
E-LEAD+

Treinamento 
personalizado.



Qual a sua 
necessidade de 
treinamento?
A E-LEAD+ disponibiliza uma equipe 

multidisciplinar com profissionais especializados e 
focados em preparar os treinamentos de acordo 
com a necessidade do cliente, sempre de forma 

didática, objetiva e eficiente.
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Sobre
nossa

equipe



A E-LEAD+ trabalha em seu Centro de 
Desenvolvimento, com a metodologia de análise do 

conteúdo que o cliente disponibiliza, seguida de 
uma proposta pedagógica adequada ao assunto e 

ao público alvo, com um criterioso desenvolvimento 
e implementação dos treinamentos on-line visando 
alcançar os objetivos do projeto, que é finalizado 

com a avaliação de efetividade.



Entenda 
o processo

Todo o processo de 
desenvolvimento de treinamentos 
personalizados começa por um 
briefing com o Gestor de Produção 
que é responsável por entender 
cada detalhe da necessidade dos 
nossos clientes. Veja alguns pontos 
definidos no briefing:

Envio de manual da marca;

Modelo de uniformes usados na empresa;

Restrições na criação de personagens 
(Ex.: uso de barba, maquiagem, tipo de roupa, etc.);

Restrições no uso de cores;

Observações quanto ao layout.



COMERCIALFINANCEIRO GERENTE 
PRODUÇÃO

REVISORA

PROJETISTA

Assina contrato com cliente e envia 
demanda para a Gerente de Produção e 
pedido de Nota Fiscal para o Financeiro.

Envia Nota Fiscal e 
acompanha o processo de 
faturamento e recebimento 
do projeto.

Insere projeto na linha de 
produção e acompanha 
todo o processo até entrega 
final ao cliente.

Revisa o conteúdo enviado pelo 
cliente e se todas as alterações 
pedidas durante o processo 
foram feitas.

Cria os elementos gráficos 
que serão utilizados no 

layout do projeto.

DESENVOLVEDORES
ANIMADORES
LOCUTORES

PROGRAMADOR

Desenvolvem o projeto de 
acordo com o layout aprovado 
pelo cliente e fazem as 
alterações necessárias.

Desenvolve os códigos 
necessários para o funcionamento 
do projeto e fecha os arquivos no 
formato final.

Entenda agora, como os projetos são organizados internamente com a equipe da E-LEAD+:



ETAPA 1

Recebe conteúdo do cliente, revisa os textos, elabora 
proposta de layout e envia para o cliente conteúdo 
revisado e proposta gráfica.
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ETAPA 2

Estabelece os conteúdos e ilustrações de cada tela e 
envia para o cliente um pdf o mais próximo da estrutura 
final que o projeto terá.
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ETAPA 3

Desenvolve as telas no formato definitivo e anima os 
objetos de texto, ilustração e elementos gráficos. 
Envia para o cliente um link do projeto sem áudio.
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ETAPA 4

Grava o áudio do projeto e envia para o cliente a 
versão final para última conferência.
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A E-LEAD+ estabelece um processo de validação dos cursos personalizados para que o 
desenvolvimento do projeto ocorra da forma mais transparente e eficaz possível:



E-LEAD+
EDUCAÇÃO +
Inteligente
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