JUNGLE FIRE™

Busque o objetivo correto e perceba o rápido sucesso
A EXPERIÊNCIA

Há uma selva aqui dentro... para preparar você para a selva lá fora. Jungle Fire é uma experiência multimídia que transportará
você para uma emocionante caça ao tesouro no coração da Amazônia. Sua missão é encontrar os diamantes desaparecidos no
outro lado da densa floresta antes da chegada de uma tempestade. Há muito o que fazer, você tem apenas 24 horas e as outras
equipes também estão nessa busca. Contudo, se seu time souber focar o objetivo correto, montar um plano sólido, gerenciar
os riscos de maneira inteligente e alocar recursos e habilidades com eficiência, vocês atingirão o seu objetivo. No fim, não
há perdedores no Jungle Fire. Não importa em que posição sua equipe chegue, ela estará mais bem preparada para planejar,
comunicar-se e trabalhar unida para entregar resultados concretos na selva que é o mercado competitivo.
APRENDIZADOS-CHAVE
Os participantes aprenderão a:

D UR A Ç Ã O D E 2 H OR A S – V OC Ê ENTREG A
OU NÓS ENTR EGA M OS

•	Reconhecer que tempo gasto em planejamento é tempo
economizado na execução.

GR UPOS D E 20 A 5000 PA RTIC IPA NTES
EQUIPES D E 5 PA RTIC IPA NTES

•	Tomar decisões bem informadas sobre o objetivo que
produzirá melhores resultados.

A PR OPR IA D O PA R A EQUIPES D E TO DO S

• Identificar e utilizar todas as informações relevantes.

OS NÍV EIS H IER Á R QUIC OS

•	Valorizar os diferentes talentos de sua equipe e
transformá-los em maior produtividade.

ID EA L PA R A C ONV ENÇ ÕES E
TR EINA M ENTOS

•	Assumir riscos apropriados e pré-analisados de uma
posição de convicção, não de desespero.
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Se você fosse jogar o Jungle
Fire novamente, qual seria
seu objetivo?
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