
pessoas pensam, agem e vivem de modo diverso umas das
outras. Compreenderão de maneira prática que qualidades
humanas podem ser cultivadas por meio de esforço e
treinamento, afinal o cérebro por se desenvolver durante toda a
vida. Todos nós, no inicio de nossas vidas, tivemos
temperamentos e aptidões específicas, mas evidentemente a
experiência, o treinamento e o esforço pessoal conduzem o
restante do percurso.
Vamos explorar essas diferenças a partir do entendimento de
DOIS mindsets diferentes, o FIXO e o de CRESCIMENTO. E o
quanto a opinião que você adota de si e do outro podem
impactar a maneira pela qual você leva a vida.

WORKSHOP

PROTAGONISMO
Sempre falamos sobre a ousadia de ter atitude na vida, seja ela
profissional e pessoal. Mas, ser protagonista, requer um pouco
mais de auto-conhecimento e auto-responsabilidade.
Já tivemos o momento dos especialistas onde o foco era a
expertise específica. Logo após vivemos a época dos
generalistas, os profissionais tinham que saber um pouco de
tudo, visão sistêmica.
Agora estamos numa terceira fase, o momento dos nexialistas,
profissionais da meta-competência, onde o foco é somar as
habilidades técnicas outras habilidades para cumprir suas metas
e resultados. O importante é assumir a responsabilidade e
buscar o desenvolvimento pessoal permanente.
“O problema da mudança é o momento que estava bom.”

WORKSHOP

LIDERANÇA
LIDERANÇA
A proposta deste workshop é mostrar o quanto a competência
de liderança vai muito além de um cargo. Durante toda nossa
vida tivemos momentos a frente de situações e estivemos de
alguma maneira no comando. Ou seja, a liderança esta muito
mais em nós do que imaginamos, mas é preciso escolher ser
líder.
Sabemos que a escolha é o início do processo e de uma longa
jornada de aprendizado e superação. Um líder terá que definir
as prioridades e fazer uso das informações para tomada de
decisão. Olharemos para o pipeline de liderança para que os
participantes possam entender em que momentos de carreira
estão e construir esse caminho de ascensão, pois dado o
primeiro nível de liderança o líder precisa saber quem é o seu
time, como se comunicar com os diversos perfis diferentes e
principalmente como engaja-los para atingir os resultados
esperados.
* Este WS pode ser personalizado dentro das expectativas de liderança do time ou cultura organizacional.

WORKSHOP

POR QUE FAZEMOS
O QUE FAZEMOS?
Para todas as atividades que fazemos existe algo que nos
impulsionam para sua realização, seja intrínseco ou extrínseco.
Quando falamos do mundo corporativo fica ainda mais evidente
a importância de se identificar o que realmente nos motiva para
realização das nossas tarefas e cumprimento de resultados.
Neste workshop vamos trazer de maneira prática uma
conscientização e reflexão dos motivos pelos quais os
participantes realizam suas funções e inspira-los a construírem
uma relação mais prazerosa e menos obrigatória. Nossas ações
ganham força quando entendemos nossos motivos e
construímos uma relação habitual com as tarefas que nos
levam a realiza-los.

WORKSHOP

PRODUTIVIDADE X
MOTIVAÇÃO
Partindo da teoria de um grande coach do mercado corporativo
que observando o dia a dia da produtividade humana dentro
das empresas, chegou a conclusão que as pessoas precisam ter
clareza de seus objetivos, buscar as melhores maneiras de
realizar suas tarefas, estar preparado de emocionalmente e
estar constantemente ligado a tudo aquilo que lhe traz energia.
Todo este contexto, somado a teoria da tríade do tempo,
tornam os conceitos abordados uma forma mais efetiva de
equilibrar o grande volume de tarefas diárias, priorizando o que
é mais importante para melhorar o desempenho e tornar-se
mais produtivo.
Para complementar o aprendizado aplicamos um assessment
que auxiliará os participantes na percepção da sua organização
do tempo.

