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CONTACT
STORYTELLING GAME



“Ao terminarem um treinamento técnico, os participantes ficam
sabendo do game, podendo baixa-lo em seus smartphones de
imediato.

Quando o app é aberto, os participantes se identificam e são
apresentados ao primeiro desafio: uma possível venda!

A história se desenrola, enquanto o personagem com o qual
interagem se expressa com diferentes emoções.

Chega o momento da decisão: o que dizer? Qual a melhor
abordagem? Qual a informação correta?

A cada acerto, a história evolui, alcançando o final esperado: uma
venda concretizada!

Depois da curta sessão de menos de 5 minutos, o participante vê
o ranking: está entre os primeiros da turma!

Missão do dia cumprida. Amanhã, um novo desafio!”

CONTACT: UM JOGO DE STORYTELLING DINÂMICO COM 
DESAFIOS DIÁRIOS QUE TESTAM O CONHECIMENTO DO 

JOGADOR MUDANDO O FINAL DA HISTÓRIA.



• Sessões curtas de jogo (máx. 5 min) promovendo alto
engajamento e zero impacto na produtividade.

• Autonomia para programar o cronograma do jogo, podendo
dividir as situações em diferentes temporadas.

• Infinitas possibilidades de criação de personagens, com um
amplo pacote de arte inicial, que pode ser expandido /
customizado (opcional).

• Interface customizada com as marcas do cliente / ação.

• Situações podem ser desenvolvidas diretamente pelo cliente
através do Editor ou pela equipe Next Level (opcional).

• Número variável de respostas por decisão, com possibilidade
de diferentes níveis de acerto e erro.

• Feedback instantâneo que orienta nas decisões erradas e
reforça / aprofunda as decisões corretas.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



• Tela de briefing pré-jogo permite contextualizar o participante
antes da situação começar.

• Utilização restrita a dias úteis e/ou horário comercial (opcional).

• Possibilidade de distribuição dos participantes em grupos, com
conteúdo, rankings e relatórios diferentes para cada grupo.

• Fases do jogo podem ser diárias ou sequenciais (cada fase
superada abrindo a próxima).

• Rankings estimulam a participação e permitem premiação,
funcionando também por temporadas.

• Gestão de usuários completa, com ferramentas de cadastro,
ativação e desativação em massa.

• Área de contato no app para envio de dúvidas, sugestões e
ideias, direcionando a endereços de e-mail específicos.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



• Participantes recebem pontuação extra ao realizarem as
situações no dia em que forem viabilizadas, estimulando o
engajamento.

• Relatórios detalhados da performance dos participantes,
permitindo avaliação por diferentes variáveis e por diferentes
áreas de conhecimento (apontando carências).

• Área de “Saiba Mais” no aplicativo (opcional) permite links para
conteúdo externo relevante (específicos para cada grupo).

• Notificações “push” alertam o usuário com avisos customizados
enviados pela plataforma de administração.

• Trilha e efeitos sonoros completam a experiência.

• Plataformas iOS e Android, otimizado para tablets e
smartphones modernos e compatível com modelos anteriores*

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

* iPhone 4S / iPad 2, OS7+ (iOS), Android 4+. Versão web disponível para desktop.



Exibe os participantes que estão no topo do 
ranking e, num segundo bloco, a posição do 
participante, junto dos colegas mais 
próximos.

Dessa forma, estimula-se a competição 
sadia, sem expor aqueles que estão por 
último na experiência.

RANKING



Para cada tomada de decisão, o jogo exibe, 
ao final da situação, um feedback apropriado.

Os feedbacks são contextuais com a resposta 
dada e são exibidos tanto no sucesso quanto 
no insucesso da situação.

Eles podem, ainda, ter níveis – como 
feedbacks para uma resposta perfeita, uma 
parcial e uma errada.

O tempo que o participante leva para 
resolver a situação é considerado para um 
bônus.

FEEDBACK



Área específica do menu que leva a 
diferentes canais de comunicação com o 
cliente, onde pode enviar inclusive sugestões 
de situações para o jogo.

Cada botão aciona um diferente endereço de 
e-mail, para melhor tratamento das 
informações recebidas.

FALE CONOSCO



Antes da situação começar, uma tela de 
briefing apresenta ao participante o contexto 
do que irá encontrar.

Dicas e parte da metodologia / processo 
podem ser resgatados para aumento da 
aprendizagem.

BRIEFING



No meio de uma situação, 
algumas decisões terão que ser 

tomadas.

