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“Investir em pessoas é a maneira mais eficiente de ativar os melhores resultados em uma organização.” 
Fernando Mora
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Desde 2001 oferecendo soluções em treinamento e 
desenvolvimento corporativo diferenciadas e inovadoras.

UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER SOLUÇÕES 
SOB MEDIDA EM DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO, 

EMPRESARIAL E PESSOAL.

Com EXCELÊNCIA E HUMANIDADE ...  Única e inovadora em aceleração de resultados.

Ellite atua com o que há de melhor no mercado em metodologias e literatura corporativa. 
Com desenvolvimento de competências e ferramentas projetadas para atender, com 
máxima eficiência, as demandas organizacionais em desenvolvimento empresarial e 

pessoal.

QUEM SOMOS ...
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METODOLOGIAS

Especializada em fornecer soluções para desenvolvimento
estratégico empresarial e pessoal, a Ellite atua com o que há de
melhor no mercado em metodologias e literatura corporativa.
Com desenvolvimento de competências e ferramentas projetadas
para atender, com máxima eficiência, as demandas
organizacionais em desenvolvimento empresarial e pessoal.

COACHING: Um processo com começo, meio e fim, que visa o desenvolvimento
de habilidades e competências, para aumentar a performance pessoal e
profissional, de uma pessoa ou equipe, para que acelere o alcance de resultados
desejados.

DISNEY: Trata de toda a estratégia que o maior parque de entretenimento do mundo possui para
atingir a excelência no relacionamento com as pessoas e, principalmente, criar em seus
colaboradores uma visão real de participantes de tudo que lá ocorre.

ANDRAGOGIA: Têm sido utilizada em empresas de todo o muno em gestão de pessoas, planejamento
estratégico, marketing, comunicação, processos de qualidade. Desde simples reuniões até complexos
projetos.
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A METODOGIA ELLITE tem como base a aprendizagem
experiencial desenvolvida pelo Dr. David Kolb da Universidade de
Harvard é considerada um processo contínuo fundamentado na
reflexão que é continuamente modificado por novas experiências.

EXPERIÊNCIA CONCRETA:

Na Metodologia Ellite aplicada as
pessoas aprendem por estarem
envolvidas em uma atividade ou
experiência e por se lembrarem de
como se sentiram. Esta é a principal
maneira que aprendemos e pode
servir como base de todas as outras
etapas do ciclo de aprendizagem.

Diálogo sobre as experiências, 
comportamentos, sentimentos e 

aprendizados.

I VIVÊNCIA

V APLICAÇÃO

IV 
GENERALIZAÇÃO

III 
PROCESSAMENTO

II RELATO

Os participantes 
compartilham os 

acontecimentos da 
experiência.

Os participantes vivem 
uma experiência.

Transferência das 
generalizações para o 
cotidiano focando nos 
comportamentos mais 

assertivos.

Diálogo sobre os 
comportamentos que serão 
mantidos e multiplicados, ou 

mudados.

O ciclo começa quando um indivíduo se envolve em uma atividade,
reflete sobre sua experiência, então deduz o significado da reflexão e,
finalmente, coloca em ação a percepção recém-adquirida através de
uma mudança de comportamento ou atitude

METODOLOGIAS
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NOSSOS SERVIÇOS

Através de nossas unidades de negócios, nós atuamos em todo o
Brasil com cursos abertos e in company, além de projetos
customizados para empresas de todos os portes e segmentos.

DIAGNOSTICAR, PREVENIR E SOLUCIONAR
Os problemas que interferem no
funcionamento e saúde da sua organização
para atingir melhores resultados.

NOVAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
São fomentadas e nossos treinamentos buscam encantar os
participantes com atividades práticas, lúdica e jogos de negócios,
potencializando a construção.

PROMOVER A EXCELÊNCIA PESSOAL E PROFISSIONAL
Visando a capacitação de pessoas no melhor de sua performance, auxiliando na
auto avaliação e na identificação das oportunidades de melhoria individual e em
grupo.
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