
CONHEÇA O

uma solução



Eficácia da ação 
de aprendizagem: 

BAIXA

Você já está cansado de investir tempo e 
dinheiro em ações de aprendizagem que 

não geram os resultados esperados?



SÁBIOS
Para promover a educação imersiva, Sábios 
propõe uma solução inovadora. Integrando 
metodologia e tecnologia próprias, nosso 
objetivo é aumentar a eficácia das ações 
de aprendizagem, a partir de experiências 
que simulam situações reais e demandam 
tomada de decisão com aplicação prática 
do conhecimento. 

A Metodologia Sábios propõe a aplicação 
do Ciclo Vivencial de Aprendizagem (CRIA), 
a partir de técnicas de storytelling e 
gamificação. Já a tecnologia permite a 
concretização da metodologia, 
disponibilizando ambientes que suportam a 
criação, a disseminação e a gestão de 
Experiências Imersivas.

Conheça a nossa metodologia!

ASSISTA AO VÍDEO

ÍNDICES DE 
RETENÇÃO

10%
Leitura

20%
Audição

30%
Apresentação Oral
Recursos Visuais

50%
Apresentação Oral
Recursos Visuais
Demonstração

90%
MÉTODO
IMERSIVO

https://www.youtube.com/watch?v=rt5nKKT8x_I&feature=youtu.be


ARQUITETURA DA METODOLOGIA
SÁBIOS DE EDUCAÇÃO IMERSIVA

JORNADA

EXPERIÊNCIAS
IMERSIVAS

Percurso para se atingir um objetivo geral de aprendizagem. Ela trata de demandas a serem atendidas ou 
de desafios a serem superados por meio de fases, ou seja, de Experiências Imersivas.

Caminhos trilhados para se
concluir uma Jornada. São histórias
gamificadas que contam com
objetivos específicos, vinculados ao
objetivo geral, e com situações a

serem vivenciadas para alcançá-los.

MISSÕES

Apresentam os objetivos e os
conceitos de uma experiência,
contextualizados à realidade
das pessoas.

DESAFIOS

Simulam situações para aplicação
prática do conhecimento retido,
promovendo o protagonismo das
pessoas e a tomada de decisão.



Ambiente 
de Autoria

Já imaginou poder criar ações de aprendizagem inovadoras, para engajar e gerar resultados, com a 
mesma facilidade com que você cria uma apresentação? 

O diferencial Sábios está na forma inovadora de se compartilhar conhecimento!

Metodologia Ativa
Transforme situações do dia a dia e cases em Missões e Desafios gamificados, 
promovendo o protagonismo das pessoas em tomadas de decisão e conectando 
teoria e prática.

Tecnologias de Imersão
Explore tecnologias como Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Navegação 
360°, Sala Imersiva e weCog, potencializando a imersão e fazendo com que as 
pessoas realmente vivenciem o aprendizado.

Dinâmica de Jogos
Utilize templates de dinâmicas de jogos para diversificar a abordagem dos conteúdos 
e gerar resultados adequados à sua expectativa, sem demandar qualquer tipo de 
conhecimento técnico.

Histórias para Envolver
Aborde conteúdos técnicos e comportamentais, utilizando storytelling para 
provocar emoções. Assim, você envolve as pessoas em situações-problema, fazendo 
com que atribuam sentido ao conhecimento e aprendam de forma atrativa e eficaz.



Ambiente 
de Imersão

Suas ações de aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar! 

As Experiências Imersivas desenvolvidas no ambiente de autoria Sábios são responsivas e podem 
ser vivenciadas individualmente ou em grupo, online ou offline.

Óculos VR

weCog

Tablet
Smartphone

Computador

HexRoom

TvRoom



Ambiente 
de Autoria

Como você mede a performance das pessoas de sua organização? Consegue extrair indicadores de 
Conhecimento, Habilidades e Atitudes?

Então, inove com Sábios!

Dashboards Em Tempo Real
Monitore a performance das pessoas, em tempo real, 
e aprimore as estratégias da organização com base 
nos dashboards gerados AUTOMATICAMENTE.

Granularização De Indicadores
Identifique gaps de conhecimento durante e após a
interação das pessoas com as Experiências Imersivas
para atuar de forma estratégica e precisa.

Indicadores Para Todos Os Objetivos De 
Aprendizagem
Verifique a performance das pessoas em situações
que demandam:
• Aplicação do conhecimento retido;
• Habilidades técnicas para desempenhar 

determinada função ou atividade;
• Atitudes adequadas de acordo com a criticidade 

ou adversidade.



QUEM SOMOS

Somos uma edTech que aumenta a eficácia das ações de aprendizagem, por 
meio da inovação Sábios, gerando resultados para pessoas e organizações.



CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES

NOSSOS PARCEIROS



CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS CASES:

Eficácia da ação de aprendizagem: ALTA



VIVENCIE UMA EXPERIÊNCIA

Acesse o QR Code ao lado ou 
clique aqui para vivenciar uma 
Experiência Imersiva!



Demetrius Lima
demetrius@sabia.com.br

(11) 97143-8475
www.sabios.com.br

OBRIGADO!


