
ATENDIMENTO CORPORATIVOATENDIMENTO CORPORATIVO

Brotas - SPBrotas - SP



Brotas fica localizada no centro do estado de São
Paulo. Na Cuesta (serra de origem basáltica) inúmeros

cursos d’água descem a serra formando cânions e
cachoeiras, e alimentam as águas do rio Jacaré-

pepira, que com grande desnível forma um dos mais
eletrizantes percursos de corredeiras do Brasil.

 
Os atrativos naturais, a diversidade e qualidade nas
atividades de aventura oferecidas e uma completa

rede hoteleira tornaram Brotas a capital brasileira dos
esportes de aventura.

 
A Canoar é a empresa de esportes de aventura

responsável pela introdução do rafting no Brasil, em
1989 atua no turismo de aventura, na educação

esportiva e ambiental e no atendimento corporativo. A
Território Selvagem Canoar é a parceira operacional
da Canoar em Brotas e opera atividades de aventura

desde 1999, sendo reconhecida como uma das
principais operadoras do país.

BROTAS - SPBROTAS - SP



ATIVIDADES COMPORTAMENTAISATIVIDADES COMPORTAMENTAIS

Rafting Comportamental no JacaréRafting Comportamental no Jacaré

Descida do percurso Jacaré
em botes infláveis com
aplicação de dinâmicas

comportamentais e
acompanhamento de Instrutor

e Facilitador da Território
Selvagem Canoar no bote.

CONTEÚDO: 
Rafting e dinâmicas comportamentais.

 
PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS:

Liderança, trabalho em equipe, integração ,confiança,
comunicação e superação de desafios.

 
DURAÇÃO / PERCURSO:

4 horas no total, 1h30 no rio / 7,6 km de percurso. 
 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES POR RESERVA / HORÁRIOS:
15 participantes / horário determinado pelo cliente, com

início entre 8h e 15h.
 

INCLUI:
Equipamentos, instrutores/facilitadores, transporte interno,

Seguro e infra-estrutura da Território Selvagem Canoar.

✔ Celebração ao final do percurso
 ✔ Dinâmica Liderança Rotativa
✔ Dinâmica da Confiança 

✔ Dinâmica da Corrida dos Botes



ATIVIDADES COMPORTAMENTAISATIVIDADES COMPORTAMENTAIS

Desafio de AventuraDesafio de Aventura  
Processo de construção de

equipe que inclui treinamento,
planejamento e definição de
meta para realizar missões

especiais em um percurso pré
definido que podem ser

realizados em sitios turisticos
ou hotéis em Brotas e outros

locais.

CONTEÚDO: 
Orientação cartográfica, trekking, tirolesa, canionismo,
Rafting ou canoagem. Tarefas customizadas que impõe

planejamento estratégico e definição de metas.
 

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS:
Planejamento estratégico, trabalho em equipe, liderança,
integração, sinergia, confiança e superação de desafios.

 
DURAÇÃO / PERCURSO:

3h à 6h no total
 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES POR RESERVA / HORÁRIOS:
15 participantes / horário determinado pelo cliente, com

início entre 7h30 e 12h
 

INCLUI:
Equipamentos, instrutores/facilitadores, Seguro e infra-

estrutura da Território Selvagem Canoar.

✔ Planejamento estratégico
✔ Tirolesa Voo das Cachoeiras

✔ Os participantes são treinados para conduzir o bote ou caiaque
✔ Superação de desafio individual Canionismo



ATIVIDADES COMPORTAMENTAISATIVIDADES COMPORTAMENTAIS

Atividades em SoloAtividades em Solo

Processo de construção de
equipe através de dinâmicas

que podem ser feitas de
maneira isolada ou em

conjunto com a prova de
orientação.

CONTEÚDO: 
Realização Tarefas customizadas (Pentagrama, Campo
Minado,Travessia, Ski, Teia de Aranha, Desate os nós,

Transposição e outros).
 

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS:
Planejamento estratégico, trabalho em equipe, liderança,

integração e autoconfiança.
 

DURAÇÃO / PERCURSO:
2h à 3h no total

 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES POR RESERVA / HORÁRIOS:

15 participantes / horário determinado pelo cliente, com
início entre 7h30 e 14h

 
INCLUI:

Equipamentos, instrutores / facilitadores, seguro e infra-
estrutura da Território Selvagem Canoar.

