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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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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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CONVENÇÃO - CARNAVAL

OBJETIVO: “Apresentar técnicas para engajar colaboradores e promover as mudanças necessárias
trabalhando o processo de transformação, com análise de necessidade, planejamento e
acompanhamento da equipe de trabalho no dia a dia. Ajudando a se tornar mais proativo e usar
da melhor forma a comunicação.

1º PARTE: BRIEFING

Facilitador: Fernando Mora
• Os 3 P’s da Excelência ( Processo/Produto/Pessoas)

INTEGRAÇÃO DA EQUIPE: ESCOLA DE SAMBA

Palestrante: Emanuel Mascanheras
• Como é coordenar uma escola de samba, pessoas trabalham com amor, dedicação, a paixão pelo o que está fazendo.
• OFICINA FANTASIAS: Confecção dos chapéus, adereços da Porta Bandeira e Mestre Sala (2 equipes).

2º PARTE: BRIEFING

OFICINA DE RITMO:
• Montar a bateria da escola de samba. (4 equipes);
• Trabalhar separadamente, sem saber como o outro está desenvolvendo;
• Apresentação da bateria composta por todos. (Passista e Malandro entram enquanto eles tocam).

DEBRIFING: Conexão das atividades com o dia a dia.

ENCERRAMENTO: SHOW FINAL
Entram na sala os Ritmista, Porta Bandeira e Mestre sala com os adereços confeccionados
pelos participantes e a Bandeira Saint – Gobain.
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CONVENÇÃO - JANGADA

OBJETIVO:

“Eu sou parte da equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o
trabalho de um grupo enorme de pessoas”.
Ayrton Senna

BRIEFING

Os participantes serão divididos em grupo, onde cada grupo receberá as orientações para a construção da
jangada, colocando em prática o que já foi discutido em sala.

BRAINSTORMING / CONCLUSÃO

Troca de ideias produtiva, todos os participantes expõem seus pontos de vista, discutem a atividade do dia
e criam plano de ação individual.





CONVENÇÃO - BICICLETA

OBJETIVO: Visa propor uma experiência criativa, diferenciada, inteligente e motivadora, focando
aspectos importantes para a Equipe.

ATIVIDADE INTERATIVA, CONCEITUAL E SEGURA

• Os participantes serão divididos em 7 grupos de trabalho, em mesas (chamaremos de
“Oficinas”);

• Preliminarmente, para este de grupo de 70 participantes, serão produzidas 07 bicicletas;

• Cada Oficina deve montar uma Bicicleta. Cada Oficina recebe um Roteiro de Especificações
para a montagem da sua Bicicleta. Todas as especificações são diferentes e possuem algumas
particularidades essenciais. As especificações fazem de cada Bicicleta algo especial, único;

• Ao final da montagem as bicicletas passarão por um teste prático. Os “montadores” deverão
cumprir um percurso predeterminado, atendendo alguns requisitos de qualidade, conforto e
assistência técnica;

• O objetivo da OFICINA DO BEM, mais do que exercitar os aspectos mencionados no briefing, é
poder exercer o ato da responsabilidade social. Ao final da atividade as bicicletas poderão
doadas para crianças carentes e ou entidades assistenciais (opção).
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