


A Adapta Treinamentos é uma empresa de treinamentos ao ar livre que prepara e desenvolve seu
time de colaboradores para enfrentar os desafios corporativos com criatividade, sinergia e confiança.

De forma natural e lúdica, trabalhamos comportamentos e conceitos essenciais para um time forte,
flexível e colaborativo.

Temos mais de 20 anos de experiência no desenvolvimentos de atividades outdoor e viagens
corporativas, sob a marca V enturas Empresarial. Compreendendo a crescente necessidade das
organizações em preparar seus times de forma disruptiva, reforçamos nosso foco nos treinamentos
experienciais ao ar livre, agora com a bandeira A dapta Treinamentos.

Estamos preparados para entender sua necessidade e adequar nossas atividades, para buscar a
evolução do seu time e o desenvolvimento dos seus colaboradores, estimulando o trabalho em equipe
e o auto conhecimento.

PRAZER, NÓS SOMOS A
ADAPTA TREINAMENTOS



1998

Início das atividades 
Venturas Empresarial

Desenvolvimento de atividades para o programa 
Espírito de Servir do Banco Itaú - 800 pessoas treinadas

Criação do 
primeiro formato do 
Enduro a Pé

Prova da Jangada
para 600 colaboradores

COMO FOI
NOSSA HISTÓRIA

Criação do
A campamento Corporativo

Nasce a 
A dapta Treinamentos

P rimeira viagem 
corporativa pela

V enturas V iagens

2002

2006

2018

2010

2020

2014



anos de experiência

colaboradores impactados

destinos diferentes

conceitos trabalhados na prática

atividades em grupo

das horas com lazer, diversão e descontração

quilômetros viajados

clientes atendidos

TRADUZINDO EM NÚMEROS

+20
+9.000

53
+40

+25
205
35.648

100%



NOSSOS
CLIENTES



O QUE O ‘TEAM BUILDING’PODE FAZER 
PELO SEU NEGÓCIO?

As atividades de Team Building ao ar livre estimulam a reconexão dos 
colaboradores com a natureza e proporcionam a união do grupo de forma 

mais consistente.

Atividades experienciais ou de aventura maximizam a compreensão das 
habilidades pessoais, potencializam a capacidade de adaptação às 

mudanças de cenário e trabalham de forma criativa os mais diversos 
conceitos do mundo corporativo.



CONCEITOS TRABALHADOS



WORK FLOW
RELA TÓ RIO
FINA L
entrega e 
avaliação

DEMANDA
DO CLIENTE
compreensão 
da necessidade

APRESENTAÇÃO
DA SOLUÇÃO
melhor opção
para demanda 
apresentada

PREPARAÇÃO
& MONTAGEM
informações
e construção
da prova

BRIEFING
início e 
explicação do 
treinamento

INSTRUÇÕES
DAS 
ATIVIDADES
dinâmica e 
aquecimento

APLICAÇÃO
DA SOLUÇÃO
realização do
treinamento

DEBRIENFING
reflexão e
produção de
conteúdo



NOSSAS SOLUÇÕES PARA VOCÊ



Uma das soluções mais completas que desenvolvemos.

Diversos conceitos podem ser trabalhados, através de regras de condução, controle de tempo,
medição de distâncias e orientações espaciais, além de atividades complementares durante a
prova.

O Enduro a Pé reflete situações do dia a dia e estimula a tomada de decisão assertiva e o
relacionamento entre a equipe para a boa realização dos desafios.

Clique aqui e assista o vídeo dessa solução.

ENDURO A PÉ

https://www.youtube.com/watch?v=apeQoITQL-k


Divididos em grupos, os participantes realizam atividades de lógica e raciocínio de maneira
disruptiva e vivencial. S em esquecer de atividades para movimentação do corpo, onde
coordenação e trabalho em equipe fazem a diferença.

Essas são as bases para realizar o R ally da A tividades, uma solução da Adapta Treinamentos
totalmente adaptável a sua necessidades, tanto de tempo, espaço, intensidade e tamanho de
grupo.

Clique aqui e assista o vídeo dessa solução.

RALLY DE DESAFIOS

https://www.youtube.com/watch?v=Jnoab-tzP74


Com uma pernoite diferente das pernoite em hotéis, o
acampamento empresarial trás memória afetiva para
alguns e experiência inusitada para outros.

Em um momento onde dividir acomodaçõese se reunir
em ambientes fechados é complicado, essa solução
retoma o convíviocorporativo de forma natural, segura e
divertida.

Clique aqui e assista o vídeo dessa solução.

ACAMPAMENTO

https://www.youtube.com/watch?v=OqS8mD9DaBY


ON DEMAND
Podemos personalizar as atividades para você.

Para uma viagem de incentivo ou para atividades de aventura, usamos nosso expertise
em ambientes naturais, aliado a uma constante busca por coisas novas, para
apresentar soluçõescriativas e relevantes..

Consulte-nos e saiba mais tudo que podemos fazer pelo seu evento.



ENTREGA DE
RESULTADOS

A Adapta Treinamentos oferece debriefings motivacionais e conceituais.

Estimulamos e facilitamos a produção de conteúdo por parte dos colaboradores,abordando os temas e
situações vivenciadas nas atividades de Team Buiding .

Desta forma, valorizamos a empatia e as relaçõesinterpessoais.

DEBRIEFING DO EVENTO

Toda a produção é compilada e, posteriormente, enviada ao contratante com as observações dos
facilitadores.

Um material que possibilita o aprofundamento dos temas internamente ou com novas ações de Team
Building.

ENTREGA E AVALIAÇÃO



A Adapta Treinamentos é liderada por Gian V alias, administrador de empresas e facilitador com
experiência de mais de 20 anos. Nossa equipe é formada por profissionais de diversas áreas
envolvidos em facilitação, atividades experienciais e de aventura e condução de grupos em
ambientes naturais.

Todas as atividades prezam pela segurança em primeiro lugar e são desenvolvidas considerando
os protocolos de gestão de risco.

Temos a experiência necessária para compreender as demandas dos nossos clientes e enriquecer
o conteúdo das propostas.

Nossa equipe envolvida e apaixonada pelo que faz.

EQUIPE ADAPTA TREINAMENTOS



Trabalhamos em parceria com os mais diversos hotéis e espaço de eventos, que possuam áreas
naturais para a prática das atividades.

P odemos explorar soluções em espaços urbanos e áreas externas de sedes / filiais das empresas.

LOCAIS PARA AS ATIVIDADES 



e- mail
contato@ adaptatreinamentos.com.br

telefone
+55  11  2638- 6069

endereço
R ua P línio de Morais , 422 - S umaré

S ão P aulo - B rasil - Cep. 01252- 030
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