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Gamification, em sua teoria, é a técnica que propõem

a utilização de mecanismos de jogos 

para resolução de problemas, visando o engajamento do público.

@1bertoReis



BRÓCOLIS
X

CRIANÇAS
A batalha do século 
nos guiará em busca 

da essência do 
gamification.

@alimentocriança



#1  Abordagem dos pais saudáveis

Saudável

Nutritivo

@frocoli



#2  Abordagem dos pais descolados

“Mickey gosta de brócolis”

“Olha o aviãozinho”

@highlighters



@PauloVergolino



O processo de cognição infantil

é uma barreira inicial para a primeira abordagem

@Mino



Na segunda abordagem temos uma provável descontinuidade

Crianças crescem e o aviãozinho não funciona mais

@ElielFreital



Usando gamification ainda podemos salvar nosso amigo brócolis

Uma nova abordagem pode nos ajudar

@FrackTG



“Mickey gosta de brócolis”! 

Ao comer, uma pequena 
sobremesa depois da refeição 

serve de prêmio.

Ao longo do tempo a fazemos 
entender como comer brócolis 
faz bem, criando resultados a 

longo prazo.

@GammaMan



Um exemplo 
mercadológico

Objetivo primordial

é dizer onde está.

Mas... Pra que?

@FourSquare



Dizendo onde estamos, somos mais descolados! Arg. #2

Ser descolados, nos torna diferentes!



a longo prazo!

@IgorRavasco



Então....

O que te move?

@DhaniBorges



Quanto mais checkins

Mais prêmios!

@NanPalmero



Mais prêmios

Mais desafios

Mais instigante



transformadosSeus objetivos são em jornada.



Duração

Viralidade

Frequência

Recente

Classificação

@RosaBlu



Mas e o que pode interessar alguém? 

Me interesso em comer, você se interessa em ler, eu me interesso em 
música clássica, você em axé.

Mas existe algo comum?

@HoneyPie



Pode parecer brincadeira

mas o sexo e a competição são motivadores instintivos 

para todo o ser humano



Porém o sexo, assim como amor e ódio, pode acompanhar resultados 
inesperados e difíceis de controlar.

A competição é algo que nos motiva igualmente.

Jogar por maestria, para desestressar, socializar ou se divertir.

Mas alguns sentimentos

podem gerar resultados difíceis de prever

@JackBronzina



@Guillaumus



Lets Vamos!!!!

Yahoo Respostas



Lets Vamos!!!!

McDonalds Monopoly



Lets Vamos!!!!

Khan Academy



Lets Vamos!!!!

Cartão de Pontos ou Fidelidade







Tudo na vida

Tem potencial para se tornar divertido

@AFRodrigues



Também não é milagre!

mas não por muito tempo

Se o produto for ruim, gamification pode até fazer vender mais

@VóMaria


