
A gamificação foi destaque no
relatório anual da consultoria
Gartner, de pesquisa de
tendências tecnológicas, que
atribui o sucesso do sistema a
quatro “condutores de
comportamento” do universo
dos jogos reutilizados em
novos contextos:

Desafios ❙ O mais potente
elemento retirado do mundo
dos games é a criação de
desafios constantes, mas
atingíveis. As metas não
podem ser difíceis a ponto de
frustrar o jogador, nem fáceis
demais que façam as pessoas
perderem o interesse.

Resposta instantânea ❙ O
jogador é mantido no jogo
pelas constantes respostas ao
seu esforço e pela medição de
seu desempenho.

Objetividade ❙ É preciso ter
objetivos claros e regras
definidas para que o jogador
saiba exatamente quais são as
metas e como alcançá-las.

Histórias ❙ Também é
importante criar narrativas
envolventes./ D.A.

O SAC é você

A operadora de celular inglesa GiffGaff tem os preços
mais baixos do setor (10 libras – cerca de R$ 28 – para
250 minutos de ligações e SMS e internet ilimitados).
Em troca, não tem lojas nem serviço de atendimento ao
consumidor. O suporte é feito pelos clientes via fóruns
online. Eles ganham pontos por isso e podem
convertê-los em dinheiro. O único contato direto com a
empresa é por e-mail, que pode demorar.

X-burguer tendência

A 4Food é uma rede de fast-food em NY que permite criar
sanduíches a partir de uma longa lista de ingredientes. O cliente
monta o sanduíche, dá a ele um nome e posta na internet. A cada
vez que alguém pedir, curtir ou retwittar a sua invenção, o
criador ganha pontos que são trocados por refeições ou títulos
como “chef-gold” e “master-platinum” (o que garante crédito
vitalício). O site mantém o placar das criações mais pedidas e
uma lista dos “trending burgers”.

GAMI-O-QUÊ?

TABULEIRO

Lixo rende desconto

Diana
Assennato

“Gamificação”, termo que
vem do inglês “gamification”
é uso da lógica dos games em
contextos pouco ou nada lúdi-
cos. Para quem já usou o Four-
Square é fácil entender. De-
pois de tantos check-ins, ga-
nha-se um troféu. Se for o que
mais faz check-in em um lu-
gar, vira-se o prefeito.
Neste ano, gamificação dei-
xou de ser palavra da moda en-
tre entusiastas da tecnologia
e virou um fenômeno que
vem influenciando o desen-
volvimento de soluções práti-
cas para áreas tão diversas
quanto transporte público e
educação dos filhos (veja
exemplos nesta página). Empre-
sas, instituições de ensino e
governos abriram os olhos pa-
ra a predisposição psicológica
que as pessoas têm de se en-
volverem em jogos de qual-
quer natureza.

Ao longo de 2011, a gamifica-
ção foi adotada em mais esfe-
ras do que se poderia imagi-
nar; de janeiro a outubro fo-
ram investidos mais de US$
100 milhões em projetos na
área, número que pode alcan-
çar US$ 2,8 bilhões em 2016,
de acordo com as estimativas
da consultoria M2 Research.

Sites, produtos, serviços,
aplicativos e redes baseadas
na geolocalização, como Four-
square ou Gowalla, têm sido
redesenhados para ficar cada
vez mais com cara de jogo.
Marcas como Playboy, Star-
bucks ou o sistema de trans-
porte público de Londres têm
serviços com cara de game.

Corporações norte-ameri-
canas veem nos jogos uma for-
ma fácil e barata de manter
funcionários engajados. A ga-
mificação é um poderoso gera-
dor de atenção em uma era de
dilúvios de informação.

