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Imagine...
um time dedicado a desenvolver por meio de metodologias inovadoras: workshops,
treinamentos e cursos personalizados, colocando o indivíduo no centro da
experiência e mostrando que eles devem ser o protagonista da sua história,
respeitando as individualidades.

Imaginou? Somos nós!

Nosso Golden Circle
Nosso propósito é
Elevar a realidade uniﬁcando o digital e experiências presenciais

Por meio de …
Game Thinking, UX, serious games, design thinking, métodos ágeis, metodologias ativas de
aprendizagem, Storytelling, Microlearning entre outras, criamos jornadas inovadoras para eventos,
educação corporativa e processos de trabalho

O que o Mundo Ekoá entrega…
Experiências que mesclam o digital e mundos físicos para promover engajamento e cumprimento dos
objetivos institucionais e desenvolvimento de alta performance de executivos para níveis estratégicos
das empresas.

E o que é gamiﬁcação?
Gamiﬁcar é usar dinâmicas e ferramentas dos jogos visando engajar pessoas para
alcançar um objetivo. O participante constrói signiﬁcados e aprende a partir de
situações e atividades lúdicas. Os jogos são a plataforma que mais se ajusta como
instrumento para transformar o ambiente corporativo trazendo engajamento e
performance.
O objetivo da gamiﬁcação é motivar os participantes a praticar comportamentos e
atividades desejáveis, para isso é necessário identiﬁcar as ações que o participante
deve executar no dia a dia da organização. O acompanhamento dos
comportamentos desejáveis acontece no formato de um jogo com duração
deﬁnida.

Hospital
Anchieta
O Hospital Anchieta implementou uma nova
cultura organizacional inspirado pelo método Disney
de atendimento, empresa que é um case de sucesso
em retenção e ﬁdelização de seu público. Esta nova
cultura tem como propósito oferecer a melhor
experiência aos pacientes, agora chamados de
hóspedes, encantando-os, superando as suas
expectativas
para,
assim,
aumentar
consideravelmente o número de defensores da
empresa e diminuir o de reclamantes.

Hospital
Anchieta
Como parte das estratégias de engajamento
foi desenvolvida uma gamiﬁcação que acontecia em
um universo lúdico com uma história baseada no
mundo Disney onde os participantes eram
convidados a ingressar em uma jornada de um
mundo encantado e recebiam um chamado para
estrear um grande espetáculo, para isto eles tinham
que se superar, usar todo o seu talento e poder de
encantamento.
Entregáveis:

⬩Cocriação de gamiﬁcação
⬩Identidade visual da gamiﬁcação
⬩Manual de aplicação

Sede de
Transformação

O Sede de Transformação foi um evento criado para incentivar os
colaboradores de uma Diretoria a iniciar uma transformação na
unidade de operações de um grande banco. Neste evento
colocamos os participantes completamente no papel de
protagonistas, enquanto eles progrediam em um circuito de
oﬁcinas, desenvolvidas para engajá-los, melhorar o clima
organizacional e trazer o sentimento de dono.

Desenvolvemos um aplicativo responsivo
para web para esse evento.
Com um total de 350 participantes, o
aplicativo permitiu que eles realizassem o
check in em cada sessão do circuito de
oﬁcinas, recebendo e compartilhando
feedbacks imediatos.
Desbloqueando os painéis da barra de
progresso individual e coletiva completando
a narrativa de preencher a poção de elixir
para saciar sua “sede de transformação”.

Sede de Transformação

Vende
SICOOB
No Vende Sicoob, gamiﬁcamos a experiência dos
participantes da convenção nacional da empresa.
Testamos o conhecimento dos vendedores ao
mesmo passo em que encorajamos que cada
participante visitasse todos os stands presentes no
evento.
Desenvolvemos um aplicativo web/mobile para o
primeiro evento de vendas do Sicoob, o maior sistema
de crédito cooperativo do Brasil. O aplicativo recebeu
mais de 2000 usuários entregando e seguindo
tecnologias: check in, agenda, quiz, chat, avaliação e
mais. Os participantes podiam interagir entre eles,
avaliar o apresentador e responder quizzes para testar
seus conhecimentos, tendo a possibilidade de
ganharem prêmios reais.

