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LUMTREE
agilidade de startup e
consistência de grande
empresa

A LUMTREE é uma EDTECH,
empresa especialista em educação
e tecnologia. Atuamos com
educação corporativa há mais de
25 anos.

CASES

Conheça alguns
dos principais
Cases da LUMTREE
para ter uma ideia
do que podemos
fazer por você.

EQUIPE E
PARCEIROS

Quem colabora para
que a LUMTREE seja
sinônimo de confiança
e qualidade em
estratégias
educacionais.

Plataforma LEAN
LEARN

Conheça em primeira mão
nossa Plataforma de
Treinamento baseada em
Inteligência Artificial,
totalmente responsiva e
navegação ultra amigável. Ela
vai além do LMS,       

ela é uma LXP.

http://www.lucianamartinstd.com.br/


E D T E C H  L U M T R E E

A CONSULTORIA LUMTREE atua com atualização constante
para atender à todas as necessidades impostas pela
evolução dos meios educacionais. Somo uma EdTech
pronta para tangibilizar todos seus projetos educacionais,
conectá-los às inovações tecnológicas e atuar como seu
braço direito no engajamento dos seus colaboradores.

2 5  Y E A R S  L I F E  L O N G  L E A R N I N G

Aprender sempre, esta é nossa missão. aprender para

contribuir com empresas que também primam pela

aprendizagem aliada à tecnologia. Nossa visão é que ao

contribuirmos com um ciclo colaborativo autossustentável

fomentamos comunidades que evoluem sobre suas próprias

experiências. Acreditamos que aprender pode e deve ser

divertido. Conectar pessoas, ideias e talentos é simples.

lucianamartinstd.com.br
clique e acesse

http://www.lucianamartinstd.com.br/


Prêmio melhor
startup Case

turismo e
prática de
idiomas
2019

Projeto ALI
SEBRAE

LUMTREE escolhida
como empresa
NEGÓCIOS E
INOVAÇÃO pelo
PROJETO     
 INOVAÇÃO -
SEBRAE | 2020

Premiações Grupo
Telefônica VIVO

PRÊMIO MELHOR EQUIPE -
FUSÃO VIVO - GVT | 2016

PRÊMIO MELHORES
RESULTADOS | PRODUTO PDTI -
2015

PRÊMIO CASES DE
TREINAMENTO - 2014

CERTIFICAÇÕES
DE QUALIDADE

Certificação COPC e
6Sigma Yellow Belt
pela empresa
Telefônica-Vivo.



Head Lumtree

LUCIANA
MARTINS

Idealizadora e Executiva da LUMTREE - Luciana Martins Treinamentos. 

Administradora em marketing pela FMU, pós graduada em gestão de projetos
e tecnologias educacionais. Escritora, palestrante e especialista em

treinamentos comportamentais. Coach credenciada pela ICF - International
Coach Federation - EUA, Phd. Tommy Nelson. Especialista em Designer

Instrucional e Tecnologias instrucionais. Terapeuta Rogeriana (Carl Rogers).

Certificações - COPC, YELLOW BELT/6 SIGMA pela empresa Telefônica-

Vivo. Empreteca SEBRAE. 

Livros escritos e publicados:
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Prefaciado por Conrado
Schlochauer.
Embaixador do

Capítulo São Paulo da
Singularity University.

Um dos fundadores da
Afferolab, uma das
maiores empresas de

aprendizagem
corporativa do Brasil.

Prefaciado por Topázio
Silveira Neto, presidente
do SINTELMARK, Vice-

Presidente da Associação
Brasileira de

Telesserviços (ABT) e
referenciado por Débora
Garofalo, finalista no
Global Teacher Prize,

considerado o Nobel da
educação .

ambos podem ser adquiridos pela Amazon



Head Artes gráficas

ISABELLA
MARTINS

Head Grandes Eventos

PETERSON 
DUTRA

EQ
U

IPEDesigner Instrucional

MARCIA 
PEREIRA

Designer gráfica, designer
de animação e designer de
aprendizagem, estudante
de artes cênicas. Está à

frente dos objetos e
projetos gráficos da

LUMTREE. Nos ajuda a
tornar ainda mais especial
todas as entregas fazendo

de cada uma delas uma
obra de arte.

