
 

Serious 
  Games 

Simuladores 

Motivação – Imersão  

Otimizar a curva de 
aprendizagem  

Serious Games 

Ludicamente 

Problemas reais em 
formato de jogo 

Building blocks 
Para potenciar o valor dos  

serviços que entregamos aos  

nossos clientes, utilizamos  

conteúdos interativos e  

imersivos como labs  

multimídia, serious games, 

simulação, realidade virtual  

ou realidade aumentada. 

RIA 3D 
Realidade Aumentada 

Desenho de  

entorno interativo 

Para os que pedem mais 

LAB Multimídia 

Criatividade ao mínimo custo 

Just-in-time goods 

Aprender 
fazendo 

Fun 
learning 

Experiência 
usuário 

Soluções 
ad-hoc 

 

Idéias  
for Business 

A Agência de Inovação da Stratesys, 

tem como objetivo melhorar a interação entre pessoas, 

tecnologia e estratégia.   

Para que isto seja possível, sempre com o foco ligado à 

inovação e à qualidade do serviço ao negócio, 

mesclamos tecnologias emergentes com conceitos 

disruptivos, e nos apoiamos em metodologías lean 

innovation, que nos permitem otimizar e acelerar o 

desenvolvimento de atividades (evitando redundâncias e 

críticas) criando maior valor mediante a interação 

contínua com nossos clientes.  

 



Visita  

virtual de 

instalações 

Realidade 
aumentada em 

marketing 
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 Learning  

& Training 

Gamificação 

Comunicação  

& Engagement 

Otimização  

& Estratégia  

Serviços 
Os serviços que 

oferecemos desde a nossa 

Agência de Inovação 

estão agrupados em 

quatro áreas… 

 Formação e treinamento 
 Gestão de mudanças 

 Inovação educativa 
 Learning office 

 Aplicada a objetivos de 
vendas, compromisso e 
fidelização  

 Dashboard de 
gamificação 

 Corporate gaming 

 New Marketing 
 RSC. 

 Sensibilização 
 Comunicação estratégica 

 Otimização de processos  
   desde  a visão do usuário 
 I+D 

 Inovação em serviços 
digitais 

… e possuímos diversas aplicações que adaptamos as 
necessidades de cada setor  

Simulação de 
procesos de 

trabalho em plantas 
e estações  

Simulação 
de procedimentos  

de atenção  
ao cliente 

Utilities e  
Energía 

 Simulação de processos de trabalho em 
plantas e estações  

 Apoio ao desempenho em operações com 
periculosidade 

 Treinamento em procedimentos de 
atenção ao cliente 

 Desempenho com tecnología de alto custo 

 Apoio aos processos de venda e pós-venda de 
produtos e serviços  

 Atuação em situações de atenção ao cliente 
 Visita virtual de instalações 
 Documentação interativa de processos 

Telecom 
e Mídia 

 Simulação em PRL e protocolos de atuação, 
antecedendo a situações de risco  

 Formação em processos laborais com 
maquinário  

 Treinamento com dispositivos especiais 
 Comunicação da cadeia de valor industrial 

Indústria 

 Formação de ferramentas e metodologías de 
trabalho  

 Sensibilidade e atenção ao cidadão, igualdade e 
diversidade 

 Simulação de avaliação ambiental estratégica   
 Apoio aos profissionais que trabalham em áreas 

de risco 

Setor Público,  
Saúde e 
Educação 

 Visitas virtuais e interativas a espaços e obras 
 Simulação de gestão de estabelecimentos 
 Formação de novos profissionais  

Serviços,  
Construção  
e Imobiliária 

 Formação de novos trabalhadores 
 Fidelização de clientes 
 Simulação de procedimentos funcionais  
 Guías interativos de montagens de produtos  

Consumo 

 Simulação de boas práticas em restauração  
 Saúde laboral 
 Manipulação de alimentos 
 Processos de recepção e entrega de 

mercadorias e gestão de stock 

Retail e  
Hostelaria 

 Normas e pautas de segurança em atuação de 
mercadorias perigosas 

 Treinamento em diferentes transportes especiais  
 Conscientização em segurança viária 

Transportes 

 Formação de produto e gestão de cliente  
 Desenvolvimento de habilidades funcionais  Pharma 

 Simulação de procedimentos de atenção ao cliente  
 Engajamento de funcionários 
 Procedimentos de sinistro e gestão de riscos 
 Apoio ao lançamento de novas aplicações 

Banca e  
Seguros 
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