Empreendedores
do futuro

Desenvolvido em parceria com uma Fundação, esse produto
digital tem uma plataforma de aprendizado para jovens
universitários para promover empreendedorismo. A plataforma
tem barras de progresso individuais, de time e globais, todas
interferindo umas nas outras. A realização das tarefas e
trabalhos são recompensados com medalhas e pontos,
podendo ser comparadas entre os usuários. Há um grande
botão vermelho caso o usuário precise de ajuda de outras
pessoas.

Plataforma
Xperts

A Plataforma Xperts foi desenvolvida para o SEBRAE, um
serviço de apoio a micro e pequenas empresas. Ela conecta
diversos consultores de conhecimentos com empreendedores.
A gamiﬁcação se dá em volta de um chatbot que desaﬁa o
usuário a ﬁnalizar consultorias, entregar planos de ação e
contribuir no fórum da plataforma em troca de pontos,
medalhas e itens virtuais para o seu escritório virtual
.

Desaﬁo Universitário
Empreendedor

A plataforma foi feita para engajar gerentes de 27 estados
do Brasil a inscreverem mais de 100 mil estudantes no
Desaﬁo Universitário Empreendedor.
Essa é uma solução com o visual mais semelhante à uma
plataforma de jogo que já criamos e contém personagens,
barras de vida, cenários e um vilão que deve ser
combatido. Todos esses elementos foram exclusivamente
projetados por nossos artistas colaboradores.

Fazemos jogos para a
educação corporativa.

A Ekoá também é especializada em Jogos Empresariais,
A indústria de jogos foi muito bem-sucedida em gerar prazer e engajamento e, por isso, nós utilizamos
os mesmos recursos que os jogos para gerar transformação e prática da aprendizagem vivencial.

Nossos jogos

Ponte Sinergia

Team
building

Integração

Gestão do
tempo

O jogo Ponte Sinergia é um
jogo de team building (construção de
times) onde, após um brieﬁng inicial,
os participantes têm como objetivo:
planejar, apresentar um projeto e
construir uma ponte de madeira nos
padrões pré-estabelecidos, dentro de
um tempo determinado.
Após a atividade prática é realizado um processamento que permite a análise do
desempenho no jogo e a aplicação do aprendizado no ambiente da empresa. No processamento são
identiﬁcadas as atitudes e comportamentos relacionados às competências propostas como objetivo
da atividade. São feitas comparações e analogias entre jogo e o cotidiano empresarial/institucional.

Nossos jogos

Jogo dos blocos

Comunicação

Integração
de equipe

Planejamento

O Jogo dos Blocos é um jogo de habilidade e estratégia no qual a Ekoá por meio
da junção de duas metodologias: ciclo de aprendizagem vivencial Ekoá e o Scrum,
elaborou para trabalhar a comunicação, a integração de equipe e planejamento. Cada
equipe é separada em squads e a missão é empilhar os blocos de forma que as cores
estejam intercaladas. Após a atividade prática é realizado um processamento que permite a
análise do desempenho no jogo e a aplicação do aprendizado no ambiente da empresa.

Nossos jogos

Laboratório de
Gamiﬁcação
Aprendizagem
Vivencial

O Laboratório de gamiﬁcação é um
evento de degustação gamiﬁcado, onde os
participantes vivenciam o engajamento que
a gamiﬁcação promove e produzem uma
gamiﬁcação.
É
um
evento
totalmente
gamiﬁcado que tem como objetivo
compartilhar experiências e conhecimento
sobre gamiﬁcação e ensina como usar o
poder dos jogos para gerar transformação.

Nossos jogos

World Café

Inteligência
coletiva

Comunicação

Trabalho em
equipe

O World Café é um processo participativo com
uma mecânica estruturada com capacidade de trabalhar a
diversidade e complexidade no grupo, fazendo emergir a
inteligência coletiva.
Trata-se de um processo de diálogo em grupos,
cujo tempo de duração pode ser dimensionado conforme
a necessidade do contratante. São divididos em diversas
mesas e, em cada mesa, conversam em torno de uma
pergunta central. O processo é organizado de forma que
as pessoas circulem entre os diversos grupos e conversas,
conectando e polinizando as ideias, tornando visível a
inteligência e a sabedoria do coletivo.
Ao ﬁnal do processo os participantes retornam às
suas mesas originais e produzem o resumo do que foi
debatido nas diferentes rodadas.

