
Relearn it 
é a primeira plataforma 

dedicada ao setor de 
Recursos Humanos que 

permite tornar mais eficazes e 
eficientes os processos de gestão 

e desenvolvimento das pessoas, 
compatibilizando a exigência de 

figuras profissionais de sua empresa 
com a capacidade profissional de 
seus funcionários ou de futuros 

colaboradores a serem 
recrutados
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A metodologia baseia-se em 5 elementos 

inovadores:

1.  Modelo holístico de envolvimento 
das pessoas: o sistema mantém sob 

controle, agindo de forma sistemática, 

todos os elementos que caracterizam o 

crescimento profissional do usuário por 

meio de uma abordagem multidisciplinar 

que leva em consideração a multidimensão 

dos processos  em ato.

Os pilares da plataforma

2.  Utilização de lógicas de “gamification”, 
“gaming” e simulação: a plataforma 

permite aumentar o nível de eficiência 

da formação e o grau de “engagement” 

das pessoas, por meio da interação com 

um ambiente estimulante, no qual são 

vivenciados os conteúdos formativos. O 

lay-out gráfico é estudado para aumentar 

os níveis de atenção e motivação do 

indivíduo, favorecendo seu envolvimento 

emocional e facilitando, ao mesmo tempo, 

os processos de memorização. Além disso,  

jogos e simulações são estruturados 

com o objetivo de desenvolver e avaliar 

as “soft skills” das pessoas, elementos 

que determinam a qualidade de seu 

rendimento.

Relearnit dá suporte às empresas durante os 
processos de: 

 

Seleção, averiguando a correspondência  

entre a capacidade profissional dos 

candidatos e as necessidades da 

empresa.

Desenvolvimento, preenchendo os gaps  

individuados por meio de percursos 

formativos baseados em uma nova 

metodologia didática.

Avaliação das performances, 
analisando os resultados obtidos pelas 

pessoas, em função das exigências da 

organização.



3.  Medição do nível de capacidade 
profissional do usuário: o sistema 

monitora, constantemente, a performance 

do usuário, fornecendo-lhe um feedback  

imediato sobre o andamento de seu 

percurso formativo, com relação  ao 

desenvolvimento das “hard” e “soft” 

skills.

4.    Comparação entre capacidade 
profissional do usuário e perfil ideal 
para um determinado cargo: o feedback 

com relação à aprendizagem do usuário 

é fornecido confrontando os dados 

obtidos durante o percurso com um 

database interno, que contém milhares 

de perfis profissionais, provenientes 

de fontes internacionais certificadas, 

que descrevem detalhadamente as 

skills de cada profissão. Ao mesmo 

tempo, a empresa tem uma visão 

aprofundada, usuário por usuário, skill 
por skill, de eventuais gaps entre as 

competências profissionais dos próprios 

recursos humanos e as necessidades da 

organização.

5.  Certificação das competências e das 
skills adquiridas: todas as atividades 

desenvolvidas na plataforma são 

monitoradas, gerando uma pontuação 

que permite obter uma certificação 

das competências adquiridas por meio 

do sistema Open Badge, standard 

reconhecido internacionalmente e 

utilizado por empresas e instituições no 

mundo inteiro.  

    Os open badge aparecem como ícones 

que rendem reconhecíveis, identificáveis 

e únicas as competências adquiridas pelo 

usuário do curso.



A plataforma Relearnit é estruturadas em duas áreas:

1.  “User Portal”  (front-end), interface do usuário para os processos de seleção, formação e 

avaliação;

2.  Database dinâmico (back-end), no qual são desenvolvidas e gerenciadas todas as atividades 

que serão posteriormente mostradas no front-end.

O “User Portal” é dividido em duas 

seções: na primeira é proposto o percurso 

(formativo, seletivo ou de avaliação), 

enquanto na segunda o usuário pode ver os 

resultados alcançados. 

O “Database dinâmico” monitora e registra 

o nível de aprendizagem do usuário e analisa, 

em tempo real, os gaps formativos que 

podem aparecer. Esta abordagem vale para 

todos os processos: formativo, seletivo ou 

de avaliação.  

Como funciona a plataforma

O percurso propõe, em forma “gamificada” e 

monitorada constantemente, tres tipologias 

de “objetos” que agem nas hard ou nas soft 

skills de cada individuo:

Learning object: tutoriais, vídeos, simulações 

e testes para desenvolver as hard skills. 

Suite de jogos:  para treinar e desenvolver 

as soft skills, cada uma delas por meio de 

um jogo específico.

Simuladores comportamentais:   baseados 

na lógica do “role playing”, eles treinam 

os comportamentos organizativos. Para 

sustentar esta abordagem é utilizado 

um modelo científico de psicologia 

evolucionista, denominado “estados 
motivacionais interpessoais”.
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No database da plataforma são arquivados 

e constantemente atualizados os perfis 

profissionais e são também “normalizadas” 

as descrições destes perfis,  utilizando um 

sistema exclusivo que nós chamamos 4C: 

Conhecimentos especificos relativos  

à profissão

Competências técnicas

Capacidades individuais, básicas e 

avançadas

Comportamentos organizativos

O administrador da plataforma tem a sua 

disposição um conjunto de “analytics”, 

que pode ser integrado ao sistema 

de gestão da empresa (por exemplo, 

Salesforce ou outros CRM, módulo HR de 

SAP ou outras plataformas de e-learning) 

e no qual podem ser comparadas as 

capacidades profissionais do usuário 

com os requisitos de cada profissão 

(eventualmente personalizados de 

acordo com as exigências específicas da 

empresa).



A arquitetura da Plataforma

FRONT
END SPA

O “User Portal”  (front-end)  foi criado com 

o máximo respeito aos princípios de uso 

e acessibilidade, colocando o usuário no 
centro do processo de desenvolvimento. 

A interface do usuário foi realizada por meio 

de uma Single Page Application (SPA), um 

aplicativo totalmente client side, permitindo 

que a interação seja fluida e veloz. Para 

melhorar a eficiência da arquitetura, o 

aplicativo pode ser instalado em vários 

servers, para dividir a carga de trabalho e 

para gerenciar melhor eventuais erros.

É possível personalizar a gráfica em função 

das exigência especificas e das preferências 

dos nossos clientes.  



BACK
END

Desenvolvimento e manutenção também 

são mais simples, porque é possível 

dividir as tarefas: pode-se contar com uma 

equipe para os serviços web, outra para o 

desenvolvimento do client e uma terceira 

equipe para o desenvolvimento “mobile”.  

O aplicativo client e os conteúdos são 

desenvolvidos utilizando as tecnologias 

Angular JS, Typescript e Bootstrap.   

O “Database dinâmico”  (back-end)          
prevê duas versões diferentes:

• Versão Standard: PHP e database 

relacional MYSQL (open-source);

• Versão Avançada: J2EE e database 

relacional proprietário (SQLServer/

PostgreSQL).

PHP



A plataforma foi realizada pela Remedia IT com a colaboração de uma equipe de 

pesquisadores universitários (Università degli Studi dell’Aquila, Gran Sasso Science Institute, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) coordenados pelo Prof. Marco Recchioni, 
pesquisador especializado nos processos de inovação e digitalização dos sistemas de 

avaliação e desenvolvimento de Recursos Humanos. Marco Recchioni é também cofundador 

de algumas das mais conhecidas empresas de formação na Itália e no Brasil.

A plataforma é o resultado de uma experiência de 20 anos no setor da formação 

e consultoria nas áreas de HR e Technology Enhanced Communication, adquirida 

trabalhando com as mais importantes empresas italianas e internacionais.  
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