WORKSHOP

AUTO-GESTÃO
A 5ª ESSÊNSIA DA LIDERANÇA
Neste novo mundo V.U.C.A. será preciso uma auto-liderança,
auto-responsabilidade, autonomia e auto-conhecimento.
Para alta liderança não basta mais definir metas e estabelecer a
estratégia do negócio, é preciso desenvolver uma capacidade
enorme de ligar dois pontos, pessoas e resultados.
Há uma nova liderança sendo convocada no dia a dia
corporativo, líderes que enxerguem o olhar do outro e entender
o todo. Sabemos a importância do entendimento sobre o que a
empresa quer e o que ela precisa, mas será preciso alinhar e
tornar viável as questões humanas para que o resultado seja
sustentável.
Dentro deste novo cenário, as empresas de alta performance
deverão desenhar suas metas de maneira clara, planejar de
forma eficiente, manter a cultura da companhia e o mais
importante aproximar as pessoas para mantê-las engajadas.

WORKSHOP

MAPA DE EMPATIA
O World Café é construído sobre a suposição de que as pessoas
já possuem dentro delas a sabedoria e criatividade para
confrontar até mesmo os desafios mais difíceis. Dado o
contexto e foco adequado, é possível acessar e usar este
conhecimento mais profundo sobre o que é mais relevante por
meio de rodadas de discussão em grupo, utilizando ferramentas
para gerar visualizações.
As conversações geradas também são uma metáfora
provocativa, nos possibilitando ver novas maneiras para fazer a
diferença em nossas vidas e trabalho.

A partir dessa estratégia desenharemos nosso MAPA de
EMPATIA, ou seja, a equipe construirá de maneira colaborativa
os comportamentos mais adequados para o relacionamento
entre si com seus pares e times.

WORKSHOP

PADRÕES DE INFLUÊNCIA
Influência é um processo de conquista. Serão apresentadas
técnicas práticas de como exercer autoridade e conquistar a
confiança e cooperação das pessoas.
Pretende-se abordar, aqui, a visão do todo e como gerenciar
uma equipe com diferentes perfis, aprendendo a desenvolver o
outro.
De forma objetiva e divertida, o palestrante dará dicas práticas
sobre táticas de influência e tipos de poder, além de princípios
básicos de influência.

WORKSHOP

JORNADA DO HERÓI
De alguma maneira somos heróis da vida real. Durante nossa
jornada somos convocados a eventos decisivos, que nos levam a
superar nossos limites. Estamos tranquilos em nossas funções
quando recebemos uma informação ou uma solicitação. Somos
chamados ao desafio.
Diante de tal desafio buscamos ajuda com pessoas mais
experientes e buscamos forças de onde nem sabíamos que
tínhamos. Partimos para o desafio e entramos no mundo da
“aventura”. Encaramos “monstros”, solucionamos enigmas e
evitamos armadilhas.
Muitas vezes encaramos nossos maiores medos. Mas seguimos
em frente e chegamos ao êxito.

WORKSHOP

PENSAMENTO DIVERGENTE
A teoria do Pensamento Divergente é um processo com o
objetivo de encontrar o maior número de soluções para um
problema.
Essa capacidade é usada para gerar ideias e resolver algo
criativamente, em oposição ao pensamento convergente, que
consiste em achar uma única solução apropriada a um
problema.

A intenção é despertar nos participantes o desejo por
desenvolver a si mesmo visando a valorização do trabalho em
equipe e o entendimento da importância das diferenças.

WORKSHOP

DIVERGÊNCIA
E CONVERGÊNCIA NA MODERNIDADE
O mundo moderno vem exigindo de todos uma série de
mudanças. A perspectiva que tínhamos sobre os fatos já não
nos parecem mais possíveis.
A diversidade de ideias e opiniões fazem parte de uma lógica
comum e prática diária, e são esses novos jeitos de ser e fazer
que estão construindo as relações pessoais e profissionais.
A melhor escolha a fazer? Entender que seu mapa de
funcionamento tem que passar por up grade e que será uma
jornada de conhecimento e aprendizado.
O maior desafio será sua própria mudança, e este workshop
ajudará a entender novas perspectivas, formas de pensar, agir e
como tudo isso se relaciona com as experiências que já teve
e que ainda terá. Não há freios para a evolução e isso não
precisa ser um problema.