✔ Resgate do cliente
✔ Campo Minado
✔ Travessia

✔ Arco e flecha



ATIVIDADES COMPORTAMENTAISATIVIDADES COMPORTAMENTAIS

NavegantesNavegantes

Competição que envolve
treinamento, planejamento e

negociação para troca de
materiais para construção da
embarcação. Percorrer trecho
com a embarcação construida.

CONTEÚDO: 
Negociação, compra , venda e troca de materiais, construção

da embarcação e navegação em represa.
 

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS:
Competição, planejamento estratégico, trabalho em equipe,

liderança e negociação.
 

DURAÇÃO / PERCURSO:
2 à 3h no total 

 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES POR RESERVA / HORÁRIOS:

15 participantes / horário determinado pelo cliente, com
início entre 7h30 e 12h

 
INCLUI:

Equipamentos, instrutores/facilitadores, seguro e infra-
estrutura da Território Selvagem Canoar

✔ Separação de Material  
✔ Construção da Embarcação

✔ Travessia



ATIVIDADES COMPORTAMENTAISATIVIDADES COMPORTAMENTAIS

Prova de OrientaçãoProva de Orientação

Perrcorrer trajeto a pé
utilizando bússola e mapa.
Cumprindo metas e tarefas

pré-determinadas. 

CONTEÚDO: 
Orientação cartográfica, trekking e atividades de solo.

 
PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS:

Planejamento estratégico, trabalho em equipe, liderança,
integração e autoconfiança.

 
DURAÇÃO / PERCURSO:

 2h à 4h no total 
 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES POR RESERVA / HORÁRIOS:
15 participantes / horário determinado pelo cliente, com

início entre 7h30 e 16h
 

INCLUI:
Equipamentos, instrutores / facilitadores, seguro e infra-

estrutura da Território Selvagem Canoar

✔ Planejamento estratégico
✔ Execução de Metas
✔ Trabalho em Equipe



Registro do eventoRegistro do evento  

**Os valores incluem a cobertura de até 6h de evento, com uma câmera. Para cada**Os valores incluem a cobertura de até 6h de evento, com uma câmera. Para cada
câmera adicional acrescentar 30% ao valor original.câmera adicional acrescentar 30% ao valor original.  

*A capacidade da Território Selvagem Canoar é de 100 participantes por evento.*A capacidade da Território Selvagem Canoar é de 100 participantes por evento.

As atividades comportamentais incluem customização, processo em que a
demanda comportamental do cliente determina a seleção das dinâmicas ou
tarefas customizadas que estarão presentes na atividade. Para criação de

novas dinâmicas ou tarefas, os valores serão fornecidos mediante consulta.

CustomizaçãoCustomização

Oferecemos acompanhamento de consultor para promover o resgate e a
elaboração das emoções vividas nas atividades comportamentais.

Valores mediante consulta.

ConsultoriaConsultoria



Hospedagem

Outros ServiçosOutros Serviços

Oferecemos estrutura completa para o seu
evento, otimizando a organização, incluindo a
hospedagem nos melhores hotéis de Brotas.

Oferecemos serviço de alimentação nos
melhores restaurantes e hotéis de Brotas

customizado de acordo com as necessidades
do cliente, é possível realizar almoços,

jantares temáticos e churrasco

Alimentação

Oferecemos soluções inovadoras na área de
comunicação visual, com banners,

estandartes e bandeiras. Instalamos as peças
em lugares os mais inusitados. Além de
camisetas e outros brindes. Preços sob

consulta.

Comunicação visual 

Fornecimento de ambulâncias simples e
ambulâncias UTI, com opção de

acompanhamento de enfermeiros e médicos. 

Ambulância

Indicamos consultores de RH para trabalho
de briefing e debriefing com os participantes,

otimizando a assimilação do trabalho em
eventos comportamentais.

Consultoria

(Para outros serviços de estrutura para seu evento consulte a Território Selvagem)



Clientes AtendidosClientes Atendidos  



(14) 99109-2683 

(14) 3653-5592

corporativo@territorioselvagem.com.br

https://bit.ly/3EN9pmJ
https://bit.ly/3EN9pmJ
https://territorioselvagem.com.br/
mailto:corporativo@territorioselvagem.com.br