Cada uma pode ter diferente 
número de respostas, associadas a 

diferentes resultados, afetando 
pontuação, feedback e, o mais 

importante, o desenvolvimento da 
própria história.

DECISÃO



Dezenas de opções, entre:

• Tipo físico;

• Acessórios;

• Cabelos e barba;

• Vestimentas;

• Cores.

Resultam em infinitas possibilidades de 
personagens – além de uma diversidade de 
cenários adequados ao contexto.

Animações simples, como o piscar e a 
respiração, dão vida a cena.

Dezenas de opções diferentes de cenários.

ARTE



Exibição detalhada e intuitiva de 
rankings e relatórios, com diversos 
filtros e ferramentas de exportação 
para Excel.

Gestão de usuários, com possibilidade 
de cadastro em lote, assim como 
desativação em massa.

Envio de notificações push, exibidas 
instantaneamente aos participantes.

Acesso ao editor de situações.

Site e dados protegidos por chave de 
segurança.

FERRAMENTA 
ADMINISTRATIVA



Prospecção de clientes, apresentação de novos 
produtos e resolução de negociações difíceis. 

Permita que seus treinandos vivenciem, de forma 
segura, estas e outras situações de VENDAS.

POSSIBILIDADES DE USO



O PÓS-VENDA é um desafio tão grande quanto a 
venda. Deixe que seu time pratique como superar as 
situações mais complicadas.

POSSIBILIDADES DE USO



Performance reviews, Feedbacks, Entrevistas e 
desligamentos são situações sensíveis do ciclo de 
GESTÃO DE PESSOAS.

Ofereça um ambiente controlado para que seus 
treinandos vivam estes momentos.

POSSIBILIDADES DE USO



• O gestor define os times e as áreas de conhecimento que serão
testadas.

• As situações são criadas, inteiramente pelo cliente via Editor, ou
pela equipe Next Level, devidamente revisadas.

• Uma temporada é criada, definindo data de início e término da
ação (podendo ter duração variada, de dias a vários meses).

• A forma de distribuição é definida (diária ou não,
disponibilizando todo o conteúdo inicialmente, como fases de
um game), assim como eventuais restrições de acesso (horários
ou dias úteis).

• As situações, áreas e usuários são inseridos na plataforma de
administração.

COMO FUNCIONA



• Os usuários são avisados da forma mais adequada e baixam o
game. Usuários temporariamente sem smartphone ou tablet
podem jogar via web.

• Os participantes se engajam nas situações apresentadas, lidando
com os conteúdos escolhidos e tomando decisões, ganhando
pontos pelos seus acertos e feedback em todos os casos,
podendo jogar novamente uma situação mal sucedida ou não.

• O ranking se forma com os pontos contabilizados.

• Os gestores acompanham tudo via ferramenta administrativa,
descobrindo e avaliando os resultados via relatórios.

• A temporada se encerra e o vencedor é declarado, podendo
haver premiação para os melhores.

COMO FUNCIONA



Os participantes entendem 
que o game reforça o 

conteúdo visto e os ajuda a 
aplicá-lo na prática.

PROPÓSITO E IMPACTO

Cada resposta dada recebe um 
comentário no instante seguinte.

FEEDBACK RÁPIDO

Arte, som, jogabilidade e roteiro 
de qualidade destacam a 
ferramenta das demais.

MANTENHA DIVERTIDO

As sessões de jogo são curtas, 
respeitando o ritmo de trabalho.

RESPEITE SEU RITMO

O participante decide quando joga, 
podendo resolver várias fases de 

uma vez ou uma por dia.

DÊ DIREÇÕES E LIBERTE-OS

Dinâmica sugere troca de 
experiência e dicas entre 

colegas, expandindo a 
aprendizagem.

COLABORAÇÃO

Ranking faz com que os 
participantes estejam em contato 

com os outros.

MANTENHA SOCIAL

PRINCÍPIOS DE GAMIFICAÇÃO



15+ anos criando jogos e programas de treinamento de alta qualidade, para um amplo portfolio de clientes.

2 Troféus EGW de melhor jogo nacional, 
3 Bronze em Cannes (2014, 2015), 

prêmio Tele.Síntese 2015 de inovação 
por realidade virtual, prêmios do 

Ministério da Cultura e projetos com 
apoio do CNPq, FAPESP e FINEP.



Venha tomar um café com a gente e vamos descobrir como levar sua empresa ao Next Level. 

+55 11 3259-6116

Av. Angélica, 1761 cj. 101

São Paulo • SP • Brasil

contato@nextlevelstudios.com.br

www.nextlevelstudios.com.br
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