TREINAMENTO GAMIFICAÇÃO
Gamificação

GAMIFICAÇÃO?
A Gamificação utiliza vários
aspectos do universo dos
jogos como estratégia de
valorização do aprendizado,
como o reconhecimento, o
aumento
gradativo
de
complexidade, a bonificação,
o ranqueamento, a relação
interpessoal, a premiação, a
estratégia, a tentativa e o erro
ou mesmo a leitura de
diferentes mundos por meio
de narrativas não-lineares.

Quem atua com pessoas, nos mais diversos ambientes já chegou à seguinte
conclusão: Como motivar pessoas é uma tarefa difícil! Elas parecem se
entediar ou se aborrecer com mais facilidade com as atividades que executam
no dia a dia muito mais rápido do que antes.

Por outro lado, jogar por mais simples que seja o jogo se torna um momento
de descontração e é uma atividade extremamente prazerosa! Não que as
pessoas se interessem pelos mesmos jogos – estamos falando aqui desde
jogos de tabuleiro, passando pelos casuais de celular até os poderosos
consoles de videogames. Esse interesse e sensação de relaxamento ocorre,
pois, ao cumprir seus objetivos e metas, são recebidos feedbacks
instantâneos e positivos, que recompensam o centro de prazer do cérebro.
Por isso, jogos podem ser incrivelmente motivadores.

Gamificação é capturar os elementos estimulantes dos jogos e inseri-los em
processos corporativos, vendas ou treinamentos, com o claro intuito de
engajar as pessoas com uma abordagem mais lúdica. Quando aplicados de
maneira correta e assertiva, os colaboradores estarão mais felizes ao realizar
suas atividades, resultando em mais produtividade, já que ele se sentirá de
fato incluso no processo.

Sobre o curso
O Curso terá 08 horas de duração. Com momentos de vivencia, criação de
jogos e aplicação.
Discussão de como jogos poderão ser usados em atividades-chave de
negócios como: treinamento e capacitação, programas de fidelidade, vendas,
etc. Apresentação da teoria por trás da Gamificação, casos de sucesso e de
erro na aplicação da técnica e aspectos práticos para instrumentalizar os
participantes no uso da ferramenta.

Gamificação entenda o que é!
PARA QUEM ESSE TREINAMENTO É DESTINADO?
Vai se sentir "parte do jogo" profissionais das áreas (Administração, recursos humanos, projetos, comunicação,
marketing) que trabalhem com projetos que demandem empatia e criatividade; quem se sentir desafiado pela
dificuldade de engajar sua equipe;
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Casos de Sucesso
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MODELAGEM DE GAMIFICAÇÃO
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Aprenda como estruturar e planejar a gamificação para o seu negócio
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Pontificação e PBLs
Exploitationware
Problemas legais

QUEM SERÁ O MEU FACILITADOR?
JAQUELINE DAMASCENO, MBA, CRC
Sócia fundadora da Amesi Consultoria em RH e Treinamentos; Leader Coach; Graduada em
Ciências Contábeis; MBA em Consultoria Empresarial (UNOPAR); Especialista em Psicologia
Organizacional(UNIFACS) Especialista em Gestão de Conflitos(FGV); Trainer Liderança de Alta
Performance (ID Singular); Analista de perfil e comportamental (ID Singular/ Caixa Econômica
Federal); Atua como Consultora em Gestão de Pessoas e treinamentos desde 2012.

SOBRE A DNCE CONSULTORIA
Prestamos serviço nas áreas de planejamento estratégico, elaboração de planos de negócio, gestão de projetos, gestão
de processos (BPM e Lean Six Sigma), gestão de pessoas, coaching pessoal e profissional, gestão da qualidade,
gestão da saúde e segurança do trabalho, gestão ambiental além de treinamentos diversos (abertos ou in-company).
Nossa Missão
Proporcionar competitividade, efetividade e sustentabilidade às organizações através do uso de melhores práticas de
gestão.
Nossa visão
Atingir uma cultura nacional voltada para a gestão eficiente.
Nossos Valores








Relação Ganha-Ganha
Comportamento Ético
Transferência de Conhecimento
Foco do Cliente
Excelência e Qualidade
Respeito ao Meio Ambiente
Valorização do Capital Humano

NOSSOS CLIENTES

Contato:
E-mail: contato@dnce.com.br
Site: https://dnce.com.br
Tel.: (71) 9909-5399/ 4042-8880
Facebook: https://www.facebook.com/amesiconsultoria/
Instagram: @amesiconsultoria

SOBRE A AMESI CONSULTORIA
Acreditamos que resultados são obtidos através de pessoas!
Nossa Missão
Oferecer ao cliente, serviços personalizados, de qualidade, prestados por equipe altamente qualificada, contribuindo
para o desenvolvimento das pessoas dentro da organização, entendo que elas, assim como as organizações, são
únicas. Facilitando assim a evolução dos colaboradores, em direção à melhoria da qualidade dos serviços prestados,
rumo a excelência!
Nossa Visão
Ser referência regional nos segmentos em que atuamos, visando obter resultados através de conduta justa, ética e
com responsabilidade social.
Nossos valores
 Ética
 Respeito à diversidade
 Transparência
 Respeito ao indivíduo
 Solidez nas relações

Nossos Clientes

Contato:
E-mail: contato@amesiconsultoria.com.br
Site: https://amesiconsultoria.com.br
Tel.: (71) 99401-1508
Facebook: https://www.facebook.com/amesiconsultoria/
Instagram: @amesiconsultoria