WORKSHOP

LIDERANÇA
TEMPERAMENTOS
Em nosso workshop a plateia é convocada a participar do
evento ativamente, eles interagem com o que está acontecendo
e não são meros espectadores.
Neste workshop trabalhamos de maneira prática e expositiva a
teoria dos temperamentos humanos, apresentando sobre como
lidar com as diferenças, como conhecer a si mesmo e o outro.
Levamos os participantes a melhorar suas habilidades e a
maneira de como lidar com a diferença no dia-a-dia de trabalho.

WORKSHOP

LIDERANÇA
COMUNICAÇÃO
Mesmo com o volume de recursos tecnológicos atuais, ainda
vivenciamos um grande desafio dentro dos ambientes
corporativos, como podemos melhorar nossa comunicação.
Neste workshop apresentamos a estrutura fundamental da
comunicação, ferramentas e linguagens que irão compor esse
universo que transmissão de informações.
Dentro de um formato participativo, inspiraremos os
participantes a refletir sobre sua comunicação atual e refletir
sobre formas de serem mais eficazes no seu dia a dia.

WORKSHOP

JANELA DE JOHARI+
MODELO DE MUDANÇA
A Janela de Johari é uma representação das dinâmicas das
relações interpessoais e dos processos de aprendizagem em
grupo e foi idealizada por Joseph Luft e Harry Ingham.
O comportamento de auto exposição e o de buscar feedback
são ferramentas indispensáveis ao funcionamento da Janela de
Johari, na qual pessoas e grupos são observados e observadores
quanto a componentes comportamentais, tais como:
pensamentos, impulsos, desejos, temores, fantasias,
preconceitos, esperanças, sonhos, objetivos, formas de ser e de
agir, etc.
O processo de mudança não é tão natural quanto gostaríamos e
entender suas etapas com certeza facilitará o caminho.
Neste workshop apresentamos as etapas da teoria de
Procharska e inspiramos os participantes a refletirem e
trabalharem sobre uma atitude que gostariam de mudar.

WORKSHOP

MIND MAP
MIND MAP é o nome dado para um tipo de diagrama, sistematizado
pelo psicólogo inglês Tony Buzan, voltado para a gestão de
informações, de conhecimento e de capital intelectual; para a
compreensão e solução de problemas; na memorização e
aprendizado; na criação de manuais, livros e palestras; como
ferramenta de brainstorming (tempestade de ideias); e no auxílio
da gestão estratégica de uma empresa ou negócio.
Os mapas mentais procuram representar, com o máximo de
detalhes possíveis, o relacionamento conceitual existente entre
informações que normalmente estão fragmentadas, difusas e
pulverizadas no ambiente operacional ou corporativo.
Trata-se de uma ferramenta para ilustrar ideias e conceitos, dar-lhes
forma e contexto, traçar os relacionamentos de causa, efeito,
simetria e/ou similaridade que existem entre elas e torná-las mais
palpáveis e mensuráveis, sobre os quais se possa planejar ações e
estratégias para alcançar objetivos específicos. Usarmos essa
ferramenta para resgatar o objetivo, as metas, os caminhos para
serem atingidas e o maior número de detalhes possíveis para
entrega-los.

WORKSHOP

NIVEIS DE MOTIVAÇÃO
Para todas as atividades que fazemos existe algo que nos
impulsionam para sua realização, seja intrínseco ou extrínseco.
Quando falamos do mundo corporativo fica ainda mais evidente
a importância de se identificar o que realmente nos motiva para
realização das nossas tarefas e cumprimento de resultados.
A proposta deste workshop é trazer de maneira prática uma
conscientização e reflexão dos motivos pelos quais os
participantes realizam suas funções e inspira-los a construírem
uma relação mais prazerosa e menos obrigatória.

DINÂ
MICAS

NOSSAS DINÂMICA
O que ser humano vive, ele não esquece.