Diversão. Se no “mundo real”
as regras são imprecisas, as res-
postas lentas e os objetivos tão
grandiosos que transformam
simples tarefas em missões her-
cúleas, em um jogo o caminho é
delimitado, divertido, desafia-
dor e possível. Aí está a mágica
da gamificação. Elementos rela-
cionados a recompensa, compe-
tição e reconhecimento incenti-
vam o usuário a participar de ta-
refas tediosas, como compras, vi-
sitas ao dentista ou até mesmo
declaração de imposto de renda.

O apelo da gamificação não é
apenas uma aposta na tendência
da psicologia humana. Os núme-
ros são imponentes: um jovem
chega hoje aos 21 anos tendo vivi-
do 10.800 horas de educação e
10 mil horas de games.

Em seu livro A Theory of Fun
for Game Design (Teoria da diver-
são para desenvolvimento de ga-
mes, inédito no Brasil), o escri-
tor norte-americano Raph Kos-
ter destaca a importância dos ga-
mes na educação e diz que, no
futuro, o aprendizado aliado à di-
versão pode se tornar regra.

Ao jornal inglês Guardian, Kos-
ter afirmou que um ambiente
bem sucedido de aprendizado
permeado por jogos permite que

o fracasso seja tolerado e até
incentivado. “É o que chama-
mos de ‘círculo mágico’. Você
é inserido nele através do jogo
e lá as regras do mundo real,
como sucesso e fracasso, não
se aplicam. As pessoas preci-
sam se sentir livres para apren-
der sem serem julgadas ou pe-
nalizadas.”

Mas, enquanto educadores
e acadêmicos andam às voltas
para provar a alienação que o
mundo dos games pode cau-
sar nas pessoas que jogam
com mais frequência, pesqui-
sadores de tendências já en-
tenderam que a mina de ouro
está no amadorismo.

Tom Chatfield, inglês autor
do livro Fun Inc. Why games
are the 21st Century’s most se-
rious business (Diversão Ltda.
- Por que os games são o negó-
cio mais sério do século 21, iné-
dito no Brasil), diz que o futu-
ro desse universo está sendo
desenhado pelos jogadores ca-
suais (leia ao lado). Eles são
um grupo cada dia mais cres-
cente de pessoas que buscam
diversão casual e leve, basea-
da em microtarefas que criem
possibilidade de convívio so-
cial e recompensa rápida.

● Tendência de usar elementos dos
games para solucionar problemas
chega a empresas e governos, que
aproveitam a predisposição natural
que as pessoas têm de jogar

O game Chromaroma é um mapa online que
registra os trajetos dos usuários do Oyster Card – o
“bilhete único” do sistema de transporte
metropolitano de Londres. Baseado nos hábitos da
pessoa, ele incentiva mudanças na rotina, o que
rende pontos. Os jogadores também podem
realizar os desafios em grupo.

Gincana urbana

RecycleBank é um projeto de
educação ambiental que troca
reciclagem por pontos que
viram descontos em compras.
Os pontos são somados via
sensores nos caminhões de
coleta, que identificam, no lixo,
o código da residência inscrita
no programa. O projeto,
idealizado na Filadélfia,
aumentou em 20% a
reciclagem na cidade e já
expandiu a sua atuação para
Nova York e Londres.
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‘COMGAMES,SOMOSPARTE
DEUMESFORÇOCOLETIVO’
Para escritor, jogo estimula transformações sociais

IMPACTO

ARTE: THIAGO JARDIM/AE

Por que você tem dito que os
games dominarão o século?
Pense nestas dimensões: hoje,
os maiores jogos do mundo pro-
duzem mais de um bilhão de
dados por dia. Isso faz dos ga-
mes um grande laboratório so-
ciológico para observar os pa-
drões de comportamento de
formas totalmente novas, como
motivação, trabalho em equipe
e padrões de consumo. Pode-
mos testar coisas antes impos-
síveis pelo simples fato de po-
der investigar a natureza huma-
na de uma forma tão próxima.
Além disso, os games humani-
zam a tecnologia. O ato de jogar
é algo muito natural e ao mes-
mo tempo universal. Não é que
os games vão invadir as nossas
vidas e tomar conta de tudo.

