
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

Conheça o

Mapa de Competências
by BLAST!

Avalie as soft skills dos colaboradores 
para obter melhores resultados.



Diagnóstico preciso: multiplicidade de cenários e respostas que impedem
o colaborador de “enganar” o algoritmo.

Relatório de avaliação: indica pontos fortes e de melhoria de acordo com
a Árvore de Capacidades.

Retenção de talentos: maior eficácia nos processos seletivos, promoções, processos 
de sucessão, entre outros.

Usabilidade: com interface simples e intuitiva, é acessado via aplicativo web
e contratado por assinatura.

Visão completa

Possua entendimento claro
das necessidades de desenvolvimento
das soft skills para direcionar os esforços
de capacitação e engajamento.

Mais produtividade

Reúna um time de alto nível para
alcançar resultados concretos,
como elevação nas vendas, melhor 
atendimento, boa comunicação, etc.

Aumente o rendimento da sua empresa
selecionando pessoas talentosas e engajadas.

Os requisitos necessários para ter sucesso no trabalho se modificam com o passar do tempo e é nesse cenário que as 

soft skills ganham cada vez mais força. Competências que vão além do conhecimento técnico, se tornaram atributos 

fundamentais para o bom desempenho de qualquer empresa. Com o Mapa de Competências by BLAST!, você tem uma 

ferramenta que te auxilia a medir qualidades e carências dos colaboradores para formar equipes bem-sucedidas por 

meio de jogos que apresentam situações desafiadoras. De forma lúdica e atraente, é possível avaliar até 84 habilidades 

socioemocionais, tais como pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas complexos, etc.

Versatilidade

Tenha facilidade para montar diferentes 
pacotes de jogos que podem ser aplicados 
em cargos do nível júnior ao CEO.

Assine o Mapa de
Competências by BLAST!
e tenha equipes comprometidas 
com ótimos resultados.
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FORME EQUIPES MAIS EFICIENTES E PRODUTIVAS COM
O MAPA DE COMPETÊNCIAS BY BLAST!
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