Porque uma dinâmica vivencial?
Esse é o momento alto de desenvolvimento.
Como o time já passou pelo momento provocativo do
workshop a dinâmica traz para a prática aquilo que foi
ouvido.
Com a mão da massa, o time consegue vivenciar
comportamentos e atitudes que eles já tem e perceber
quais faltam para trazer ainda mais resultado no dia a
dia.

DINÂMICA

THE CODE
The CODE é um jogo onde o tempo é crucial. Os colaboradores
são divididos em times e terão como desafio desvendar os
enigmas das caixas e desvendar todo mistério.
O jogo começa com uma mensagem, prestar atenção aos
detalhes fará toda diferença no resultado.
Atenção e concentração são importantes, pois vários enigmas
devem ser resolvidos antes que o tempo se esgote. Habilidades
individuais e coletivas são testadas intensamente, onde pensar
fora da caixa é crucial para que o time tenha um resultado de
sucesso.

DINÂMICA

THE OSCAR
Na dinâmica THE OSCAR, os colaboradores são protagonistas de
um trailer cinematográfico, sendo desafiados a colocar em
prática múltiplas tarefas e habilidades. Os temas são escolhidos
de acordo com a expectativa de desenvolvimento.
A produção de um trailer permite ao colaborador ser gerador de
informações e não somente receptor, ou seja, ser astro e não
somente plateia.
Os colaboradores para criar os trailers serão divididos em
diversas funções dentro da sua equipe, entre elas: diretor,
atores, escritores, figurinistas, maquiadores, sonoplastas,
marqueteiros, etc. Nessa dinâmica instigante, os participantes
receberão aula de especialistas de tablado. Terão tempo de
ensaio e gravação para concluir com êxito o desafio proposto.

DINÂMICA

COOK EXPERIENCE
“Cook Experience” é uma vivência relacionada ao dia-a-dia de
uma cozinha de verdade.
Pensada nos moldes dos reality shows gastronômicos, propõe
uma atividade onde o participante entra em contato com
preparação da própria comida, tendo a oportunidade de
trabalhar seu planejamento, sua criatividade, suas habilidades e
seu raciocínio, na criação de um prato de sua autoria.
Mais do que o contato com o alimento, a interação entre os
participantes e a vontade de apresentar um bom trabalho torna
a competição leve e divertida!

DINÂMICA

TRUCK RACE
Um grande desafio composto por um projeto detalhado, onde
planejamento, estratégia e boa comunicação serão
fundamentais para que uma equipe seja campeã.
Truck Race é um jogo onde os colaboradores, divididos em
escuderias, terão que construir um caminhão de papelão para
uma corrida cheia de emoção.
Após construir o caminhão e os outros desafios do jogo, as
escuderias escolherão um piloto e dois colaboradores para
serem os motores.
Vence a equipe que tiver o melhor tempo com o maior número
de bônus.

DINÂMICA

EFEITO CASCATA
A dinâmica “Efeito Cascata” é um jogo onde as equipes criam
uma sequencia de reações interdependentes.
É uma atividade que estimula a criatividade e a interação, pois
cada equipe dependerá da outra para dar continuidade ao seu
projeto. A soma de todos os projetos produzirá um sistema
único, com início, meio e fim.

Nesta atividade não existe zona de conforto. É necessário inovar
e interagir, o que torna apresentação final repleta de suspense e
emoção.

DINÂMICA

INSANUS
INSANUS
Não se trata de vestir a camisa, na INSANUS tem que trabalhar
em equipe, confiar nas pessoas e não ter medo de vencer seus
limites.
Os participantes precisam de resistência física, força e velocidade
— tendo como principal objetivo, a VITÓRIA.
Na INSANUS não há trégua, o trajeto da prova é determinado
pela organização e superar não é escolha, é necessidade.
Os times terão que superar todos os obstáculos e chegar ao final
no menor tempo possível.

DINÂMICA

DRINK CONTEST
“Drink Contest” é uma atividade de integração e descontração,
onde os participantes de maneira lúdica e instrutiva ficam por
dentro da história dos cocktails, aprendem a preparar cocktails
tradicionais e tornam-se autores de seus próprios cocktails no
desafio final.
CRONOGRAMA
Abertura
História do Bar
História dos Cocktails
Produção de Cocktails
Degustação de Cocktails
Elaboração de Cocktails feito pelos participantes
Eleição melhor Cocktails – paladar, apresentação.