Especialista nas
metodologias ágeis Scrum
e Storytelling. Professor do
curso de  MBA - Liderança
na Prática para faculdade
Anhembi Morumbi. Atuou
por anos como produtor

dos treinamentos da
Consultoria Internacional

Eagles Flight.

Historiadora e pedagoga.
Especialista em Designer
Instrucional. Atuou como

designer na Telefônica
Educação Digital na

produção de cursos para
grandes clientes. Hoje faz
parte do time LUMTREE.

Coordenação de

Projetos

MARISA
BARROS

Formada em Recursos
Hmanos e Letras,
coordena nossos

projetos e eventos com
maestria. Já atuou em
grandes consultorias

como Afferolab e
Telefônica Educação

Digital. 



E
sp
ec
ia
lis
ta
s
Paloma César de
Sales

Phd em enfermagem em
Cardiologia: New York
University - NYU - Estados
Unidos.Professora de
enfermagem em várias
Universidades, no Brasil e
Exterior. Conteudista.

Ricardo Scatolin

Palestrante e CEO da IT Brasil
Campinas, empresa
especializada em soluções
disruptivas por meio da
transformação digital. Gestor de
Negócios, com MBA na
Inglaterra. Formado em
administração de empresas,
MBA na ESPM, Especialização
nos EUA na Universidade de
Berkeley em Lean Start Up e
Open Inovation.

Alexandre Luccia

Entusiasta de tecnologia e
programador desde criança,
acredita no relacionamento
mútuo entre a consultoria e
o cliente. Atualmente,
dedica-se à elaboração e
aprimoramento dos sonhos,
usando inteligência artificial,
iot, criatividade e surf. CEO
da Ally Code, empresa de
soluções digitais.

ESPECIALISTAS
PARCEIROS

Conforme as
necessidades dos
projetos, contamos com
profissionais de ponta e
parceiros que nos
ajudam a tornar as
entregas memoráveis!



PRODUÇÃO DE CURSOS ONLINE

Desenvolvimento ou transposição de conteúdo, com

jornadas de aprendizagem, aplicativos, podcasts, vídeos, e-

books, infográficos, pílulas e outras soluções educacionais.

OPERAÇÃO EM LARGA ESCALA

Acompanhamento online de cada aluno, com o objetivo de

apoiar e dar suporte nos conteúdos e no ambiente

educacional • Proporciona maior engajamento.• Diminui

evasão.• Aumento do aproveitamento.

MEDIAÇÃO

Acompanhamento online personalizado, prestando

apoio e suporte nos conteúdos e no ambiente

educacional. Mediação receptiva, ativa ou proativa

– instrumental e/ou didática – realizada por

monitores e tutores especializados e experientes.

Os cursos mediados pela LUMTREE têm satisfação

superior a 95%.

Soluções
LUMTREE



JOGOS EDUCACIONAIS

Jogos nos quais a mecânica e o conteúdo promovem a

criação, a assimilação e o compartilhamento

de conhecimentos, proporcionando maior nível de

envolvimento nas soluções de aprendizado.

SOLUÇÕES MOBILE

Mobilidade para o usuário e modernidade para a empresa

com objetos educacionais projetados para dispositivos

móveis (smartphones e tablets).

PLATAFORMA LEAN LEARN

Você e sua empresa precisam conhecer uma das

plataformas mais modernas que existe. A

LEANLEARN é uma plataforma que irá desconstruir

tudo o que você já ouviu falar sobre LMS pois ela é

um LXP - learning experience plataform. Vamos

marcar uma videoconferência para mostrarmos o

que ela pode fazer por você.

Soluções
LUMTREE



Case 
Cultura Itaú

DESAFIO
Engajar lideranças, dos níveis médio e alto, em

processo de engajamento e mudança cultural do

banco. 

