
Uma experiência de 
aprendizagem gamificada 



Promover a 
competitividade e o 
desenvolvimento 
sustentável dos 
pequenos negócios e 
fomentar o 
empreendedorismo, 
para fortalecer a 
economia nacional. 





4 A educação corporativa 2020 novos paradigmas 

Aprendizagem ao longo da vida 

Eu social/eu virtual 

Formação acadêmica versus formação 

prática 

Confluência de esferas pessoais e 

profissionais 

Carreiras mutáveis do SEBRAE no ambiente 

digital, superando os desafios atuais 

Pessoas 

Era do conhecimento 

Indústria 4.0 

Economia criativa 

Personalização e massificação 

Mundo real e digital sem barreiras 

Tecnologias 

Reversão da imprevisibilidade 

Foco em resultados 

Gestão da mudança 

 

Negócios 



5 
Tendências na educação corporativa 

Fornecer a informação correta, 

precisa, quando e onde ela for 

necessária, para quem tem 

necessidade deste conteúdo, durante 

o período que a empresa julgar 

importante. 

Aprendizagem com foco em negócios 

Mais de 80% da absorção do conteúdo 

ocorre visualmente, e a combinação de 

vídeo e áudio, formas eficazes de 

aprendizado, que combinadas aumentam 

consideravelmente o poder de absorção 

dos alunos. 

Recursos multimídia 
Aplicação de elementos de jogo em 

ambientes que não são de jogos 

Gamificação 



Jogos? 



7 
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As Trilhas de aprendizagem são um conjunto integrado e sistemático de 
ações de desenvolvimento, que recorrem a múltiplas formas de 

aprendizagem, visando à aquisição e produção de conhecimentos 
necessários para o desenvolvimento de competências – conhecimentos, 
habilidades e atitudes – requeridas para o desempenho dos diferentes 
níveis e espaços ocupacionais no dia-a-dia e que viabilizarão o alcance 

dos objetivos estratégicos de negócios da entidade. 

Link dos vídeos 
https://vimeo.com/234500052 
https://vimeo.com/129658250 
 

https://vimeo.com/234500052
https://vimeo.com/234500052
https://vimeo.com/129658250
https://vimeo.com/129658250
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Terceira  geração: 
experiência com 

gamificação 



Terceira  
geração: 

simplificação 



Intensificação de elementos 
de gamificação 



Soluções em 
formato de 

desafios 



Tutora virtual: companheira de viagem 



Personalização da experiência 



Feedback de conhecimentos imediato ou com mentoria 



Vinculação com 
rede social 



19 Alguns 
números 

Desde fevereiro/2017: 1.501 matriculados 
Carga horária: 140 horas 
Tempo médio de permanência: 180 dias 
230 aprovados 
200 cancelamentos 
  



20 A Fala dos 
trilheiros  

Fiquei surpreso com a abrangência dos 
temas e a qualidade dos cursos presentes na 

“trilha especialista em atendimento”, 
portanto, não tenho dúvida que esta 

experiência me proporcionou ampliar 
consideravelmente os meus horizontes, 

principalmente em relação à identificação 
das necessidades e expectativas dos nossos 

clientes. 
Fernando Neves dos S Filho 

 

Quanto a contribuição da trilha no desempenho do 
meu atendimento foi excelente. Elevou meu repertório 
de informações a ser passadas aos micro e pequenos 

empreendedores, além de qualificar minhas 
habilidades em atendimento e, principalmente, 

vendas.  
  

No início me senti meio perdido no ambiente visual da 
trilha e no processo de conclusão dos cursos, mas já na 
primeira semana me senti confortável, achando tudo 
bastante sugestivo. Metodologia de ensino bastante 

motivadora.  
  

No mais, fico feliz com o reconhecimento dado a mim 
pelo esforço e aguardo as próximas trilhas. 

Albert Batista de Oliveira filho 
 

Sabemos que as pessoas não aprendem  no 
mesmo ritmo. Gosto de estudar em lugar 

tranquilo, onde não tenha interferências  e 
atrapalhe minha concentração. A estratégia 
que utilizo é estudar a noite quando chego 

em casa, leio o assunto , utilizo  um 
caderno para fazer resumo( me ajuda na 

memorização), releio , sublinho trechos,  as 
vezes faço  pesquisas de outras fontes. 

Talvez  não seja a melhor estratégia, mas 
para mim traz resultado. 

Katia Maria Sobral de Athayde 
 



Lições 
aprendidas 

Ouvir o 
cliente  

Monitorar 
resultados 

Abertura a 
reformulação 

Foco no 
resultado 

Reinventar-
se 



Contexto e não 
pretexto 



Muito 
obrigado! 

Elias Alexandre 
Elias.santos@sebrae.com.br 

www.uc.sebrae.com.br 

mailto:Elias.santos@sebrae.com.br

