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EloGroup realiza a 3ª edição  

do maior programa de  

conexão e aprendizado prático 

para universitários do Brasil,  

o BOOTCAMP ELOGROUP 

 

A EloGroup, plataforma de transformação de negócios, que combina competências de 

Tecnologia, Analytics e Gestão, realiza o 3º BOOTCAMP ELOGROUP, 

maior programa de conexão e aprendizado prático para universitários e recém-

formados do Brasil, 100% online e gratuito. Durante 6 semanas, de 9 de setembro a 22 

de outubro, o programa irá capacitar e atualizar os jovens para as tendências de 

negócios estrategicamente digitais, com palestras e mentorias de renomados 

especialistas do mercado, além da resolução de um case de negócios real.  

  

As inscrições vão até o dia 27 de agosto, próxima sexta-feira. Para apresentar a 

iniciativa, a empresa promoveu a série de lives gratuitas UNLOCK YOUR DIGITAL 

POTENTIAL, em seu canal no Youtube.   

 

“O Bootcamp Elogroup surgiu como uma iniciativa para destravar o potencial de vários 

talentos que estavam naturalmente impedidos de ter aulas ao longo da pandemia. Essa 

é uma das formas que encontramos de aplicar um pouco do nosso propósito num 

ecossistema muito maior e não ficar só olhando para dentro de casa. O objetivo é 

oferecer conteúdo prático e de ponta, semelhante ao dos nossos projetos de 

consultoria com as principais empresas brasileiras, para que isso possa impactar o 

maior número de talentos possível”, afirma Rafael Clemente, CEO e Sócio-

fundador da EloGroup.   

  

Com uma experiência intensiva e única, o participante poderá escolher seguir em uma 

das trilhas: Technology, Analytics ou Management. Ao final, os participantes irão 
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realizar uma apresentação da solução desenvolvida, avaliada por uma banca de peso 

formada por especialistas do mercado, que escolherá os vencedores da edição. Além 

de ser uma oportunidade de formação e aperfeiçoamento nas áreas de 

tecnologia, analytics e gestão, o Bootcamp Elogroup é uma chance de universitários e 

recém-formados ingressarem na companhia.  

  

Além de ser uma oportunidade de formação e aperfeiçoamento nas áreas de 

tecnologia, analytics e gestão, o Bootcamp Elogroup é uma chance de universitários e 

recém-formados ingressarem na companhia.  

  

Nas duas edições anteriores, o evento teve 2700 inscritos, sendo 1200 selecionados 

em mais de 20 estados, cursando cerca de 130 cursos diferentes, em mais de 150 

universidades. Para 2021, a expectativa é formar cerca de mil jovens.  

 

 

 

3º BOOTCAMP ELOGROUP 

Quando: de 9 de setembro a 22 de outubro de 2021  

Inscrições: de 17 a 27 de agosto em www.bootcamp.elogroup.com.br  

SOBRE A ELOGROUP  

A EloGroup é uma consultoria que atua como uma plataforma de transformação, 

combinando competências de tecnologia, analytics e gestão para tornar negócios 

estrategicamente digitais e destravar o potencial de transformação de pessoas e 

organizações. A empresa entrega soluções para desafios de negócios de múltiplas 

indústrias, por meio de práticas integradas, que vão da estratégia à implementação, 

ajudando a construir, de forma colaborativa e próxima, o futuro das organizações no 

novo paradigma de negócios.  

Fundada em 2007 e há mais de 10 anos eleita como uma das melhores empresas 

para se trabalhar no Brasil pela Great Place to Work®️, a EloGroup conta com cerca de 

500 colaboradores e escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo 

Horizonte e está transformando o mercado de consultoria com sua expertise em 

inovação, tecnologia, dados e gestão, atuando junto a diversas empresas em sua 

jornada de transformação.  

http://www.bootcamp.elogroup.com.br/