SOLUÇÕES
Desenvolvemos uma plataforma para mobile com

lógica de  gamificação no formato BUZZFEED

contemplando personas baseados nos colaboradores.

GAMIFICAÇÃO
Construímos uma lógica de jogos on-line amparados

por um BIG DATA o qual fornece aos colaboradores

selos conforme sua evolução pelos cases.

RESULTADOS
Contribuímos com jogos e ações de reconhecimento

digital em um dos momentos mais expressivos de um

dos maiores bancos do Brasil.

"Ter sua condução neste 
Projeto faz toda a diferença."

Marcos Leandro -  Gerente de Projetos Afferolab



Case
Previdência
Itaú

DESAFIO
Reconstruir 100% do conteúdo de treinamento para

colaboradores das ilhas de atendimento e agências

para previdência privada.

SOLUÇÕES
Reconstruimos e construimos mais de 50 objetos

educacionais entre vídeos, jogos, atividades,

avaliações e microlearnings.

JOGOS EDUCATIVOS
Criamos jogos com o objetivo de simplificar e facilitar

o aprendizado de conteúdos complexos como

PREVIDÊNCIA SOCIAL e PRIVADA.

RESULTADOS
Contribuimos com a formação e reciclagem de

gerentes de contas nas agências e colaboradores do

Call Center interno do banco.

"Parabéns pelo trabalho! Nos apoiou em
um projeto que estava parado à tempos."

Luciana Valente -  Escola de Negócios Itaú



Case Vendas 
Itaú Agências e
Uniclass

DESAFIO
Recriar a formação inicial e continuada das equipes de

vendas internas e externas do Itaú Agências e

Uniclass.

SOLUÇÕES
Imersão, desenho da estratégia, mensuração de

esforço e desenvolvimento dos objetos. Repasse para

a equipe de aplicação.

RESULTADOS

Redesenhamos 100% dos objetos de aprendizagem do

banco, focando a abordagem de vendas em NPS e na

cultura organizacional.

DESENHO DA PROPOSTA TÉCNICA E CRIAÇÃO DOS OBJETOS

"A LUMTREE fala a língua do público e
essa habilidade é admirável."

Fabiana Almeida -  Head de talentos Itaú



Case Intervel
Telecomunicações

DESAFIO
Formação inicial para toda a equipe de técnicos de

telecomunicações para os litorais sul e norte. Estes

técnicos nunca receberam treinamento muito menos

contato com treinamentos on-line.

SOLUÇÕES
Primeiro aplicamos treinamento comportamental para

nivelar o relacionamento e os papéis entre as equipes

técnicas, comerciais e administrativas. Depois aplicamos a

formação por módulos e via mobile.

Implementamos a métrica do NPS como base para o

programa de reconhecimento. Criamos um persona para

conversar com o público de maneira lúdica.

ENGAJAMENTO E RECONHECIMENTO
Criamos jogos, vídeos e exercícios com o objetivo de

simplificar e facilitar o aprendizado de um conteúdo

basicamente técnico.
RESULTADOS
Disponibilizamos trilha de formação para toda a empresa

reduzindo em 30% o índice de não conformidades e

incremento em 32% nas vendas.

FORMAÇÃO INICIAL PARA TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

"Há muito tempo não tínhamos um 
final de ano tão tranquilo..."

Lucas Pimentel -  Diretor Técnico Intervel 



Case Ri Happy

DESAFIO
Capacitação de toda a rede de lojas, nível nacional,

fomentando o atendimento humanizado e virando a

chave para o mindset digital de todos os

colaboradores de linha de frente.

SOLUÇÕES
Criação dos objetos de treinamento contemplando

uma proposta lúdica e conectando todas as áreas da

empresa. Atuamos desde o pré-treinamento, aplicação

presencial, pós-treinamento e sustentação on-line.

RESULTADOS

Capacitamos mais de 3.000 colaboradores por todo o

Brasil incluindo lideranças de média e alta gestão.

