
JUNGLE FIRE™

© e TM Eagle’s Flight, Creative Training Excellence Inc. Uso sob licença. Todos os direitos reservados. Não pode ser copiado ou reproduzido sem autorização expressa. EFB 090_0118_P_B

América do Sul: +55-11-3050-2210   •   Internacional: +1-519-767-1747   •   www.eaglesflight.com    
Pacífico Asiático: +65-6805-0668   •   Europa: +44 (0) 1753-533010   •   Grátis para América do Norte: 1-800-567-8079

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:

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

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

• Identificar e utilizar todas as informações relevantes.

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

•  Assumir riscos apropriados e pré-analisados de uma 
posição de convicção, não de desespero.

DURAÇÃO DE 2 HORAS – VOCÊ ENTREGA 

OU NÓS ENTREGAMOS

GRUPOS DE 20 A 5000 PARTICIPANTES

EQUIPES DE 5 PARTICIPANTES

APROPRIADO PARA EQUIPES DE TODOS 

OS NÍVEIS HIERÁRQUICOS

IDEAL PARA CONVENÇÕES E 

TREINAMENTOS

O objetivo correto é vital
Quando vocês deixaram o “Venda do Bob”, qual era o objetivo de sua equipe?

Vocês tiveram sucesso?

Outros possíveis objetivos eram:
 1.  Garantir o resultado esperado de 7 diamantes
 2.  Maximizar o resultado e conseguir o número máximo possível – 11 diamantes
 3.  Eliminar riscos maiores e então buscar 10 diamantes

Quais eram os prós e contras de cada um desses objetivos?
 Objetivo de 7 diamantes

 Objetivo de 11 diamantes

 Objetivo de 10 diamantes

Se você fosse jogar o Jungle Fire novamente, qual seria seu objetivo? Por quê?

Utilizando suas informações, invista tempo em um bom pré-planejamento
Identifique as pressões que você tem de administrar no trabalho para conseguir um tempo de planejamento adequado.

Execute seu plano utilizando todos os membros da equipe de forma efetiva
O que sua equipe fez bem no Jungle Fire?

Como você poderia ter usado sua equipe de forma mais efetiva para melhorar seus resultados no Jungle Fire?

Aplicando as lições da selva
No trabalho, onde você aplicará pessoalmente as lições do Jungle Fire para melhorar seu desempenho?

Lições do Jungle Fire
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Cite um exemplo, no trabalho, de 

quando seu objetivo deveria ser...

 …Garantir o resultado – conseguir 7 diamantes

…Maximizar o resultado – conseguir 11 diamantes

…Eliminar riscos maiores – e conseguir 10 diamantes

Quem ou o que representa um “Venda do Bob” para você 

no trabalho?

De que forma o “Venda do Bob” poderia aumentar sua 

capacidade de alcançar seu objetivo?

Com base em seu objetivo, obtenha e 

use todas as informações relevantes

www.efbrasil.com       info@efbrasil.com

Lições da Selva

GUIA DE DISCUSSÃO
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