
ESTE ANO A CONFRATERNIZAÇÃO
DA SUA EMPRESA VAI SER
DIFERENTE E EXTRAORDINÁRIA!



CONFRATERNIZAÇÃO ICON21

Porque você nem imagina como 

pessoas podem se tornar muito 

melhores no que fazem!



Reunimos seus colaboradores para passar um dia 

totalmente diferente, em um local compatível, para 

participarem de 10 horas de integração, com um 

treinamento de alto impacto, dinâmico e participativo, 

que envolve todos em um processo de confraternização 

inteligente, capaz de despertar todos participantes 

para um novo padrão comportamental.

A confraternização ICON21 é diferente de tudo que 

você já viu. É uma experiência revigorante em todos os 

sentidos, reunindo a metodologia ICON e a energia do 

palestrante e professor Max Santana.

Mais do que juntar pessoas, transformamos pessoas!



Diferente das confraternizações tradicionais, aqui seus 

colaboradores poderão celebrar o ano vivendo juntos 

experiências poderosas para aplicar na vida pessoal e 

profissional. Na confraternização ICON21, a empresa faz a 

aplicação de recursos com ganhos de performance.

Os principais benefícios são:

+ Integração e motivação dos colaboradores

+ Mudanças comportamentais positivas

+ Quebra de barreiras limitantes no trabalho

+ Desenvolvimento de inteligência emocional

+ Criação de um ambiente de alta performance

+ Reforço da missão, objetivos e imagem da empresa

+ Informação e conhecimento útil para a vida



O modelo de confraternização padrão é realizado em um 

único dia, com duração de 10 horas. O local pode ser 

definido pela empresa ou contratado pela nossa equipe.

Das 08h00 as 09h00 – Coffee Receptivo de boas vindas

Das 09h00 as 12h30 – Treinamento Encontro de transformação

Das 12h30 as 13h45 – Almoço de confraternização

Das 13h45 as 16h45 – Treinamento Encontro de prosperidade

Das 16h45 as 17h15 – Coffee Break da vitória

Das 17h15 as 18h00 – Momento de Encontro com o futuro

Cuidamos de toda a infraestrutura para que seus colaboradores e a 

empresa desfrutem da programação, sem nenhuma preocupação.

TAMBÉM DISPOMOS DE UM EXCLUSIVO PROGRAMA DE 21 HORAS. FALE CONOSCO.



Os seus colaboradores participam ativamente do encontro e 

nossa equipe cuida de tudo para surpreender a todo momento, 

com atividades, dinâmicas, integração e celebração.

Todos os participantes recebem:

+ Kit de boas vindas com brindes e sorteios

+ Acesso aos serviços de coffee e almoço completo

+ Apostila completa para uso no treinamento

+ Treinamento da metodologia ICON21

+ Certificado de participação

Na nossa estrutura de evento está incluso:

+ Sonorização, projeção e iluminação do local

+ Equipe de staff, animação e o palestrante Max Santana

+ Produção de conteúdos, fotos e vídeos do evento



Toda a palestra e programação do evento é conduzida por 

Max Santana, que é um dos melhores palestrantes de 

Desenvolvimento Comportamental e motivação do Brasil. 

Max Santana é autor dos livros Marketing para o Sucesso e 

Acredite, vai dar Certo!

Diretor Executivo da MXCO Consultoria, é o idealizador e 

fundador do Método ICON21, professor universitário, 

consultor estratégico de performance para empresas, 

organizações e pessoas. Em suas palestras e treinamentos, 

já impactou positivamente mais de 20 mil pessoas nos 

últimos 5 anos, em diversas áreas empresariais.



É um dos principais treinamentos do Brasil, que foi criado 

por Max Santana com base nas principais referências 

mundiais de Desenvolvimento Pessoal, incluindo Tony 

Robbins, Daniel Goleman, Napoleon Hill, Carol DWeck, 

Robert Kiyosaki, Jim Rohn e muitos outros nomes.

A metodologia ICON é desenvolvida a partir de estudos da 

inteligência emocional, programação neurolinguística, 

neurociência e da psicologia do comportamento humano. 

Todo o conteúdo criado tem a supervisão de profissionais da 

área da psicologia e psicopedagogia. Pode ser aplicado em 

formatos especiais para convenções, eventos, empresas, 

universidades, colégios, associações, prefeituras e diversas 

organizações, incluindo as confraternizações de empresas.
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Entre em contato conosco. Teremos imensa 

satisfação em tirar suas dúvidas e demonstrar 

os resultados que uma confraternização 

diferente pode oferecer na sua empresa.

Celular: +55 11 9-9838-2577