Mas hoje os games são uma das
janelas mais poderosas em ter-
mos de desenvolvimento tecnológi-
co e comportamento humano.

A tendência vale tanto para jo-
gadores casuais quanto para o
público envolvido no universo
dos games há mais tempo?
O futuro está sendo definido pelos
jogadores casuais. Eles estabele-
cem uma lógica diferente, de baixo
comprometimento em termos de
dinheiro, tempo e tecnologia. Para
eles, as barreiras de entrada são
baixas, o esforço é pequeno e o
comprometimento é poderosamen-
te universal. Com um tablet ou um
smartphone, alguns minutos no
ônibus são uma diversão social, já
que as interfaces estão cada vez
mais simples e as mídias sociais
incorporaram o caráter coletivo
dos jogos. Há um grupo crescente
de pessoas que querem diversão
leve, microtarefas, possibilidade

de convívio social e recompensa
rápida. Dezenas de milhões de pes-
soas buscam esta interação e es-
tão preparadas para se envolver
com este universo de maneira
mais consistente do que com qual-
quer outra atividade tecnológica.

Como os games podem mudar
hábitos em termos de saúde e
participação social e política?
Há um sentimento coletivo de que
não temos razão para nos envolver
ativamente em questões que exi-
jam um esforço grande. Frequente-
mente, o efeito daquilo que você
faz enquanto indivíduo é insignifi-
cante. Games ajudam a dirigir a
ação e estimulam ao gerar recom-
pensas. Isso dá um sentido de per-
tencer a um grupo engajado. Vejo
esse processo como uma porta de
entrada que dá às pessoas uma
alternativa. E só quando elas se
sentem envolvidas que esses valo-
res começam a se transformar em

coisas naturais, que levam a agir
sem questionar a razão de esta-
rem fazendo aquilo.

Como obter equilíbrio numa rea-
lidade em que tecnologia e ga-
mes são tão onipresentes?
Este é um ponto importante. Quan-
do discutimos gamificação esta-
mos falando de técnicas desenvol-
vidas há muito tempo com o objeti-
vo de viciar em jogos de azar. Hoje
é mais complexo, pois estamos
expostos a uma quantidade gigan-
tesca de conteúdo. Fazer boas es-
colhas com essa sobrecarga é mui-
to mais complexo. Por isso, para
mim, a resposta está no aviso, na
informação. É preciso ensinar a
gerenciar o tempo e a atenção des-
de cedo. Aprender a dizer não, a
fazer bom uso do tempo, a ter es-

paços privados de pensamento.

A tendência da gamificação
tem data de validade?
O prazo de validade das coisas
está ligado ao interesse das
pessoas. Há uma diferença en-
tre aquilo que pode ser feito
com a tecnologia e as coisas
que realmente são realizadas.
Gamificação não é uma tendên-
cia monolítica, e por isso acho
que sua existência é duradoura.
/ D.A.

Estou bem, mãe

I’mOK é um app que cria uma rede social entre pais e filhos. Ao
compartilhar a sua localização, crianças e adolescentes ganham
pontos que são trocados por recompensas ou privilégios escolhidos
por elas e aceitos pelos pais. Tarefas domésticas também
acumulam pontos. E fazer check-ins em lugares pré-determinados
como bibliotecas ou museus mantém o placar alto.

Fun Inc. ❙ Por Tom Chatfield.
Pegasus Books (EUA), 272
páginas. Sem edição brasileira.

Fast-good
Associada a projetos sociais, a operadora de
telefonia Orange criou o aplicativo gratuito Do Some
Good, que estimula o trabalho voluntário em troca
de minutos de ligações, downloads ou créditos. São
pequenas tarefas – desde traduções de trechos de
manuais técnicos para países em desenvolvimento a
denúncias de parques abandonados. Nenhuma toma
mais do que 5 minutos.

LOGIN ❙ Tom Chatfield, autor
do livro ‘Fun Inc.’
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