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Treinamentos Corporativos

O Adventure CORP é espcializado em 
atender empresas. Através de uma análise
das necessidades do cliente, é elaborado
um projeto de educação experimental ao
ar livre para desenvolver habilidades
especí�cas através da aventura.

�O ser humano se lembra, em média, de 20% do que escuta,
50% do que vê e 80% do que faz.�



Metodologia

A metodologia de Educação Experimental
proporciona um profundo aprendizado e a ampliação
da conciência, que acontecem a partir da re�exão
sobre a vivência. É uma das mais e�cazes formas
de desenvolvento humano e aprimoramento das 
 competências técnicas e interpessoais, fundamentais
para o bom desempenho pro�ssional. Seguem
algumas competências abordadas:
● Liderança

● Iniciativa

● Criatividade

● Sensibilização

● Organização

● Superação de limites

● Tomada de decisões

● Tolerância

● Autoconfiança

● Autocontrole

● Persistência

● Resolução de conflitos

● Motivação

● Integração

● Competitividade

● Comunicação

● Trabalho em equipe

● Planejamento e estratégia

● Estabelecimento de metas

● Gerenciamento de tempo

● Gerenciamento de riscos

● Regras de convívio.



Produtos

Adventure Corp I
Circuito de Desafios

Adventure Corp II
Corrida de Aventura

Adventure Corp III
Entretenimento e Motivacional

Adventure Corp IV
100% Taylormade



Buscamos, através de desafios de curta

duração, criar oportunidades de interação
entre os participantes nas quais, habilidades
como liderança, comunicação e trabalho em
equipe sejam necessárias para se atingir o
sucesso. A dinâmica de funcionamento do
grupo será discutida após cada desafio.
Trata-se de um trabalho profundo e
motivante!
Local: Áreas externas de hotéis e pousadas
em cidades como Atibaia, Ubatuba,
Bragança Paulista e outras.
Duração: de 1/2 dia a 2 dias.
Objetivo: Desenvolver e fortalecer equipes.

Adventure Corp I
Circuito de Desafios



Adventure Corp II
Corrida de Aventura

Percurso a ser vencido por equipes através de diversas modalidades de aventura: canoagem,

atividades em altura, trekking com orientação e desafios nos PC’s (postos de controle)

Trajeto que deve ser percorrido

através da utilização de mapas e

bússolas

Visa trabalhar a persistência, integração,

gerenciamento de tempo, tomada de 

decisão e liderança

Remar em trechos de rio, represa

ou lago utilizando o Duck

(caiaque inflável)

Desenvolve competências como ousadia,

sincronismo, paciência e comunicação

Atividades em altura com cordas Trabalha e iniciativa, superação de limites, 

autoestima e gerenciamento de risco.

Equipe deve cumprir uma tarefa

para prosseguir na corrida.

Desenvolve o trabalho em equipe, criatividade,

liderança, estabelecimento de metas,

planejamento, organização e tomada de decisões

Modalidades Descrição Objetivos relacionados

Trekking com

Orientação

Canoagem

Técnicas verticais

Desafios de PC’s

Local: Desenvolvido em áreas de natureza exuberante próximos à hotéis e pousadas, em cidades como Ubatuba, Nazaré Paulista,

São Luis do Paraitinga, entre outras.

Duração: de 1 ou 2 dias.



Adventure Corp III
Entretenimento e Motivacional

Atividades ao ar livre de caráter lúdico e

motivacional nas quais o grupo interage, 
se diverte e conseqüentemente se fortalece. 
Não tem como objetivo reflexão ou 
aprimoramento nas dinâmicas da equipe.

Local: Desenvolvido em áreas externas de
hotéis e pousadas e em meio à natureza, 
em cidades como Bragança Paulista, Atibaia, 
Nazaré Paulista, Ubatuba, entre outras.

Duração: de 1/2 dia a 2 dia
Objetivo: Entretenimento, diversão e motivação.



Adventure Corp IV
100% Taylormade

Programa desenvolvido 100% de

acordo com as necessidades do cliente.

Pode ser uma mescla dos programas

que já temos, uma idéia nova a partir de

necessidades específicas ou um

programa criado a partir da

potencialidade natural de determinada

área.

São eventos e treinamentos muito

diversos!

Local: Em aberto

Duração: de 1/2 dia a 2 dias

Objetivo: Criação de programas



Alguns de nossos Clientes



Agende uma visita

O Adventure Corp é um produto personalizado e encomendado sob

medida. Através de uma entrevista ou de uma solicitação via internet nossa
equipe elabora um evento baseado nos objetivos específicos de sua
empresa.
Entre em contato conosco para saber mais ou marque uma visita para
conhecer melhor o Adventure Corp.

Visite nosso site 

Agende uma visita.

Contato:

(11) 3721-5654 e 9935-4140

www.adventurecamp.com.br

contato@adventurecamp.com.br
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