DINÂMICA

XEQUE MATE
O XEQUE MATE é uma jogada que representa a vitória, pois o
concorrente não tem como reverter o golpe.
Cada equipe terá uma peça de xadrez gigante que será movida
por colaboradores em um grande tabuleiro. Sem sair do
tabuleiro, terão que transmitir as informações de cada prova
para sua equipe que está em campo.

A equipe de campo tem como objetivo concluir cada prova, para
ultrapassar todas as casas do tabuleiro, conquistando
informações para abrir o baú e dar o Xeque Mate.

DINÂMICA

NAUTICO
Nesta dinâmica os participantes terão a oportunidade de
trabalhar conceitos fundamentais de liderança, trabalho em
equipe e resultado.
Com o objetivo definido os times construirão suas embarcações,
a partir dos recursos disponíveis, tempo estabelecidos e
detalhes que serão fornecidos ao longo da dinâmica.

Após a construção das embarcações, os times testarão a
flutuabilidade e feito os últimos ajustes terão que cumprir uma
prova dentro da água em um percurso pré-estabelecido.

DINÂMICA

OFICINA COLABORATIVA
Os participantes, divididos em grupos, receberão kits para
estruturar a montagem das bicicletas, seguindo orientações e
procedimento do manual construtivo, supervisionados por
nossos consultores técnicos.
Nosso objetivo é fazer com que, por meio de um processo
colaborativo, os participantes possam se engajar num trabalho
em equipe que exigirá comunicação clara, integração e a união
do grupo.
O ponto alto desta dinâmica está no final, quando crianças
carentes entram para receber em mãos suas bicicletas.

DINÂMICA

GRAND PRIX
Grandes eventos automobilísticos são frequentemente
chamados de Grand Prix, uma tradição que remonta à primeira
década do século 20 e ao automobilismo dos Grandes Prêmios
das décadas de 1920 e 1930.
O objetivo do jogo é construir um grande circuito composto por
pontes, torres e prédios que formarão um grande painel
luminoso. Mas, o que os times não esperam é a transformação
de um cenário que parece competitivo num grande projeto
colaborativo.
O decorrer do próprio ao participantes vão percebendo a
necessidade de trabalharem juntos, alinhar os padrões do
projeto e sincronizar as tarefas. Caso contrário não entregarão o
projeto no prazo e detalhes estabelecidos.

DINÂMICA

GAMES
GAMES é um jogo onde todos colaboradores terão que trabalhar
juntos em busca do lugar mais alto do pódio. Planejamento,
foco, engajamento e muita energia serão necessários para
alcançar a medalha de Ouro
Os colaboradores serão divididos em modalidades e terão que
cumprir todos os desafios propostos. Ao mesmo tempo, uma
parte selecionada, vai ensaiar uma apresentação de arrepiar
(haka) para a cerimônia de encerramento. A estratégia de cada
modalidade tem que ser planejada, pois exigirão esforços
coletivos para a vitória.
Algumas atividades
Futebol, atletismo, esportes aquativos, esportes de
colaboração (foto), esportes individuais ou outros.

DINÂMICA

O VENDEDOR
Baseado no clássico jogo de detetive, o jogo O Vendedor
veio para instigar os colaboradores.
Em O Vendedor, os colaboradores vão sentir-se
verdadeiros investigadores, explorando o mundo do
cliente, pois terão que desvendar qual foi o motivador de
compra dele e qual o destino que ele quer conhecer!!
Para isso, as perguntas do SPIN SELLING (metodologia de
vendas para fazer um bom diagnóstico do seu cliente),
deverão ser utilizadas, pois quanto mais assertivos nas
perguntas e clareza desse conteúdo, maior é a chance de
fisgar o consumidor!
Esse suspense vai instigar os colaboradores do início ao
fim, pois para esclarecer esse mistério, eles serão divididos
em equipes e terão que colocar em prática o conteúdo
discutido no treinamento.

