
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM BUILDING – VOO DE BALÃO 
 

“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos.” 

(Michael Jordan) 

 

Ao longo dos anos, as empresas empregaram uma variedade de modelos organizacionais e 

estruturas corporativas para aumentar a eficiência e a produtividade e obter vantagens sobre a 

concorrência.  

 

Um dos modelos mais eficazes é o conceito de equipe. Essa abordagem oferece uma ampla 

variedade de opções para aumentar a produtividade, criatividade, motivação e crescimento 

pessoal entre os colaboradores. 

 

Pensando nisso, a CELT Consultoria & Treinamentos desenvolveu em parceria com a Vou de 

Balão um treinamento vivencial focado em Habilidades Excepcionais de team building, para 

apresentar a você e sua equipe as melhores práticas para maximizar a eficácia de sua equipe.  

 

Nossos instrutores profissionais guiarão você e sua equipe num voo de balão interativo, com 

uma série de atividades e exercícios capazes de aumentar sua compreensão e eficácia em áreas-

chave como comunicação, tomada de decisão, planejamento e solução de problemas.  

 

Equipes de alto desempenho geralmente produzem resultados de primeira classe. Equipes de 

alto desempenho demonstram responsabilidade, propósito, coesão e colaboração.  

 

 

 

 

 
 

 



Como você transforma uma equipe disfuncional em uma equipe produtiva? 

 

 
 

O Team Building Voo de Balão é um treinamento vivencial que vai ajudar a desenvolver as 

habilidades de trabalho em equipe dos participantes, ajudando a definir objetivos comuns, 

entender como trabalhar juntos como equipe e criar um entendimento dos comportamentos 

necessários para desenvolver um melhor desempenho da equipe. 

 

Ao desenvolver esta vivência, nossa equipe não se preocupou em criar uma sessão de vínculo e 

nem focamos na formação de equipes como um evento que deixará os participantes se sentindo 

positivos em relação aos colegas de trabalho e doloridos ao subir em árvores!  

 

Em vez disso, o Team Building Voo de Balão adota uma abordagem pragmática e foca nas ações 

e no entendimento que consideramos importantes para ajudar as equipes a apreciar os 

benefícios de uma abordagem de trabalho em equipe, incluindo: 

 

 Aperfeiçoamento de liderança 

 Desenvolvimento de liderança 

 Raciocínio lógico e rápido 

 Desenvolvimento de equipe 

 Controle emocional 

 Prática da resiliência 

 Trabalho sob pressão 

 Lidar com adversidades 

 Gestão do tempo 

 Sensação de participar de algo novo 

 Superação 

 

Nossa vivência de team building gira em torno do desenvolvimento de ações e da identificação 

de melhorias para a equipe. Os participantes serão desafiados e trabalharão juntos para 

melhorar questões específicas do local de trabalho.  

 

A vivência começa com uma discussão geral sobre equipes: o que torna um grupo de pessoas 

uma equipe; como são as grandes equipes; como as grandes equipes agem; os problemas que 

as equipes costumam encontrar; e o comportamento disfuncional que pode sabotar uma 

equipe.  

 



A partir daí são formadas duas equipes para o auge do treinamento: o voo de balão, que tem 

aproximadamente 1h de duração. São 02 voos, onde as equipes se alternam: uma equipe voa e 

a outra equipe fica no suporte de terra, que é onde tudo acontece... nessa parte é clara a 

identificação pelos participantes de seus próprios estilos comportamentais e o de seus colegas 

de equipe, o que ajuda a ajustar uma melhor comunicação. 

 

Ao final da vivência, os participantes aprenderão a valorizar os diferentes estilos 

comportamentais das pessoas em suas equipes. Eles também saberão ouvir melhor e escolher 

melhor suas palavras para uma melhor comunicação e lidar com situações desafiadoras. 

 

Porque escolhemos dentre tantas possibilidades o voo de balão? 

 

 
 

 Sensação de participar de algo novo 

 Superação  

 Controle das emoções (medo) 

 Ultrapassar limites 

 Integração da equipe 

 Abertura de consciência 

 Expansão da criatividade 

 Realização de sonho 

 Lidar com adversidades 

 Consciência de limite 

 

Quem deve participar da vivência de Team Building Voo de Balão? 

Ideal para equipes de gerenciamento, equipes multifuncionais e grupos de trabalho. 

Grupos de 12 ou 24 participantes 

 

Carga horária: 20h 

 

O que está incluso na vivência? 

Hospedagem em quarto duplo 

Refeições: welcome coffee e jantar (sexta-feira), café da manhã, almoço, coffee break e 

espumante (sábado)  

Descolamentos entre hotel e área de pouso e decolagem 

Caso seja necessário, a CELT Consultoria & Treinamentos e a Vou de Balão têm parceria com a 

Intermundo Turismo que poderá auxiliar em passagens aéreas até a cidade de Gaspar/SC onde 

é realizada a vivência.  



Local: 

 

Raul´s Hotel 
Rua Itajaí 552 – Gaspar – SC 

 

Programação: 

 
 

Para saber mais sobre a vivência de Team Building Voo de Balão, entre em contato: 

 

CELT Consultoria & Treinamentos 

Whatsapp (47) 97400-8444 | E-mail celt.treinamentos@gmail.com 

 

Vou de Balão 

Whatsapp (47) 99957-1587 | E-mail reserva@voudebalao.com.br 

INÍCIO DURAÇÃO O QUE

18:00 01:00 Credenciamento e Welcome Coffee

19:00 02:00
Abertura do Treinamento

Palestra sobre Motivação (Trabalho em Equipe)

21:00 00:30 Orientações gerais sobre o sábado (voo)

21:30 01:00 Jantar

22:30 Descansar

04:00 01:00 Despertar como cafézinho simples

05:00 01:00 Deslocamento até área de decolagem e preparo do balão

Decolagem - voo - equipe 1

Equipe de terra - equipe 2

08:30 00:30 Retorno para o Hotel

09:00 01:00 Café da manhã

Fechamento e percepções - equipe 2

Dinâmica sobre perfis comportamentais - equipe 1

11:30 02:30 Almoço | Descanso | Checkout

14:00 01:30 Palestra sobre Liderança

15:30 00:30 Coffee-break

16:00 00:30 Deslocamento até área de decolagem e preparo do balão

Decolagem - voo - equipe 2

Equipe de terra - equipe 1

Fechamento e percepções - equipe 1

Dinâmica sobre perfis comportamentais - equipe 2

20:30 00:30 Palestra de Fechamento - Resolução de conflitos

21:00 Encerramento com Espumante

16:30 02:30

19:00 01:30

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

06:00 02:30

10:00 01:30


