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RESUMO 

 

O ano de 2020 trouxe grandes desafios para as estratégias de relacionamento das empresas 

com os seus consumidores em função das crises sanitária, social e econômica provocadas pela 

pandemia da COVID-19. As experiências digitais tornaram-se ainda mais relevantes e 

organizações de diferentes portes passaram a desenvolver e implementar ações que 

garantissem a sua competitividade, e até mesmo sobrevivência nesse cenário. A SportAção, 

empresa de pequeno porte, varejista de artigos esportivos, se utilizou da gamificação para a 

construção de uma ação de marketing digital, interativa e divertida, potencializando o 

relacionamento com a comunidade em uma de suas mídias sociais. A estratégia de uso dos 

elementos de jogos na área de marketing, busca a criação de experiências mais significativas e 

engajadoras para os consumidores e tem sido utilizada por muitos executivos da área, embora 

os estudos acadêmicos sobre essa temática ainda sejam escassos. Com o objetivo de entender 

como a gamificação pode contribuir em ações de relacionamento e engajamento dos 

consumidores nas redes sociais de uma empresa varejista, este trabalho utilizou o método de 

pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e uma estratégia de estudo de caso único. 

Buscou-se ainda, explorar as reações dos participantes, entender as percepções em relação aos 

elementos de jogos, identificando os facilitadores e empecilhos do uso da gamificação, 

acompanhar as interações dos consumidores e impactos em indicadores de marketing e 

comerciais. As evidências foram coletadas a partir de entrevistas semiestruturadas, 

conduzidas com dezenove participantes, observação participante do pesquisador e 

documentos internos da empresa. Com uma narrativa e design inspirados em campeonatos de 

futebol, os jogadores consideraram a ação como divertida e competitiva, a qual gerou 

envolvimento e cooperação, motivando-os na continuidade de participação e interesse nos 

prêmios oferecidos. A ação gamificada possibilitou que a empresa obtivesse um crescimento 

de cerca de 249% na base de seguidores em seu perfil e gerasse mais de 1,4 milhões de 

interações a partir de suas mecânicas e dinâmicas. Em contrapartida, a votação, principal 

mecânica de funcionamento da ação, impôs limitação aos participantes, gerando cansaço e 

incômodo,  resultando em restrições e emoções que servem como ponto de atenção para a 

empresa e futuras ações para a geração de uma experiência gamificada ainda mais positiva. 

 

Palavras-chave: Gamificação; Marketing; Mídias Sociais; Relacionamento com o 

consumidor; Engajamento do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The year 2020 brought great challenges to companies regarding their customer relationship 

strategies, due to the health, social and economic crisis caused by the pandemic of COVID-

19. The digital experiences became more relevant and organizations within different sizes 

started to develop and implement actions that would enhance their competitiveness and even 

ensure their survival in this scenario. SportAção, a small sporting goods retailer, used 

gamification to design a digital, interactive and fun marketing action, in order to enhance the 

relationship with its community on one of its social media. The strategy of using game 

elements in the marketing area aims to create more meaningful and engaging experiences for 

customers, and has been used by many executives in the area, although academic studies on 

this topic are still scarce. This exploratory research had the objective of understanding how 

gamification can contribute to customer relationship and engagement actions within a 

retailer’s social media, using a qualitative methodology and a single case study strategy. The 

evidences were collected from nineteen semi-structured interviews, participant observation 

and company’s internal documents. This work also sought to explore the participants’ 

reactions, understand the game elements’ perceptions, identify the facilitators and obstacles to 

the use of gamification and monitor the customers’ interactions within the social media and 

impacts on marketing and commercial metrics. Using a narrative and design inspired on 

soccer championships, the players considered the action as fun and competitive, that 

generated involvement and cooperation, motivating the continuity of participation and  

interest in the rewards offered. The gamified action enabled the company to grow its profiles’ 

followers base around 249% and generated more than 1.4 million interactions from its 

mechanics and dynamics. However, the voting, essential and main mechanic of the action, 

imposed limitations to the participants, generating fatigue and inconvenience, resulting in 

restrictions and emotions that may serve as points of attention for the company and future 

actions in order to provide a gamified experience even more positive. 