DINÂMICA

ARCOS DO TRIUNFO
Chegou a hora dos colaboradores se unirem em busca do
lugar mais alto do pódio.
Planejamento, foco, engajamento e muita energia serão
necessários, pois para cada prova completada, a equipe ganhará
peças para completar uma Mandala.
São várias opções de atividades esportivas, sendo realizadas de
acordo com a estrutura do local. Também existem símbolos e
rituais que compõem as Olimpíadas, como a cerimônia de
encerramento. Para esse momento será realizado o Haka,
perpetuando assim essa história.

DINÂMICA

OBRA PRIMA
OBRA-PRIMA é um jogo onde os colaboradores
devem solucionar o desafio proposto inicialmente
de montar um grande quebra-cabeça em MDF
junto com a sua equipe. O raciocínio lógico, a
comunicação e agilidade da equipe será de extrema
importância.
Ao terminar a montagem dentro do grupo, aparecerá
o segundo desafio, colocar cores (adesivos coloridos).
Porém a partir desse momento, eles perceberão que
tem uma arte incrível, porém só terão uma obra-prima
quando houver a junção de todos os grupos. Essa peça pronta
irá inspirar pela perfeição, admirados pela sua beleza e sua
elegância, pois será uma obra de arte extraordinária,
representando todos os artistas ali presente.

DINÂMICA

EXPEDIÇÃO
Nesse jogo, cada equipe terá que passar por diversos pontos
turísticos pré-determinados de uma cidade. Em cada ponto
haverá um enigma ou uma atividade a ser cumprida, o que
dará informações de qual será o próximo destino a ser
alcançado.
Sempre acompanhado por um monitor, a equipe deverá
decidir a melhor estratégia de chegar ao próximo destino
por meio de um mapa, dependendo de cada cidade, esse
deslocamento pode ser feito de uma forma diferente: a pé,
bicicleta, taxi, charrete, ônibus, e muitas vezes até
diferentes tipos de transportes na mesma prova. Chegando em
cada ponto turístico, a tomada de decisão tem que ser rápida,
pois terão desafios nos locais, formado por enigmas ou outras
atividades, e quanto mais rápido resolve-los, mais rápido terão a
informação do próximo destino.

DINÂMICA

OS PIRATAS
Objetivo da dinâmica é desvendar pistas e cumprir atividades
para conquistar as senhas para abrir o baú do tesouro dos
piratas.
O grupo será dividido em equipes. Cada equipe escolherá seu
Capitão e receberá um mapa. Esse mapa (do hotel) apontará os
locais onde estarão as atividades que irão fortalecer os
conteúdos de compliance.
Nesse jogo de coragem, é necessário responsabilidade e
cuidado, pois alguns piratas (colaboradores), resultantes de
outras batalhas, terão as pernas ou braços imobilizados, e
necessitarão de cuidados da sua equipe, já que nenhuma
atividade poderá ser realizada sem o grupo completo no local.

DINÂMICA

METAMORFOSE
Nesse jogo HUMANIZADO, o grupo é desafiado a transformar
um local que necessita de reforma estrutural e conforto físico,
onde um abraço também faz toda diferença.
Organizados em times e com os objetivos em mãos, os times
terão que se organizar e planejar todas as tarefas a serem
realizadas, gestão de pessoas e tempo será fundamental para
conclusão deste projeto.

Durante toda a atividade, são realizadas reuniões com o líderes
de cada equipe para acompanhamento da execução do projeto
e levantamento de possíveis ajustes no planejamento.
A transformação depende da ação humana.

DINÂMICA

MURALHA
Uma vivência marcante, com alto grau de comprometimento, e
que permite valorizar diversos elementos e competências
necessárias para o ambiente de trabalho. Uma grande muralha
vai ser construída para proteger o seu território.
Os participantes terão que construir algo que seja impossível de
derrubar, deve ser avistado de longe, que transmita sinal de
força, poder e segurança. Cada grupo construirá uma parte da
muralha, porém para receber os materiais necessários terão
que trabalhar concentrados e utilizando o raciocínio lógico para
descobrir o resultado do desafio.

