
O aplicativo de aprendizagem para 
usar no dia a dia e ser um profissional 
fora da curva, todos os dias.



Novos tempos
Novas necessidades
Novos profissionais
Novas possibilidades



No século 21, 
cerca de 2,2 milhões de terabytes 
de dados são gerados todos os dias.

Em 2020, 35 trilhões de gigabytes 
de novas informações digitais 
estarão disponíveis na web.

Fonte: Canaltech



No século 21, 
as habilidades profissionais mais procuradas 
por empresas são as Habilidades Humanas.

Até 2025 elas serão as mais 
relevantes no mercado.

1. 
RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 
COMPLEXOS

5. 
INTEGRAÇÃO

COM OS PARES

2. 
PENSAMENTO 

CRÍTICO

4. 
GESTÃO DE 

PESSOAS

3. 
CRIATVIDADE

8. 
FOCO NA 
ENTREGA

10. 
FLEXIBILIDADE

COGNITIVA

6. 
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL

7. 
CAPACIDADE DE 

DECISÃO E
JULGAMENTO

9. 
NEGOCIAÇÃO



Nessa paisagem de dados, 
conhecimento e oportunidades, se 
escondem novos e grandes desafios.

Como manter-se um profissional sempre relevante?

ONDE ESTÃO OS 
CONTEÚDOS 

CONFIÁVEIS, QUE 
FORMAM PESSOAS 
FORA DA CURVA?

COMO TER FOCO E 
PRODUTIVIDADE, EM 

MEIO A TANTOS DADOS?

QUAIS INFORMAÇÕES 
GERAM PROFISSIONAIS 
DE EXCELÊNCIA, HOJE?



É o aplicativo de desenvolvimento 
profissional que veio atender essa 
demanda.

O Blast! oferece acesso a um mundo 
exclusivo de conteúdos de alta qualidade 
focados em Habilidades Humanas, 
constantemente atualizado. 

Em um só lugar, você encontra os elementos 
que preparam os profissionais para as 
possibilidades do século 21, de um jeito 
único e extraordinário.

VAMOS VER?

Informações, cursos, 
lives, podcasts, 
especialistas, estudos, 
pesquisas, vídeos 
e muito mais.



Blast! tem um design que 
convida para o seu universo 
de desenvolvimento 
profissional logo de cara.

Bonito, 
leve e atrativo
desde a abertura. 



Maratonar 
no fds? Sim!

Na seção Maratonas o usuário tem acesso a uma variedade de 
conteúdos de desenvolvimento profissional super interessantes e 
envolventes, que podem ser assistidos de uma só vez, assim como 
as séries de entretenimento, ou em capítulos. Como preferir.



Gurus da 
atualidade

A seção Gurus traz uma seleção muito especial de pessoas 
Youtubers de sucesso com conteúdos essenciais, que 
trazem luz a temas de interesse para o profissional de hoje. 



O Mapa da Mina é a 
bússola para explorar 
o território das 
Habilidades Humanas. 

Para os principiantes 
nesse tema o ponto de 
partida está nos Baby 
Steps, que contém os 
primeiros passos no 
assunto. Para que servem 
as Habilidades Humanas, 
como desenvolvê-las e 
tudo o mais que é 
importante saber sobre 
as habilidades mais 
valiosas da atualidade, o 
usuário encontra aqui. 

DESCUBRA O 
MAPA DA 
MINA



Alquimia é o coração do 
conteúdo autoral do Blast! 
Aqui, você encontra o resultado 
de uma pesquisa de mais de dois 
anos junto a diversos per�s de 
pro�ssionais e lideranças, 
gerando informações que 
valem ouro.  O resultado é o 
mapeamento completo das 
Habilidades Humanas mais 
requisitadas no mercado de 
trabalho brasileiro.

Os segredos da Alquimia 



Para explorar o mapa das 
Habilidades do Agora e conhecer a 

fundo as Habilidades Humanas, 
siga as dicas do Modo de Usar. 

Simples assim. 

As Habilidades Humanas mapeadas, na 
verdade, são Habilidades do Agora! 
Para descobrir quais são as substâncias 

de cada uma e o que elas signi�cam, 
aproveite esta seção ao máximo. 

Se você quiser desenvolver algumas 
delas, também pode receber uma 

curadoria com pílulas de conhecimento. 

Simples assim

Habilidades do Futuro?  



Que tal desenvolver as 
habilidades do século 21 que 
ainda te faltam? O assessment 
gami�cado do Blast mede 
a sua dominância nas 
Habilidades Humanas!

Este produto sensacional vem 
integrado no sistema, mas, é 
opcional. Para ativá-lo, é só pedir!

De Pato à Ninja



Para evoluir ao máximo nas 
Habilidades Humanas encare as 
Jornadas de aprendizagem onde 
um grau de complexidade mais 
desa�ador o levará a um novo 
nível de conhecimento.

A linguagem amigável, o design 
intuitivo e a estrutura de 
conteúdo organizada em 
micromomentos tornam o 
percurso estimulante, e a 
recompensa ao chegar no topo, 
vale a escalada. 

Subindo o Everest: uma 
nova visão do mundo.



Nerds 
na área?
Quer cursos com formatos mais 
tradicionais? Aqui tem! Na 
Sessão Nerds uma série de 
videoaulas trazem professores 
apresentando conhecimentos 
estruturados em formato de 
aulas. Perfeito para quem deseja 
estudar daquele jeito um 
pouquinho mais convencional.



O Spoiler 
vai deixar 
os usuários 
atualizados.
Aqui tem informações que 
abrangem uma variedade 
imensa de assuntos relevantes, 
curiosos e sempre fundamentais 
sobre o mundo pro�ssional e do 
mercado de trabalho. 



Para os 
dedicados
A seção Cabeção é feita sob 
medida para aqueles que 
apreciam fundamentar o seu 
aprendizado, buscar insights e 
aumentar a cultura.
Editorias contemporâneas, com 
assuntos abordados de maneira 
profunda por especialistas e 
estudiosos fazem a cabeça de 
quem entrar nesse conteúdo.



Podcasts: em 
qualquer lugar, 
a qualquer hora

Quer cursos com formatos mais tradicionais? 
Aqui tem! Na Seção Nerds uma série 
de videoaulas trazem professores 
apresentando conhecimentos estruturados 
em formato de aulas. Perfeito para 
quem deseja estudar daquele jeito 
um pouquinho mais convencional.



Ao vivo e 
em cores. 
A seção Lives traz especialistas para 
expor conteúdos de forma que as 
pessoas possam assistir e interagir 
fazendo perguntas e recebendo 
respostas naquele momento. 
As Lives �cam armazenadas na seção 
Broadcasts e podem ser acessadas a 
qualquer hora.



Esse é o

Vem para o 
aprendizado 
do século 21!

Feito para novos tempos
Novas necessidades
Novos profissionais
Novas possibilidades