Nossos jogos

Lego Serious Play

Inovação

Motivação

Trabalho em
equipe

A Ekoá tem facilitadores
certiﬁcados Lego Serious Play®, uma
metodologia sistemática que permite ao
participante utilizar bloco de Lego®
para resolver problemas, explorar ideias
e alcançar objetivos, contemplando 03
formas de comunicação: visual, auditiva
e cinestésica.
As construções individuais de
objetos com os blocos de Lego®
carregam um signiﬁcado único que ao
ser compartilhado trazem reﬂexões
sobre as cognições, enquanto que as
con

construções coletivas permitem que as equipes entendam as interpretações umas das outras e
criem um signiﬁcado mais profundo das ideias-chave, trabalhando competências como:
comunicação; trabalho em equipe; inovação; valores e comportamento.
Com abordagem “mão na massa”, este workshop traz instrumentos para estruturar
“ideias malucas”, romper ciclos de desmotivação e inﬂuenciar positivamente pessoas à sua volta.

Nossos jogos

Escape Game

Protagonismo

Liderança

Cooperação

Escape Game é um jogo de aventura e raciocínio, onde o objetivo dos participantes é
encontrar uma maneira de escapar de um lugar misterioso cheio de enigmas e salvar as suas
vidas antes que o tempo se esgote. Os participantes são apresentados à uma história que
precede a situação, explicando como aquilo começou e, em seguida, eles devem descobrir os
diversos tipos de pistas, dicas e enigmas, que estão interconectados e contribuem para a
solução do problema e, consequentemente, para a liberdade deles.
O tema que é montado na sala do Escape Game varia de acordo com a competência
que a empresa deseja que seus colaboradores tomem consciência. Desta forma, os enigmas e
as dicas trazem de forma subliminar a competência escolhida.

Nossos jogos

Escola de Samba
Corporativa

Criatividade

Proatividade

Autoconﬁança

No jogo Escola de Samba Corporativa os
participantes são divididos em equipes e, após um
brieﬁng inicial, os participantes tem como objetivo:
fabricar instrumentos musicais, aprender a tocá-los e
preparar um samba enredo. O desaﬁo é todos
tocarem juntos o mesmo samba.
Após a atividade prática é realizado um
processamento que permite a análise do
desempenho no jogo e a aplicação do aprendizado
no ambiente da empresa.

Escola de Samba Corporativa

Nossos jogos

Corrida de
Aventura

Estabelecimento de
metas

Gestão de
conﬂitos

Comprometimento

A Corrida de Aventura é um jogo onde a empresa
tem uma meta e precisa traçar um caminho para alcançá-la.
Nesse jogo, além da corrida, diversas modalidades
esportivas como o ciclismo e a canoagem podem estar
presentes.
As equipes têm um objetivo por equipe, que
determina o vencedor, e outro comum para todos, que
determina a eﬁciência do grupo como um todo. Para serem
bem-sucedidos eles precisam trabalhar em equipe e se
comunicar de forma eﬁciente.
Após a atividade prática é realizado um
processamento, que permite a análise do desempenho no
jogo e a aplicação do aprendizado no ambiente da empresa.

Nossos jogos

Fábrica de aviões

Eﬁciência

Empreendedorismo

Planejamento

A Fábrica de Aviões tem como objetivo
criar um sistema de produção eﬁciente,
produzindo aviões em uma quantidade
determinada e no menor tempo possível, com o
menor custo, atendendo o padrão de qualidade
estipulado.
No entanto, o desaﬁo aumenta quando
as equipes recebem a notícia de que a fábrica
passará por uma reestruturação. Para atingir o
objetivo eles são desaﬁados em suas habilidades
de adaptação a mudanças e planejamento.
Após a atividade prática é realizado um
processamento que permite a análise do
desempenho no jogo e a aplicação do
aprendizado no ambiente da empresa.

Nossos jogos

Jogo da Diplomacia

Habilidade de
negociação

Orientação para
resultados

Tomada de
decisão

O Jogo da Diplomacia desperta atitudes
empreendedoras e comportamentos de negociação.
Nesse jogo, os participantes desenvolvem e
experimentam os diferentes tipos de negociação e os
mecanismos que conduzem às formas de associações
e parcerias e suas consequências comerciais e
organizacionais.
Nesse treinamento os participantes vão
compreender os elementos envolvidos em uma
negociação, o papel dos atores e as forças que
motivam e pressionam as partes diretamente
envolvidas em uma negociação.