 

Keywords: Gamification; Marketing; Social Media; Customer Relations; Customer 

Engagement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas varejistas têm enfrentado grandes desafios no relacionamento com os 

seus consumidores, frente ao impacto das mudanças na jornada de compras, da 

omnicanalidade e necessidade de geração de experiências que surpreendam os consumidores 

nos múltiplos e diferentes pontos de contato, em ambiente físico ou digital. A discussão sobre 

o papel e a importância do varejo físico e online nunca esteve em tão forte evidência e, 

certamente, foi potencializada pela pandemia causada pelo novo Coronavírus, em âmbito 

global.  

É praticamente impossível falar de relação de consumo ou de experiência do 

consumidor, distinguindo as realidades físicas e virtuais, que cada vez mais, tornam-se 

integradas e únicas. Uma realidade única, composta por experiências digitais e físicas, faz 

parte da vida das novas gerações há mais de 20 anos. O cenário atual e os desafios impostos 

pela pandemia, reforçaram essa realidade e impactaram na forma como nos relacionamos com 

outras pessoas e as empresas. 

O recente artigo da empresa de pesquisas e inteligência de mercado Ipsos, Damais 

(2020), aponta que a pandemia resultante da crise do COVID-19 impôs grandes desafios às 

empresas em relação às ações e estratégias para manter e fortalecer a experiência do 

consumidor. Mais do que nunca, as empresas precisam aproveitar esse quadro para passar da 

criação de experiências que são superficiais e transacionais, para experiências mais profundas 

e relacionais, centradas no ser humano. 

Nesse artigo, Damais (2020) traz os resultados da pesquisa realizada globalmente 

com mais de 9.000 consumidores, mostrando que o engajamento emocional é mais relevante 

que a satisfação funcional com a marca, isto é, a marca precisa se conectar emocionalmente 

com o consumidor, mais do que só entregar os atributos ou benefícios prometidos. Clientes 

engajados emocionalmente tendem a sentir um vínculo especial com uma organização, sendo 

mais propensos a expressar uma preferência pela marca (52%) e recomendá-la (52%), com 

maior probabilidade de continuar com a marca no futuro (70%), podendo levar a uma maior 

lealdade ao longo do tempo. 

Todo esse cenário, exige que as empresas busquem formas inovadoras de se conectar 

e interagir com os seus consumidores, promovendo a marca, gerando engajamento e 

consequentemente, maior competividade e resultados de vendas. Nesse contexto, as 

estratégias de marketing digital tornam-se ainda mais relevantes para que as empresas atinjam 



15 

 

 

 

os objetivos citados. De acordo com Stachewski (2020), atualmente as pessoas estão 

preocupadas com a pandemia, porém não deixarão de consumir produtos ou serviços, 

destacando ainda que um dos pilares do marketing digital é oferecer conteúdos aos clientes, 

sem a intenção de venda imediata, apostando na construção de um relacionamento que, 

depois, poderá trazer frutos. 

Dentro das estratégias de marketing digital, as mídias sociais se apresentam como um 

dos principais canais de conexão entre as marcas e seus consumidores e, que podem gerar um 

maior engajamento emocional. O relatório da GlobalWebIndex (2020) sobre as últimas 

tendências em mídias sociais, indica que “ser um usuário de internet significa ser um usuário 

de mídias sociais”, reportando que 97% dos consumidores digitais utilizaram essas mídias no 

mês antecedente à sua divulgação. 

Para Alalwan et al. (2017), as mídias sociais se utilizam de formas mais inovadoras, 

originais e econômicas para gerar maior interatividade e individualização com os 

consumidores alvo das organizações. A maioria das empresas no mundo tem se utilizado das 

mídias sociais como estratégia de marketing para a atração de novos consumidores e melhoria 

da experiência dos atuais, usando os diferentes mecanismos existentes para gerar maior 

engajamento. 

A GlobalWebIndex (2020) reportou que o consumo de mídia social continua subindo 

e, globalmente, os consumidores digitais gastam, em média, 2 horas e 24 minutos por dia em 

redes sociais e aplicativos de mensagens. Dentre as diferentes redes sociais existentes, na 

América Latina e, especificamente no Brasil, o Facebook e o Instagram, são as redes com o 

maior número de usuários ativos, sendo o país o segundo no mundo em número de visitas 

mensais ao Instagram, com 78%, ficando atrás apenas da Turquia, com 84% das visitas entre 

todas as redes sociais. De acordo com o Facebook IQ (2016), 8 a cada 10 brasileiros 

relacionam o Facebook com estar conectado e 7 a cada 10 brasileiros relacionam o Instagram 

com a diversão, sendo que 35% das pessoas interagem com as marcas por esta última rede. 

