
Descrição geral:

Pacific é uma aventura de sobrevivência na qual o aluno deve 
sair, juntamente com a sua equipa, de uma ilha deserta na qual 
ficaram presos após sofrerem um acidente de aviação. As suas 
opções de sair com vida dependerão da sua capacidade de gerir 
e motivar a sua equipa.

Pacific é um curso online baseado num simulador que recria 
situações “reais” de liderança nas quais o aluno deve colocar em 
prática as suas competências de liderança e gestão de equipas de 
uma forma eficaz.

Pacific está disponível em vários idiomas. Consulta os detalhes de 
disponibilidade com o teu Key Account Manager.

Características:

Um programa de formação baseado na metodologia   
game-based learning (aprendizagem baseada em jogos):

• Pertinente e prático.
• Revolucionário e impactante.
• Viciante e inovador.
• Aprendizagem experiencial.
• Flexível, rápido e fácil de jogar.
• Divertido e agradável.
• Único.
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Metodologia:

A metodologia game-based learning 
(aprendizagem baseada em jogos) desenvolvida 
pela Gamelearn combina os 3 elementos 
seguintes:

1. Conteúdos de qualidade, equivalentes a um 
curso presencial com dois dias de duração, 
com um foco essencialmente prático, útil e 
diretamente aplicável ao posto de trabalho.

2. Técnicas de gamification como o storytelling, 
rankings, níveis ou badges para converter a 
aprendizagem numa experiência diferente 
e divertida, com o objetivo de criar um 
engagement no aluno.

3. Um simulador avançado que recria situações 
“reais” de liderança para que o aluno tenha 
a oportunidade de praticar num ambiente 
seguro e sem stress, ao mesmo tempo que 
recebe feedback sobre áreas a melhorar.

Objetivos:

Pacific é um curso online de liderança e gestão de 
equipas em formato de videojogo no qual aprenderás e 
colocarás em prática estratégias, técnicas e ferramentas 
para desenvolver e melhorar as tuas competências de 
liderança e gestão de equipas.

• Descobre um manual passo a passo para potenciar as 
tuas competências de liderança e gestão de equipas 
de alto desempenho.

• Aprende e põe em prática técnicas para aumentar a 
eficácia, a eficiência e o desempenho das tuas equipas.

• Reforça a tua comunicação para melhorar a delegação 
de tarefas, fornecer feedback, fazer coaching e avaliar o 
desempenho.

• Aprende conselhos para motivar, recompensar e 
resolver conflitos dentro da equipa.
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Programa:

Módulo I: De dentro para fora

• Conhecer-me a mim mesmo e analisar como a 
minha personalidade afeta a equipa. 

• Aprender que parte do problema está em mim.
• Considerar como posso melhorar, dar o 

exemplo e utilizar o feedback como ferramenta 
de melhoria contínua.

Módulo II: Dá sentido à equipa

• Estabelecer a missão e a visão da equipa.
• Estabelecer as regras, os princípios e os valores 

para o trabalho em equipa.
• Planificar os objetivos a curto e longo prazo, 

tanto do grupo, como individuais.
• Estabelecer as funções e as responsabilidades 

de cada pessoa da equipa. 

Módulo III: Forma a equipa

• Fomentar um profundo conhecimento mútuo 
entre todos os membros da equipa.

• Analisar os pontos fortes e os pontos fracos das 
pessoas.

• Construir um ambiente de confiança e 
interdependência.

Módulo IV: Motiva

• Identificar e compreender as necessidades e 
motivações de cada pessoa.

• Compreender e utilizar os fatores 
motivacionais.

• Utilizar meios e ferramentas para aumentar a 
motivação da equipa e dos seus membros.

• Utilizar a comunicação como ferramenta de 
motivação.

• Reconhecer e recompensar os resultados.

Módulo V: Desenvolve

• Melhorar a capacidade de comunicação 
dos membros da equipa. Comunicação 
interpessoal.

• Solucionar problemas e tomar decisões.
• Solucionar conflitos de forma rápida e eficiente.
• Melhorar a eficiência e a eficácia do trabalho 

diário.
• Gestão do tempo.

Módulo VI: Potencializa

• Entender os mecanismos da delegação eficaz.
• Utilizar a delegação.
• Fornecer e receber feedback positivo e 

negativo.
• A comunicação como catalisador de 

desempenho.
• Coaching.
• Avaliar o desempenho.
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Referências:

O Pacific é baseado na experiência dos principais executivos e gestores mundiais. O conteúdo foi desenvolvido a 
partir de centenas de entrevistas a CEOs, executivos e gestores de grandes empresas de todo o mundo ao longo 
de mais de 12 anos. Os ensinamentos adquiridos transformaram-se num conjunto de ferramentas úteis e aplicáveis 
com foco na gestão de recursos humanos e de equipas.

Conhecimentos e competências:

Graças ao simulador, é possível beneficiar de uma aprendizagem eficaz das competências a 
trabalhar. O aluno descobre um manual prático de gestão de equipas criado a partir de mais de 
200 entrevistas com CEOs, presidentes e executivos de todo o mundo, entrevistados ao longo 
de mais de 12 anos.

Pacific abrange as seguintes competências:

• Liderança.
• Aprendizagem contínua.
• Autoconfiança.
• Autocontrolo.
• Autoconsciência.
• Pesquisa de informação.
• Coaching.
• Comunicação eficaz.
• Equilíbrio entre vida profissional e 

vida pessoal.
• Foco.
• Flexibilidade.
• Gestão da mudança.
• Gestão de conflitos.

• Impacto e influência.
• Iniciativa.
• Inovação e criatividade.
• Integridade.
• Negociação.
• Orientação para os resultados.
• Pensamento analítico.
• Planificação, organização e 

coordenação.
• Resolução de problemas.
• Tolerância à pressão.
• Trabalho em equipa.
• Tomada de decisões.
• Apoio ao cliente.
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Boa sorte!

Público-alvo:

Pacific destina-se a todos os profissionais habituados à gestão de 
equipas, recursos humanos e projetos:

• Cargos mais elevados.
• Administradores.
• Diretores ou gestores.
• Empresários.
• Empreendedores.
• Chefes de equipa.
• Chefes de vendas.
• Gerentes de área.

Funcionamento:

1. Para jogar Pacific necessita apenas de um dispositivo com 
ligação à Internet.

2. É possível aceder através da plataforma da Gamelearn ou 
incluindo o Pacific como uma solução dentro da tua LMS 
(Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors, etc.).

3. Tens acesso à informação de evolução dos teus alunos e 
grupos em tempo real.
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