Para fortalecer ainda mais a imagem deste grande time, serão
construídos “armas” e brasões e uma grande bandeira que será
hasteada no topo da muralha. Ao final, o time fará a
apresentação de um Grito de Guerra Maori – HAKA – uma
demonstração feroz do orgulho, força e unidade de um
grupo.

DINÂMICA

AQUARELA
A atividade vivencial AQUARELA desenvolve nos colaboradores
planejamento, comunicação, cooperação, negociação,
criatividade e reforça a importância do trabalho em equipe, da
gestão de pessoas e da liderança.
Durante a pintura de um grande quadro, os colaboradores
entenderão que para atingir o resultado final com qualidade,
além do trabalho da sua equipe, dependerão de todos os outros
times.
Para isso será necessário estabelecer um foco claro, definir a
estratégia, realizar um alinhamento geral com os times e
acompanhar todas as tarefas de execução.
Uma obra de arte exige um time alinhado e de alta
performance.

DINÂMICA

RALLY DE REGULARIDADE
Rally de Regularidade é uma prova na qual o objetivo da equipe
é seguir o trajeto determinado pela organização mantendo
médias horárias e pré-estabelecidas.
As equipes competem contra sua própria capacidade de manter
as médias horárias e o caminho correto.
Em um rally de Regularidade não há mapas, o trajeto da prova é
determinado pela planilha que contém as informações de
distância, média horária determinada e caminho a seguir.
No trajeto da prova são definidos PCs (Postos de Controle) que
podem ser apenas de passagem (sem atividade) ou com
desafios a serem cumpridos.

DINÂMICA

HAKA
Haka é uma demonstração feroz do orgulho, força e unidade de
um grupo. As ações incluem movimentos marcantes com os
braços, assim como fortes pisadas com os pés, protuberâncias
da língua e tapas rítmicos no corpo para acompanhar um alto
canto. Os colaboradores serão divididos em dois grupos,
criando uma rivalidade natural. Esses dois grupos serão
ensaiados separadamente, com uma coreografia e uma letra
que corresponde as palavras chaves do treinamento ou os
valores da empresa.
Depois do ensaio, haverá a apresentação de um grupo para o
outro. Lembrando que enquanto um grupo executa, a tradição
do HAKA pede total silêncio e respeito pelo adversário.
Após essa batalha, os dois grupos se apresentam juntos (as
coreografias e letras são iguais), pois dentro de uma equipe
a competição não é interna.

DINÂMICA

DESAFIO DE AVENTURA
Baseado nas corridas de aventura, o Desafio de Aventura é uma
vivência marcante, com alto grau de comprometimento, e que
permite valorizar diversos elementos e competências
necessárias para o ambiente de trabalho.
Os colaboradores divididos em equipes terão que atingir os
Pontos de Controle (PC) e superar o desafio estabelecido em
cada um deles.

Cada equipe receberá um mapa do local da prova e um
racebook (planilha) com todas desafios a serem superados, com
as respectivas regras e tempo.
Com essas informações terão que montar a melhor estratégia
ultrapassar cada PC e cumprir toda prova no menor tempo
possível.

DINÂMICA

IMPÉRIO
Seu time vai atender dois grandes clientes, um rei e uma
rainha, que assim como sua marca são referências no mundo, e
querem consolidar seu domínio aumentando seu império. Essa
monarquia quer ter mais prestígio e poder, por isso estão
contratando vocês, que com excelência, vão auxilia-los a ter um
novo castelo, expandindo seu território e dominando seus
adversários. O rei e a rainha pensaram na sua empresa pois
confiam na equipe, tem certeza que serão eficazes e pontuais,
pois o tempo desperdiçado pode representar a invasão dos
concorrentes nesse novo território.
Os pedidos são fáceis, porém os colaboradores terão que ser
bem objetivos na comunicação e divisão das funções, pois
somente poucos líderes terão acesso a realeza.
Entre os pedidos, estão uma nova frente de guerrilheiros, que
terão que ser eficientes, certeiros e sem dispensar recursos.
Por fim, querem ser encantados, com uma experiência
jamais vivida, um show de combatentes (HAKA) que
demonstre ferocidade de orgulho, força e pertencimento.

