
Como Engajar Pessoas no século XXI

Uma maneira revolucionária de treinar,
desenvolver e engajar sua equipe!



COMO FUNCIONA

Treinamentos
Comunicações
Campanhas
Boas vindas

Jogar
Reforçar
Revisar
Ação

Engajar
Melhorar
Potencializar

TREINAR JOGAR ENGAJAR

Objetivos:
• Usar elementos de jogos, visando potencializar o desenvolvimento 
das pessoas, incluindo estratégias como desafios, rankings e 
recompensas, para que o aprendizado ocorra de forma lúdica, 
interativa e mais divertida.
•• Engajar pessoas e equipes em processos de aprendizagem, 
mudanças de regras e comportamentos, aumentando a 
performance individual e do grupo.

CARACTERÍSTICAS



Aulas e conteúdos 
audiovisuais, criados pela 
empresa ou por nosso time.

VÍDEOS

Games, Quiz, Perguntas e 
respostas que geram pontuação 

e acompanhamento.

GAMES

Artigos e capítulos de livros 
como tarefa de aprendizado.

LEITURA

Deverão ser enviadas na 
plataforma para revisão e 

avaliação.

TAREFAS

MISSÕES

Na web ou na Palma da Mão
Todos os treinamentos estão disponíveis em plataforma online, com 
acesso em qualquer lugar e a qualquer hora.
As aulas e os games (atividades) são disponibilizados conforme 
cronograma de atividades desenhadas para sua empresa/time.



• Treinar a equipe em qualquer lugar e a qualquer momento;

• Ter a certeza de que todos do time receberam a mesma 

informação e principalmente entenderam;

• Facilitar o processo de comunicação de sua empresa;

• Medir o entendimento sobre o conteúdo assistido. Não há como  

fingir que assitiu.

• 70% Dos trabalhadores não se sentem engajados com o 

trabalho que executam, a gamificação pode mudar esse 

quadro.

• 70% das 2000 maiores empresas do mundo usam pelo 

menos 1 estratégia de Gamificação, agora essa ferramenta 

está ao seu alcance.

• A gamificação gera 30% de aumento de produtividade.

•• 60% se sentem motivados com rankings, jogos e desafios.

Fonte: GALUP



(Conteúdo Presencial com Revisões Gamificadas online)

TEMAS E TREINAMENTOS - PRESENCIAL E ONLINE

•LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPES

•NEURO VENDAS

•NEGOCIAÇÃO E VENDAS 

•MARKETING PESSOAL

•O PASSO-A-PASSO DA VENDA

•MARKETING E VENDAS

(Conteúdo 100% Onlline com Atividades Gamificadas)

TEMAS E TREINAMENTOS - ONLINE



H A N O R  SA N TO S



TH IAGO  ELIO EN AI


