
Guia Didático 2100 

Você poderá visitar a qualquer momento a nossa página de perguntas frequentes:
http://gamelearn.zendesk.com/



01. Aceita o desafio?

O 2100 é um curso que o ajudará a potencializar suas habilidades de serviço e atendimento 

ao cliente. Está dirigido a qualquer pessoa que tenha contato direto com o cliente ou com 

responsabilidades de gerência e que precisem compreender o impacto do atendimento ao 

cliente na empresa.

 

Com esse simulador, você poderá aprender técnicas e habilidades de atendimento ao cliente 
enquanto pratica e se diverte. O 2100 ajuda a desenvolver a empatia, a escuta ativa, a atitude 

positiva, a gestão de conflitos e a capacidade para responder às necessidades dos clientes.

Você poderá visitar a qualquer momento a nossa página de perguntas frequentes:

http://gamelearn.zendesk.com/



02. Funcionamento básico do jogo

No 2100 você estará no comando da sua própria empresa e competirá com o resto de seus 

colegas para transformá-la na mais importante do mercado.

O jogo está dividido em 30 rodadas. Em cada uma delas, você tomará decisões de investimento, 

resolverá diferentes situações com seus clientes e aprenderá os segredos do atendimento ao 

cliente.

Atenda seus clientes, invista em publicidade para aumentar a demanda, invista em capacitação 

para aumentar suas vendas, amplie e construa novos estabelecimentos. Expanda sua empresa 

nos cinco continentes e ultrapasse os concorrentes no ranking.

Você deverá estar atento a três elementos fundamentais:

Demanda: o número de clientes que quer comprar seus produtos/serviços.

Capacidade: o número de clientes que você pode atender nos seus estabelecimentos.

Clientes: o número real de clientes que você atende, em função da demanda e da capacidade.

Você poderá visitar a qualquer momento a nossa página de perguntas frequentes:

http://gamelearn.zendesk.com/
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03. Botões principais

Parte superior da tela

01. Indicadores de Dinheiro: existem dois indicadores, o “dinheiro da empresa”, que poderá 

ser usado para fazer investimentos, e o “dinheiro pessoal”, que poderá ser usado para ampliar 

sua casa e comprar objetos na loja.

02. Menu: para acessar os Ajustes e Sair do jogo. Não se preocupe, seu progresso no jogo será 

salvo automaticamente.

Parte inferior da tela

03. Ajuda [?]: à esquerda, você tem o acesso direto à ajuda geral, às FAQs (perguntas 

frequentes) e o contato com seu tutor e equipe de suporte.

04. Mapa: a partir do qual poderá acessar os diferentes cenários: Escritório, Casa e Loja.

05. Celular: para conferir as Missões que devem ser cumpridas em cada rodada e acessar as 

lições, o ranking, e as redes sociais do 2100. Use o celular para passar para a Próxima rodada.
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04. Simulador de atendimento ao cliente

Em casa

Movimentar-se pelos cômodos: use o botão da “porta” para acessar os diferentes cômodos 

da casa.

Ampliar sua casa: use seu dinheiro pessoal para acrescentar novos cômodos à sua casa.

Comprar objetos: de cada cômodo, acesse a loja para comprar novos objetos.

No escritório

Capacitar funcionários: investir em capacitação para aumentar a compra média dos seus 

clientes.

Resolver situações: quando você pode atender seus clientes para tirar suas dúvidas e 

resolver conflitos. A imagem da sua empresa nas redes sociais dependerá de como você se sair.

TipAdvisor: fique atento aos comentários e avaliações dos seus clientes, pois eles afetarão a 

demanda dos seus produtos.

Investir em estabelecimentos: clique no mapa-múndi para expandir seus estabelecimentos 

e construir outros em lugares diferentes. Quanto mais capacidade sua empresa tiver, maiores 

serão as vendas.

Investir em publicidade: invista em publicidade para aumentar a demanda.

Na loja

Comprar na loja: acesse a loja clicando no botão com a “sacola”. Na loja, você pode comprar 

objetos para sua casa ou presentes para seus colegas. 



05. 14 situações “reais” para você praticar

No 2100, propomos 14 situações “reais” para que você pratique. 

O curso está dividido em 8 módulos.

Módulo I. Eu sou o cliente. Fundamentos para entender o cliente. A 

importância de ser proativo.

Módulo II. Seja agradável comigo. Situações de serviço inadequado de 

atendimento ao cliente. Estratégias para desenvolver empatia e gerar confiança.

Módulo III. Escute o que tenho a dizer. Como aprender a escutar seu cliente. 

Técnicas para conseguir uma escuta ativa.

Módulo IV.  Não me diga “NÃO”. Adaptação ao cliente e proposta de soluções. 

Desenvolvimento de habilidades de comunicação.

Módulo V. Supere minhas expectativas. Fundamentos para atender, resolver e 

ajudar o cliente. A importância de buscar a excelência.

Módulo VI. Quando fico bravo... Gestão eficaz de situações de conflito. 

Técnicas para manter a calma e transmitir segurança.

Módulo VII. Conheça seu produto. Business Acumen: visão de negócios. 

Fundamentos para se transformar num especialista em seus produtos.

Módulo VIII. Seja positivo. Como evitar a negatividade e agir sob pressão. 9 

regras essenciais para manter uma atitude positiva.