Nossos jogos

Fábrica Ideal

Acompanhamento de
equipes

Adaptação a
mudanças

Eﬁciência

Fábrica Ideal é um jogo para desenvolver comportamento prático de
eﬁciência. Os participantes devem trabalhar em equipes que competem entre si.
O objetivo da atividade é criar um sistema de produção que seja o mais
eﬁciente possível, produzindo pulseiras de miçangas em uma quantidade
determinada, no menor tempo, com o menor custo, atendendo o padrão de
qualidade estipulado. O jogo é montado de forma que todo o trabalho das equipes
seja metriﬁcado. Após a atividade prática é realizado um processamento que permite
a análise do desempenho no jogo e a aplicação do aprendizado no ambiente da
empresa.

Nossos jogos

Barco Eﬁciência

Adaptação a
mudanças.

Eﬁcácia

Liderança

O jogo Barco Eﬁciência permite aos
participantes vivenciar os conceitos de eﬁciência:
tempo, custo e qualidade. Toda empresa deseja
produzir com qualidade, em pouco tempo e com o
menor custo.
Os participantes são desaﬁados a planejar,
construir uma embarcação feita de bambu e
garrafa pet e, a seguir, tem a qualidade do seu
barco testada em uma regata.
Após a atividade prática é realizado um
processamento que permite a análise do
desempenho no jogo e a aplicação do
aprendizado no ambiente da empresa.

Nossos jogos

Cozinha
Compartilhada

Desenvolvimento
de times

Sinergia

Habilidade de
negociação

No jogo Cozinha Compartilhada
os participantes têm a missão de produzir
juntos os alimentos que serão servidos no
buﬀet de uma festa.
Após um brieﬁng inicial, eles
planejam e produzem os pratos, dentro de
um tempo determinado. Esse é um jogo de
colaboração e team building (construção
de times).
Depois da fase prática é realizado
um processamento que permite a análise
do desempenho no jogo e a aplicação do
aprendizado no ambiente da empresa.

Conheça o Ekoá Executivo
O Programa de Desenvolvimento Executivo é voltado para aqueles
que almejam alcançar alta performance e consiste em: Coaching
Individual e de Equipe, Assessment Tests, Avaliação 360º e
Planejamento Estratégico.
A Ekoá repensa a educação, pois acredita em novas formas de
ensinar e aprender. Integramos dimensões internas da
liderança, abrangendo desenvolvimento comportamental, de
ferramentas e métodos. Preparamos líderes para entregar
resultados em um paradigma de abundância e
interdependência, criando sistemas cooperativos na adaptação
às mudanças do mundo.

Nossos serviços

Coaching individual e de equipe
O coaching individual trabalha com crenças, valores,
pensamentos, emoções e sensações, que permitem à pessoa
conhecer, analisar e escolher novas atitudes. No nosso
coaching de equipe entendemos que a identidade de um líder,
e de cada pessoa que compõem um verdadeiro time, está
centrada na relação, e esta é fortalecida neste trabalho.

Assessment Tests
Utilizamos o Apha Assessment e DISC para avaliar o perﬁl
comportamental de líderes. A ferramenta irá identiﬁcar, e ajudar
a compreender, o conjunto de aptidões, tendências e áreas de
risco de cada um. E através da avaliação 360º é possível ter um
panorama do desempenho do participante que recebe
feedbacks Simultâneos de diversas fontes ao seu redor.

Nossos serviços

Avaliação 360º
A avaliação 360º é um método de avaliação de
desempenho onde o colaborador recebe feedbacks simultâneos
de diversas fontes ao seu redor. A avaliação diz respeito ao dia a
dia e tem por objetivo principal contribuir para o desenvolvimento
dos colaboradores.

Planejamento Estratégico
É um programa que tem por objetivo identiﬁcar riscos e
analisar a organização sob diferentes ângulos. Dentro dessa análise,
existe uma pesquisa profunda sobre pontos fortes e fracos da
organização em relação à concorrência. Está relacionado à deﬁnição de
um rumo para a organização.

Preparação de Executivos
É um programa que tem por objetivo preparar os proﬁssionais para os processos seletivos internos de empresas, mesclando
simulações, avaliação do estilo de liderança, dicas de comunicação e muito feedback. Os participantes ﬁnalizam o programa
mais conﬁantes e preparados para a avaliação!

(61) 99175-2301
(61) 3367-1154

contato@mundoekoa.com.br