No estudo realizado pela consultoria Ipsos a pedido do Instagram (2019), intitulado: 

“Como o Instagram está aproximando pessoas e marcas como nunca antes”, foi identificado 

que 85% dos usuários utilizam a plataforma para a descoberta de novos produtos e serviços e 

83% para a tomada da decisão de compra. Em relação aos conteúdos desenvolvidos pelas 

marcas, os usuários têm a expectativa de que eles sejam mais criativos (62%), divertidos 

(58%), informativos (58%) e autênticos (57%). Para grande parte da comunidade, seguir uma 

marca no Instagram é motivado mais pelo conteúdo do que pela marca em si, 61% afirmam 
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que apesar de seguirem uma marca que não é a sua favorita, o conteúdo é interessante e 

relevante. 

As atividades de interação no Instagram estimulam o marketing boca a boca 

(VIANA et al., 2016)  e este pode ser incentivado, por meio dos conteúdos postados, 

influenciando nos antecedentes da decisão de compra: nível de confiança e risco percebido 

(ARAGÃO et al., 2016). A GlobalWebIndex (2020) reporta que a busca por conteúdos 

divertidos e de entretenimento estão entre as três razões mais importantes para o uso das redes 

sociais e uma das frustrações mais comuns, se encontra na falta de conexões humanas reais. O 

relatório faz ainda uma comparação com os jogos online, citando que esta é uma desvantagem 

que estes não costumam apresentar. 

Dado o contexto atual e os desafios enfrentados pelas empresas varejistas em relação 

à criação de relacionamentos e experiências mais significativas, este trabalho tem a proposta 

de aprofundar uma discussão de como a diversão, o entretenimento e outros elementos 

relacionados com jogos de videogames presentes nas mídias sociais e, estudados ao longo dos 

últimos 10 anos sob a temática da gamificação, podem contribuir para estratégias e ações de 

marketing digital mais interativas e engajadoras. 

A sociedade está passando por uma mudança cultural, impulsionada pelo 

desenvolvimento tecnológico de mais experiências gamificadas nas vidas das pessoas e 

sociedades (HÖGBERG; HAMARI; WÄSTLUND, 2019). Os recursos que tornam jogos e 

brincadeiras atividades engajadoras, podem também fazer com que outros produtos sejam 

mais agradáveis, gerem experiências mais significativas e em última instância aumentem a 

qualidade da experiência do usuário de uma forma geral e, respectivamente, o valor de 

mercado do produto (LUCERO et al., 2014). 

As experiências gamificadas podem estar focadas em processos de negócios ou 

diretamente para a obtenção de resultados (ROBSON et al., 2015). O consumidor é um 

indivíduo com necessidades, desejos e frustrações que requerem entendimento para o desenho 

de produtos e serviços de acordo com a sua natureza. Sistemas gamificados permitem não 

apenas que nós estudemos as necessidades do consumidor em maior profundidade, mas 

também como satisfazê-las de uma maneira diferenciada (TOBON; RUIZ-ALBA; GARCÍA-

MADARIAGA, 2020). 

Este trabalho apresenta uma discussão, a partir de uma pesquisa qualitativa de 

natureza exploratória, conduzida sob a forma de estudo de caso único, com a temática central 

do uso da gamificação e dos elementos de jogos dentro de ações de marketing digital, como 
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estratégia de relacionamento e engajamento com consumidores. Para tanto, buscou-se analisar 

uma ação de marketing digital gamificada com a coleta de evidências a partir de três 

diferentes fontes: entrevistas semiestruturadas com dezenove participantes, observação 

participante e documentos internos da empresa considerada. 

Tobon, Ruiz-Alba e García-Madriaga (2020), identificaram que acadêmicos de 

diferentes disciplinas, têm conduzido estudos considerando que as pessoas gastam boa parte 

do tempo, seja a trabalho ou lazer, conectadas por dispositivos mobile ou computadores. Os 

autores ainda fazem uma reflexão de que, a explosão de aplicativos e sistemas de interação 

revolucionou a forma como os sistemas de informação e o ser humano estão relacionados. Por 

mais que a gamificação seja frequentemente considerada como um suposto instrumento 

efetivo para promover a motivação, pesquisas e investigações sobre a força motivacional 

desta são escassas, especialmente para o uso em marketing (YANG; ASAAD; DWIVEDI, 

2017). 

