
Aprendizagem 
Digital para 
Trabalhadores da  
Linha de Frente

Treine seus trabalhadores onde 
quer que eles estejam



escritório

 poucas habilidades digitais

Não têm acesso contínuo à internet

fora de procedimentos de 
capacitação

Não têm tempo 

funções com alta rotatividade

Geram um grande impacto na 
produtividade e na satisfação dos clientes 

Os trabalhadores 
da linha de frente 

constituem 

80% 
da força de 

trabalho mundial



Nossos Serviços

necessárias para garantir uma aprendizagem efetiva em 
cursos de microlearning, e-learning e aprendizagem móvel 
para trabalhadores de campo.

Equipe especialista em design instrucional e um processo 
ágil de produção audiovisual de vídeos didáticos para criar 
seus próprios cursos, utilizando mais de 12 formatos de 
recursos multimídia e SCORM.

Acompanhamento durante o processo de implementação 

foco na aprendizagem efetiva, na conclusão de cursos e na 
transmissão exitosa do conteúdo ao posto de trabalho.

Metodologia 
Flipped Learning
para assegurar
 a transmissão 

exitosa ao posto 
de trabalho

App móvel de capacitação

Produção de cursos

Acompanhamento durante a adoção

Somos os seus sócios para gerar processos efetivos de Aprendizagem Digital, 
economizando custos e chegando a 100% dos trabalhadores de campo e contratados 
em geral.



Nossa plataforma web e móvel 
perguntas e testes análises de aprendizagem vídeos off-line e 
integrar a outras plataformas.  

Soluções 

Recursos Multimídia

produção de recursos multimídia
desenvolvimento de vídeos didáticos

Vídeos  Audioaulas Questionários Testes  Fóruns de 
discussão

Arquivos

Campanhas Análises Relatórios Documentos Assinatura 
Digital

 

 

Tipos diferentes de vídeos 
didáticos12

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 



Por que Flip sim funciona?

Fácil acesso com aplicativo nativo 
para Android e iOS

Assinatura eletrônica reconhecida 
pela Direção

Acompanhamento da evolução por 
SMS e Whatsapp

Relatórios com base em mais de 20 
parâmetros de uso e aprendizagem

uso mensal

Integrado à plataforma SENCE

Integrado às plataformas Google e 
Microsoft

Serviço do governo chileno para capacitação e emprego.

1.

2.

1.

2.



KPIs impactantes

170.000 5.000 96% 97% 85% 



Vamos conversar!

Calle Velásquez 59 1º 
Derecha, 28001

Madrid - España
+ 34 6 1893 5951

Monjitas 454 Of 806, 
Parque Forestal
Santiago - Chile
+ 56 2 2539 7937

Calle Mesones Muro 237, 
Int. 302, San Miguel  

Lima – Perú 
+51 949 145 413 

Presidente Masaryk 61 - 
901B Col. Polanco,

CDMX - México
+ 52 55 1328 5258

Rua Clodomiro Franco de 
Andrade Júnior 463 /Apt 43  

Jd Leonor 13041081
Campinas, Sao Paulo 

+55 11 98440-1161 