Mantivemos nota média na avaliação reação em 95%.

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA REDE DE LOJAS - BRASIL

"A equipe LUMTREE está de parabéns! A
nota de safisfação do cliente foi de 95% e

isso fez toda diferença no projeto!"
Carlos Aldan -  CEO Kronberg, consultoria educacional



Case Samsung

DESAFIO
Curadoria, desenvolvimento e criação dos objetos de

toda a formação inicial do segmento CE - consumer

eletroncs. Cerificação da equipe de instrutores e

implementação de processo de certificação de

promotores.

SOLUÇÕES
Criação dos objetos de treinamento contemplando

uma proposta lúdica e conectando todas as áreas da

empresa. Atuamos desde o pré-treinamento, aplicação

presencial, pós-treinamento e sustentação on-line.

RESULTADOS

Implementamos com sucesso processo inovador de

formação inicial dos promotores junto a

implementação do no vo LMS da Compania.

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA REDE DE LOJAS - BRASIL

"Perfeita entrega. Super aderente 
ao que esperávamos!"

Milene Gomes - Head da área de treinamento SSG



Case Boehringer
Ingelheim

DESAFIO
Recrutamento e seleção de estagiários na área de

engenharia química contemplando as questões de

DIVERSIDADE.

SOLUÇÕES
Consideramos neste projeto parceiros especialistas em

DIVERSIDADE que nos apoiaram desde a elaboração

do plano de inclusão até a contratação efetiva dos

colaboradores.

RESULTADOS

Efetivamos a contratação de 83 estagiários nos

tornando pioneiros em programas de DIVERSIDADE

neste cliente.

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - DIVERSIDADE

"Lu muito obrigada por sua ajuda e
profissionalismo."

Ana Minuto -  Head de operações



Cases 
Afferolab AL10 e 
VOCÊ POD

DESAFIO
Criar PODCASTS falando sobre educação e tendências

na área para engajar empresas e instituições para as

possibilidades digitais.

SOLUÇÕES
Por meio de produção em estúdio de rádio e, aplicativo

próprio para gravação de Podcasts, levamos

convidados especialistas nos temas e colaboradores

do cliente para gravação dos episódios.

RESULTADOS

Criação do primeiro PODCAST institucional da empresa

com abrangência nacional.

"Lu, você lacra!"
Peterson Vinicius -  Head do Projeto



LXP
PLATAFORMA LEAN LEARN

A LEAN LEARN é uma plataforma gamificada para gestão de cursos e
usuários baseada em BIG DATA. Ela usa a INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL para
conectar conteúdos e notificar os participantes.

Com a LEAN LARN você tem toda a gestão de conteúdo, pode compartilhar
e disponibilizar como quiser. Ela é multicanal, pode disparar notificações via
WhatsApp, SMS, Telegram. 

A LEAN LEARN não é aplicativo, não precisa de instalações complexas ou
atualizações. É só abrir, acessar e usar.

Por meio da nossa Plataforma o gestor consegue convidar o time, ela opera
com auto-inscrição. O administrador consegue conectar a metodologia ao
curso e seus modelos de avaliação geram muito engajamento.

Por exemplo, você vai realizar um ONBOARDING: você customiza hora, data
e grupo e define como e por onde quer ser comunicar com este grupo.

Ela te apoia na gestão de turmas, pessoas e medir desempenho dos
mentores. A LEAN LEARN também comporta transmissões ao vivo.
Podemos subir vídeos, artigos, arquivos para download, podcasts e aplicar
pacote SCORM. 

Vamos marcar uma videoconferência para
apresentarmos à você na prática.



Tela de abertura
para mobile 

1.

2. Tela de abertura para PC

3. Possibilita curtidas
e ranking de preferidos

4. Os cursos são
classificados pelos

usurários



55 11 971184739

lumartins@lucianamartinstd.com.br

linkedin.com/in/lumartinstreinamentos/

Luciana Martins Treinamentos
CNPJ - 27.218.425/0001-28

contact us


