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Modalidade: Jovens Talentos

A partir de um briefing de projeto de pesquisa

desenvolvemos um quizz game com o objetivo de

entender, explorar e comparar os hábitos de

consumo dos jovens, buscando informações sócio

culturais de jovens em qualquer parte do mundo.

O interesse por trás deste jogo é a forma de coleta

de dados em escala mundial, e principalmente

desenvolver uma maneira simples e divertida de

pesquisa para a qual leva em consideração a

utilização de ferramentas e métodos que servem

para transformar algo sério e acadêmico em um

simples aplicativo que interage facilmente com o

jogador, fornecendo as devidas informações que

auxiliam na pesquisa sócio-cultural para qual o

jogo foi desenvolvido.

Unidade: ESPM São Paulo

Afim de desenvolver o game nos baseamos em

bibliografias de game design, as quais ensinam

técnicas base para o início do processo.

O livro “For the Win - How Game Thinking Can

Revolutionize Your Business, ensina por exemplo,

a aplicação dos 6 passos da gameficação, sendo

eles: Define bussines objectives, Delineate target

behaviors, Describe your players, Devise Activity

cycles, Don’t forget the fun e Deploy the

Appropriate Tools for the Job.

Além da fundamentação bibliográfica, participamos

de aulas de game design e estudamos alguns

games como referências.

Essa primeira versão do Cosmocult foi

desenvolvida a partir de estudos de game design.

O jogo é uma versão mobile, em formato de

aplicativo. Considerado um quizz game, jogo de

perguntas e respostas, com interação nas redes

sociais, possibilidades de jogo na versão single

players ou multiplayers, recompensas por ganhos

e qualificações, feedbacks em tempo real para o

jogador com observações do que está em

evidência entre outros jogadores, além de rankings

e acesso permitido para os jogadores navegarem

no perfil dos demais. O perfil do jogador no app é

o espaço que trará todas as informações sobre

ele, apresentando sua foto de perfil, cards, badges

e sua colocação no ranking.

Foi realizada a entrega da versão para os clientes,

os quais estão buscando verbas e profissionais

para a execução do game na plataforma digital.

Nosso projeto foi finalizado como a primeira

versão do Cosmocult.
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