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Conheça o Genie e o Sistema de 
Retenção de Competências

Distintivos 
Reconhecimento das 

suas conquistas!

Junte-se à
ACADEMIA BOOST4Shoes 

Uma ferramenta interativa inovadora que 

oferece itinerários de formação 

personalizados com base na avaliação 

inicial do conhecimento existente e a 

conscientização das PMEs de calçados 

sobre vendas online, fornecendo 

estratégias personalizadas compostas de 

fases para melhorar o seu desempenho, 

ao seu próprio ritmo.

O Genie ajuda-o a avaliar o seu 

conhecimento atual sobre vendas 

transnacionais on-line (situação "AS-IS") 

e, em seguida, fornece estratégias 

personalizadas compostas de fases para 

melhorar o seu desempenho (situação 

"TO-BE"). O Genie é interativo e 

permite-lhe escolher ações para 

implementar em cada fase, seguindo uma 

estratégia traçada para si ao seu próprio 

ritmo e consoante a sua disponibilidade. 

As ações e o conteúdo de apoio para 

implementar as estratégias estão 

disponíveis na forma de 'cartões de ação'.

Inicialmente, o Genie recebe informação 

da primeira etapa de personalização, a 

etapa "Situacional", que será 

parcialmente preenchida pelo seu perfil 

com informações sobre o seu tipo de 

negócio, dimensão, localização, resultado 

das vendas on-line, etc.

Em seguida, o Genie solicitará novas 

informações sobre as suas práticas atuais 

em relação ao comércio eletrónico, 

marketing digital e vendas on-line em 

geral, a fim de preencher a segunda 

etapa de personalização, a etapa 

"Comportamental".

Com base nas informações dessas duas 

etapas de personalização, o Genie 

fornecerá as ações e informações mais 

úteis e mais relevantes para si, com base 

no seu perfil.

As ações são agrupadas em seis 

módulos:

Os distintivos são prémios verificáveis, 

digitais, concedidos a indivíduos para 

aprender ou exibir competências ou 

conhecimentos, ou realizar com sucesso 

uma tarefa ou atividade específica. O 

BOOST4Shoes oferece sete distintivos. 

Quando tiver concluído um módulo, 

receberá um distintivo, e assim para cada 

um dos seis módulos.

Quando tiver todos os distintivos, poderá 

usar a estratégia de comércio eletrónico 

para a sua empresa.

A academia BOOST4Shoes, auxiliada 

pelos grupos de redes sociais dedicadas 

ao BOOST4SHOES (FaceBook e Twitter) 

e com os recursos disponibilizados pelo 

site, funciona como uma comunidade 

on-line ativa para facilitar a adoção do 

programa de formação e recursos 

BOOST4SHOES e para partilhar 

conhecimento e experiências na área 

mais ampla do comércio eletrónico. A 

Academia é um recurso on-line gratuito 

para instrutores, os alunos fornecem 

informações relevantes e atualizadas 

sobre a funcionalidade e os cursos da 

plataforma, além de informações sobre a 

sua utilização.

A academia BOOST4SHOES oferece 

recursos para os profissionais da 

indústria Europeia de calçado estarem 

em condições de:

• Melhorar as suas atividades diárias em 

relação às estratégias digitais para 

exportação.

• Implementar estratégias online que 

impulsionem as vendas no mercado 

externo, o que levará a resultados 

melhorados.

• Melhorar a atividade profissional em 

termos de redução de custos, 

aumentando as receitas das vendas 

online.

• Improve professional activity in terms of 

lowering costs while increasing online 

revenues.

A Academia BOOST4SHOES é um 

recurso on-line gratuito para 

formadores; os participantes fornecem 

informações relevantes e atualizadas 

sobre a funcionalidade e os cursos da 

plataforma, bem como informações 

sobre a sua utilização.

A academia BOOST4SHOES 

permite-lhe:

• enviar as suas perguntas para a 

comunidade BOOST4SHOES e partilhar 

os seus problemas

• obter ajuda online em tempo real para o 

seu problema ou obter assistência 

durante a execução do seu workshop 

BOOST4SHOES

• - ter acesso ao conhecimento coletivo 

da comunidade on-line do projeto, 

tornar-se um membro ativo e ajudar os 

outros com o programa de formação.

Em seguida, o sistema de retenção de 

competências (SRC) permite-lhe avaliar a 

sua progressão e anotar áreas dentro de 

cada módulo onde verifica melhorias, 

bem como áreas bem-sucedidas. Se 

houver ações que você esteja habilitado 

para implementar, o SRC direcioná-lo-á 

de volta às mesmas para que possa 

revisitar as informações e preencher as 

suas lacunas.

O impacto para a sua empresa será 

significativo, pois poderá usar esses filtros 

para interagir com a estratégia criada 

para si, pelo Genie, e executar as ações 

que atendem à estratégia de acordo com 

a sua preferência e testemunhar 

imediatamente os benefícios no seu 

equilíbrio.
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IMPULSIONAR 

AS VENDAS ON-LINE EM 

PMEs DA INDÚSTRIA DO 

CALÇADO ATRAVÉS DA 

FORMAÇÃO E DO 

COACHING    

Projeto número
2017-1-UK01-KA202-036733

Duração do projeto
Novembro 2017 / Outubro 2019

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta 
publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo 
que reflete apenas as opiniões dos autores e a Comissão
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que 
possa ser feito das informações nela contidas.

Participe nos workshops
a realizarem-se no seu país. 

Seja o primeiro a experimentar 
a ferramenta de formação 

BOOST4Shoes, inscrevendo-se 
na ação piloto.

Siga o projeto em

boost4shoes.eu