DINÂMICA

RAFTING
O rafting consiste na descida de rios em botes infláveis. Os
participantes remam conduzidos por um instrutor, responsável
pela orientação do grupo durante o percurso.
Ele trabalha importantes aspectos do trabalho em equipe. A
sincronia sobressai-se à força. A liderança é bem definida e a
disciplina e o comprometimento para ouvir e executar em
sinergia com os companheiros os comandos recebidos é
fundamental para o sucesso.
O Rafting Comportamental, durante a descida do rio são
aplicadas dinâmicas comportamentais - atividades
especialmente selecionadas e elaboradas para atender às
demandas comportamentais específicas de cada cliente.

DINÂMICA

RECICAR
Uma dinâmica que vai ressignificar o conceito de brincar de
carrinho. Os colaboradores, divididos em grupos, receberão kits
de PVC para atender o pedido de um cliente muito especial.
O pedido é uma frota de carrinhos sustentáveis, construído
peça a peça para um time de alta performance, estabelecendo
um foco claro e aproveitando da melhor maneira possível
materiais e habilidades humanas.
Nosso objetivo é desenvolver nos participantes o engajamento
num trabalho em equipe que exigirá comunicação, escuta ativa,
integração e a união do grupo. Nessa construção o time
perceberá que um carro é muito mais que um meio de
transporte, ele é o sonho de quem o recebe.
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NOSSOS PROCESSAMENTOS
Toda experiência vivida é importante,
mas sem parar para pensar sobre, ela só passa.

Porque é necessário um processamento?
No momento que entregamos a vivência, relaxamos é
onde começamos a pensar no que foi feito.
Por meio do compartilhamento de experiências, na hora,
outros participantes é possível ter mais insides e
aprendizamos mais profundo
É um ponto importante o compartilhamento, porque o
time aceita muito mais quando os pares se comunicam,
do que quando o consultor toma a frente.

PROCESSAMENTO

3C’s
O 3Cs oferece um guia e um quadro de reflexão sobre o que
queremos, o que temos, e o que precisamos, incluindo os
principais parceiros e recursos que tendemos a ignorar na busca
por trabalho significativo.
Trata-se de um guia inspirador que procura ajudá-lo a mudar o
modo de olhar para seus talentos, suas motivações e seu
“valor”, bem como as possibilidades de aplicá-las em benefício
dos outros e de si mesmo. Ele mostra quão bom e simples é o
quadro Modelo de Negócios e como pode ser ajustado para
pensar a liderança, permitindo identificar seus pontos fortes e
fracos em sua abordagem para alcançar seus objetivos.

PROCESSAMENTO

BMYOU
O “Business Model You” (BMYou) oferece um guia e um quadro
de reflexão sobre o que queremos, o que temos, e o que
precisamos, incluindo os principais parceiros e recursos que
tendemos a ignorar na busca por trabalho significativo.
Trata-se de um guia inspirador que procura ajudá-lo a mudar o
modo de olhar para seus talentos, suas motivações e seu
“valor”, bem como as possibilidades de aplicá-las em benefício
dos outros e de si mesmo. Ele mostra quão bom e simples é o
quadro Modelo de Negócios e como pode ser ajustado para
pensar a liderança, permitindo identificar seus pontos fortes e
fracos em sua abordagem para alcançar seus objetivos.

PROCESSAMENTO

PROCESSAMENTO CONSTRUTIVO
Nossa mente é incrível, mas precisa de momentos de reflexão
para aquisição de aprendizado. Durante a realização de tarefas,
nem sempre conseguimos nos dar conta do quanto estamos
aprendendo.
Durante o workshop os participantes assimilam um volume
pequeno de informações e fazem poucas conexões com outras
aprendizados. Na vivência o volume de percepções aumenta,
mas ainda não é todo.
O momento de relaxamento, pós entrega da vivência, o cérebro
realiza um processo interessante, chamado Meta-cognição,
onde ele realiza conexões com experiências anteriores e cria
novos conhecimento.
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