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o jogo

O game “Joornada do Caos” é um jogo digital 
para treinamento corporativo que tem como 
objetivo testar os conhecimentos sobre 
liderança de forma lúdica, sem o peso de uma 
avaliação EAD. O game tem como base um 
quiz com storytelling, onde o jogador vive 
uma aventura em uma jornada em busca do 
conhecimento, alternando momentos de história 
e sequências de perguntas sobre liderança. 
Ao progredir no game, o jogador vai liberando 
conteúdos especiais sobre liderança da escola 
do CAOS. 

O “Joornada do CAOS” é mais do que um 
jogo, é um sistema de feedback sobre a 
aprendizagem de seus colaboradores. Através 
de um “dashboard” completo a empresa 

tem acesso aos resultados obtidos por seus 
colaboradores, recebendo um feedback sobre 
a performance de sua equipe sobre os temas 
de liderança. É uma ótima ferramenta para 
medir o grau de aprendizagem da equipe, quais 
conteúdos foram melhor absorvidos e quais 
necessitam de reforço.

Considerando o ponto de vista do colaborador, 
o game representa uma inovação no processo 
de aprendizagem, pois permite estudar e revisar 
conceitos de forma lúdica, com liberdade e 
autonomia. Sem o peso de uma avaliação 
formal, o jogador se diverte enquanto aprende, 
respondendo perguntas relevantes para a sua 
evolução profissional.

O que é

O que é

O que é



Como 
funciona

O “Joornada do CAOS” é um sistema de 
aprendizagem constituído de um Game mobile e 
um sistema de gerenciamento web online. 

Para o colaborador é um game que alterna uma 
história com temática de aventura e rounds 
de perguntas sobre liderança elaboradas pela 
“Escola do CAOS”. O jogador evolui na narrativa 
ao responder perguntas, à medida que o jogador 
progride no gameplay ele vai liberando conteúdos 
exclusivos sobre liderança. Quanto atinge uma 
percentagem de acertos superior a 70% de 
aproveitamento ele passa de nível e  conquista 
estrelas que servem de moedas para evoluir e 
customizar seu personagem.

Para a empresa é uma ferramenta analítica para 
medir a aprendizagem de seus colaboradores. A 
empresa tem acesso à um sistema web com um 
dashboard que apresenta as principais estatísticas 
de desenvolvimento pessoal, permitindo avaliar em 
detalhe quais conteúdos tiveram melhor retenção 
e qual conteúdo necessita ser mais desenvolvidos. 
O sistema também funciona como entrada de 
dados para que a empresa possa customizar a 
experiência de seus colaboradores e apresentar 
suas perguntas e seu próprio material de estudo 
em conjunto com as perguntas sobre liderança da 
“Escola do CAOS”.



O game tem um sistema de gestão de conteúdo que permite 
que as empresas possam inserir suas próprias perguntas no 
jogo e customizar partes específicas do game com a sua 
marca, porém existe um conteúdo base sobre liderança que 
foi cuidadosamente desenvolvido pela “Escola do CAOS” que 
é fixo, assim como a história do jogo.

Como 
baixar

O que se 
pode mudar  
e não se pode

AppStore Google 
Play

O game pode ser baixado  
nas lojas Googleplay para  

sistema Android e AppStore  
da Apple



A 818 nasceu desenvolvendo games para treinamento. Em sua 
raiz sempre esteve a preocupação em fazer a transmissão 
de conhecimento de forma efetiva e foi o caminho dos games 
que proporcionou isto. A parceria com o CAOS surge da visão 
de proporcionar novas formas e possibilidade de crescimento 
para as pessoas.

12 meses
TEMPO DE USO DA  
LICENÇA DO GAME

Parceria 
818+CAOS



www.escoladocaos.com

Bóra conversar mais?
falecom@escoladocaos.com
(11) 2391-5202

Confira nossas redes:

/escoladocaos

/escoladocaos

@escola_do_caos


