TEAM EXPERIENCES

Criamos experiências e treinamentos
únicos, desenvolvidos sob medida,
para que indivíduos e equipes
destravem os seus potenciais.
Utilizamos dinâmicas modernas, bemhumoradas e criativas, pra colocar
todo mundo no flow e criar redes de
trabalho mais positivas.

✓ Criativamente Originais

A originalidade e a criatividade estão presentes em tudo que fazemos. Usamos isso
para criar vivências incríveis, onde cada participante dos processos da Destrava possa
ter aquela sensação de "Uooou, eu nunca tinha feito nada igual".

✓ Agentes da Transformação

Estamos aqui para transformar ambientes e equipes de trabalho. Nós mudamos o mundo
a partir de cada mesa de escritório.

✓ Ágeis e Enxutos

Se na era digital tudo é rápido, nós somos mais ainda. Estamos sempre antecipando novas
demandas e formatos para oferecer experiências únicas e com resultados positivos.

CONHEÇA AS NOSSAS EXPERIÊNCIAS

Um dos nomes mais respeitados da sua empresa sumiu
de forma misteriosa, e agora? O Agente Strombeck
conseguiu acesso à uma série de enigmas que levarão ao
paradeiro do líder, porém, devido ao sigiloso conteúdo
deste material, apenas os funcionários mais atentos da
empresa conseguirão decifrar esse mistério. Vocês
devem correr porque o tempo está acabando!

VÍDEO TEASER

SALVE O CHEFE é um divertido escape game, realizado
de forma online, onde os times precisarão decifrar
códigos, acessar sites, conversar com perfis fakes em
redes sociais, conhecer informações da empresa e
demonstrar habilidades para trabalhar em equipe. Tudo
isso comandado por um comediante de stand up. Ao
final, será discutido sobre as reflexões que eles tiveram
ao longo da dinâmica, sobre colaboração, senso de
pertencimento, autonomia, diversidade, trabalho em
equipe, repertórios pessoais, protagonismo, relações
empáticas e comunicação assertiva.

✓ Manter a conexão entre os colaboradores mesmo com o distanciamento.

✓ Soluções para entreter os seus funcionários.
✓ Alternativas para diversificar a rotina do home office.
✓ Promover o trabalho em equipe, engajamento e motivação.
✓ Integrar novos funcionários.
✓ Quebrar o gelo em reuniões e eventos.
Média NPS

Mais de 200 MISSÕES realizadas e
22.000 agentes desafiados

“
“

Só tenho elogios. Além do atendimento, criatividade, clareza e
atuação do Fernando, posso dizer que no momento delicado em que
vivemos, onde precisamos ser motivamos e motivar pessoas de forma
virtual, ter uma experiência como esta, divertida e interativa,
colocando todos da equipe em sintonia, foi simplesmente incrível!
Saímos energizados.
- PATRÍCIA LIMA (GERENTE DE PRODUTOS | ALELO)

Foi uma experiência incrível para o nosso grupo corporativo. Um jogo
interativo, criativo, que alia a jornada da dinâmica do jogo com a
realidade da empresa, o que torna tudo mais divertido. Dinâmicas com
muitos pontos a refletir. Parabéns Destrava!
- PATRICIA PAGLIARINI (GERENTE DE ÁREA | BANCO DO BRASIL)
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Coleta de informações
da empresa (missão,
valores, objetivo do
evento, etc), do líder
supostamente
desaparecido e de
outros agentes que
participarão da missão.

Com base nas
informações da etapa
anterior, criaremos um
vídeo contando a história
do desaparecimento e
montaremos uma série
de enigmas
personalizados.

Na reunião, mostraremos
o vídeo criado para os
participantes,
passaremos as regras,
dividiremos eles em
grupos (se for preciso) e
compartilharemos o link
para o primeiro enigma.

Após a localização do
chefe, mostraremos o
ranking e encerraremos
o encontro fazendo
uma reflexão sobre os
aprendizados da
dinâmica.

CRIADOR / HEAD DE EXPERIÊNCIAS / STAND-UP

Vídeo Portfólio

Engenheiro, especialista em Processos Criativos (ESPM), pós-graduando em Gamificação
Aplicada aos Negócios (PUC), Practitioner em PNL, trainer de oratória e há mais 14 anos realiza
apresentações de humor em eventos corporativos. Neste período, esteve nos principais
programas de TV (Programa do Jô, Domingão do Faustão, The Noite, A Praça é Nossa), atuou em
outros países (EUA, Inglaterra e Portugal) e já impactou mais de 350.0000 funcionários em
apresentações empresariais por todo o Brasil. Em 2017, a convite da Editora Belas Letras,
Fernando lançou o seu primeiro livro: "Papai Comédia - Da descoberta ao parto humanizado".
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contato@destrava.com
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