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Clientes do Grupo Geek



O que é GAMIFICAÇÃO?

Brincar é o jeito mais rápido e agradável de aprender… É assim que nós aprendemos a falar, 
socializar, trabalhar e até mesmo a cuidar das pessoas que amamos. Jogando e brincando 
nós aprendemos sem perceber e sem nos entediar.

Isso é GAMIFICAÇÃO, é isso que fazemos! O uso consciente de uma mecânica de jogo focada 
em desenvolver habilidades através de um treinamento divertido e muito mais efetivo.

Usando uma estrutura de premiações e recompensas, sua equipe terá o sentimento de 
conquista a cada passo do seu desenvolvimento, vivenciando as falhas e acertos do processo 
de aprendizagem sem que isso afete negativamente sua autoestima.

Seja durante a seleção, capacitação ou reciclagem, são inúmeras as possibilidades para o uso 
da gamificação! Com a nossa metodologia, sua equipe vai se desenvolver e crescer de forma 
divertida e natural.



Proposta de GAMIFICAÇÃO 

Para a QCX, criamos uma ação de endomarketing inesquecível, que aproximará os líderes 
dos liderados através de um exercício de sensibilização imersiva e lúdica.

Games selecionados para a ação, que será divida em 3 fases:

- Dixit
- Escape Room
- RPG

A mecânica da aplicação de gamificação foi desenvolvida por uma equipe com anos de 
experiência e por uma Doutora em Psicologia com tese focada no uso terapêutico da 
gamificação.



Proposta de gamificação - QCX

FASE 1



Apresentação do jogo DIXIT

Um jogo simples, leve e encantador,
limitado apenas pela imaginação.

● Descubra e invente histórias a partir de ilustrações repletas de 
diferentes significados.

● Tente descobrir as cartas que inspiraram as histórias e dicas dos 
outros jogadores.

● Um jogo simples e intuitivo, adequado a grupos de todas as idades e 
interesses.

O que cada um enxerga diante da mesma imagem pode ser bem diferente - 
pode acreditar! O desafio é tentar entender a mente dos outros jogadores 
sem ser muito óbvio ou evasivo!

Duração da sessão: 2 horas
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FASE 2



Apresentação Escape Room

Para fortalecer o trabalho em equipe, os 
colaboradores serão convidados a viver uma 
experiência inesquecível!

Para vivenciar essa experiência montaremos um 
escape room dentro da QCX, onde a equipe terá 1 hora 
para vencer os desafios de lógica em uma sala 
tematizada.

Duração da sessão: 1 hora
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FASE 3



Apresentação do jogo RPG

Role-playing game, também conhecido como RPG (em português: 
"jogo de interpretação de papéis"), é um jogo em que os 
participantes assumem papéis de personagens e criam narrativas 
colaborativamente. 

O progresso da sessão se dá de acordo com um sistema 
predeterminado de regras, dentro das quais os jogadores podem 
improvisar livremente. As escolhas dos jogadores determinam 
diretamente o caminho que o jogo irá tomar.

Toda sessão de RPG (também conhecida como “aventura") é 
guiada por um “mestre”, que domina as regras e conduz a história, 
estimulando a interação e interpretação dos jogadores.



Apresentação do jogo RPG

Com a empatia desenvolvida e o trabalho em equipe alinhado, 
vamos mexer as estruturas com um final épico para a ação!

No terceiro encontro os colaboradores serão convidados para uma 
sessão de RPG (CG - Role Playing Game), para que através dos 
arcos da história, possam viver uma experiência lúdica onde líder e 
liderados serão uma verdadeira equipe de super heróis. E no final 
da aventura eles criarão uma conexão inesquecível que levarão 
para o ambiente de trabalho.

Duração da sessão: 4 horas



PROPOSTA
COMERCIAL



Estrutura

Está incluso neste orçamento:

● Desenvolvimento da mecânica que será usada nas 3 atividades;
● Materiais para atividade Dixit;
● Criação, decoração e execução de Escape Room dentro da QCX;
● Material Gráfico para o RPG;
● Aplicação de todas as atividades para 83 profissionais.

Valor total da ação: R$154.050,00

Valor investido por profissional: R$ 1.856,02

Propostas válida por 20 dias
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