
Guia Didático Pacific

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



01. Por que realizar este curso?

Pacific é um manual, passo a passo, para a gestão de equipes de alto desempenho. Foi 

projetado para se adaptar à forma de trabalhar de qualquer pessoa que queira desenvolver 

habilidades como líder.

Com este simulador, você pratica enquanto aprende técnicas, recursos e habilidades de 
liderança. O embasamento teórico do Pacific enfatiza a motivação, o trabalho em equipe, 

a delegação de tarefas e o feedback contínuo para assim potencializar a comunicação e o 

desempenho dentro da equipe.

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

http://gamelearn.zendesk.com/



02. Lidere sua equipe para escapar da ilha

Neste jogo, você pode escolher entre um papel feminino ou masculino, e vai entrar na 

pele do líder do grupo. Seu objetivo é liderar toda a equipe para construir um balão 
e conseguir escapar da ilha na qual estão presos. Ao longo de vários dias virtuais, você 

terá que superar as dificuldades próprias do isolamento e os perigos da natureza, um 

ambiente propício para desenvolver suas habilidades de liderança e estimular o trabalho 

em equipe.

Como gestor de pessoas, você vai contar com diferentes ferramentas como a árvore 

de tarefas, as ações de grupo, fichas de equipe e personagem, mapa de habilidades e o 

modelo teórico no qual ver seu progresso de aprendizagem.

Durante sua estadia na ilha terá que realizar ações de grupo para manter sua equipe 
motivada. Você terá que definir metas e regras, fazer team building, resolver conflitos e 

desenvolver processos. Com os personagens você vai poder interagir e delegar tarefas, 

dar feedback, desenvolver, recompensar e perguntar para manter a motivação.

Para desbloquear todas estas ações, é preciso ler as diferentes leituras do curso no 

mapa de habilidades, através do botão “mente”. Não se preocupe: o primeiro dia virtual 

é um tutorial que ensina o funcionamento geral do jogo. Durante os dias seguintes, 

você contará também com indicações pontuais para aprender todas as funcionalidades 

e conseguir seu objetivo final. Após os primeiros dias na ilha você vai aprender a se 

desenvolver com facilidade e vai avançar mais rápido.



03. Botões e Indicadores

Barra de indicadores na parte superior da tela

01. Energia: é gasta executando tarefas, ações e desbloqueando leituras. É recuperada 

passando para o dia seguinte.

02. Dias virtuais: é o ícone do calendário, e indica há quantos dias você está na ilha. Seu 

objetivo é construir o balão no menor número de dias possível.

03. Nível de Sinergia: aumenta realizando ações de equipe (definir metas e regras, fazer 

team building, resolver conflitos e desenvolver processos). Quanto maior a sinergia, melhor é o 

rendimento de sua equipe e menor o tempo para executar as tarefas.

04. Pontos de Liderança: é o ícone da tocha. Consiga pontos de liderança gerenciando 

corretamente sua equipe e desenvolvendo suas habilidades através do mapa de habilidades 

(botão “mente”).

05. Progresso do Balão: indica a % de progresso na construção do balão. Lembre-se de que 

o objetivo é construir um balão para poder escapar da ilha.

06. Menu: as três linhas à direita da tela. Permitem abrir o menu principal.

07. Ajuda [?]: à esquerda está o atalho para a ajuda geral, FAQs e contato com seu orientador.
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Barra de indicadores na parte inferior da tela

08. Símbolo Mais [+]: abre um menu secundário que contém o ranking, o Nautilus (modelo 

teórico), o botão “mente” para acessar as leituras, o mapa de construção do balão e o menu de 

ações de grupo.

09. Ficha de Equipe: visão geral da equipe.

10. Mapa: o ícone da montanha mostra o mapa da ilha para poder se orientar e ver onde está 

cada um dos personagens.

11. Fim de dia: à esquerda está o ícone do sol para finalizar o dia e obter feedback 

personalizado.
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04. Ações

Desbloqueie ações: abra o mapa de habilidades através do menu “mais” e clicando no botão 

“mente”. Invista pontos de energia para acessar as leituras e desbloquear ações.

01. Delegue tarefas: delegue tarefas a cada um dos personagens através da árvore de tarefas. 

Preste atenção à compatibilidade das tarefas e personagens.

02. Realize ações de grupo: através do menu “mais”, clique no botão “convocar reunião” e 

escolha entre as ações de grupo disponíveis.

03. Lidere sua equipe: clique em cada personagem para poder delegar, dar feedback, 

desenvolver, recompensar e perguntar.

04. Carregue energia: utilize o botão de fim de dia para passar para o dia seguinte e carregar 

sua energia. 
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