Na literatura recente de gamificação, existem diversos estudos sobre a temática e 

muitos deles abordando o uso de mecânicas de jogos no processo de aprendizagem, visto que 

estas criam experiências que motivam e engajam indivíduos em contextos que não são de 

jogos (ROBSON et al., 2015). De acordo com Perryer et al. (2016), o sucesso da gamificação 

está bem estabelecido na literatura que aborda o seu uso em estratégias de aprendizagem e no 

contexto educacional, entretanto, não se observa o mesmo para o ambiente de trabalho que 

tem a produtividade como foco de resultado, sendo esta a maior limitação observada após a 

revisão dos trabalhos publicados. 

A análise bibliométrica realizada por Tobon, Ruiz-Alba e García-Madriaga (2020), 

identificou 5319 artigos com o tópico gamificação nas bases de dados Scopus e Web of 

Science, sendo que assuntos relacionados com ciências da computação (41,1%) e educação 

(25,4%) foram os assuntos mais pesquisados respectivamente. Assuntos relacionados à 

negócios e gestão foram os menos estudados, representando apenas 4% dos artigos no Scopus 

e 8,1% no Web of Science, demonstrando a oportunidade existente de se conduzir trabalhos 

nessas áreas. 

Entre os temas de pesquisa relacionados à gamificação, que ainda necessitam de 

maior profundidade, estão aqueles em que busquem um maior entendimento das necessidades 

dos usuários e o desenho de sistemas de informação que permitam maior interatividade do 

usuário com a plataforma (TOBON; RUIZ-ALBA; GARCÍA-MADARIAGA, 2020). 
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Um sistema gamificado é corretamente desenhado quando satisfaz pelo menos uma 

das três principais necessidades psicológicas básicas, segundo a teoria da autodeterminação: 

autonomia, competência e relacionamento. Essa teoria é frequentemente utilizada na literatura 

de gamificação para tentar explicar porque ela é efetiva no engajamento do consumidor. 

Influência social, significância e interatividade, estão entre os principais temas de estudos em 

pesquisas futuras em relação aos mecanismos de gamificação (TOBON; RUIZ-ALBA; 

GARCÍA-MADARIAGA, 2020).  

Werbach e Hunter (2012) consideram que, um jogo bem desenhado é um míssil 

guiado para o coração motivacional da psique humana. A diversão presente nestes jogos pode 

ser uma ferramenta extraordinariamente valiosa para atingir objetivos de negócios nas áreas 

de marketing, melhoria da produtividade, inovação, engajamento de consumidores, recursos 

humanos e sustentabilidade. 

Apesar de muitos estudos sobre a gamificação terem sido conduzidos nos últimos 

anos, ainda existem muitas oportunidades em quatro grandes assuntos: entendimento mais 

profundo das respostas dos usuários para os elementos de design de jogos; explorar o impacto 

da gamificação no contexto intra organizacional; adquirir mais conhecimento sobre o impacto 

da gamificação nas atitudes e comportamentos dos consumidores e as transformações geradas 

nos usuários, como por exemplo, consumo de energia no longo prazo ou mudanças nos 

comportamentos relacionados à saúde (WÜNDERLICH et al., 2020). 

Considerando os desafios impostos pela pandemia em relação à forma como as 

empresas se relacionam e interagem com os seus consumidores, a necessidade de ações e 

estratégias de marketing digital mais engajadoras, a possibilidade de uso das mídias sociais e 

da gamificação para a criação de conteúdos mais divertidos e interativos, bem como  as 

oportunidades de pesquisa existentes sobre o uso da gamificação no contexto organizacional e 

na área de marketing, este trabalho busca analisar e discutir uma ação de marketing digital, 

com o uso de elementos de jogos, realizada no Instagram, pela empresa SportAção.  

Presente no mercado há 35 anos, essa varejista de artigos esportivos de pequeno 

porte, com atuação 100% no canal físico, sofreu com os impactos da pandemia e encontrou 

nas suas redes sociais uma forma de manter o relacionamento com os seus consumidores e 

gerar negócios, a partir da criação de experiências mais engajadoras e interativas. Os 

principais objetivos de negócio incluíram a promoção da marca no Instagram, captação de 

novos seguidores, geração de uma experiência interativa e engajadora e, consequentemente, 

fortalecimento do seu posicionamento e competitividade frente às turbulências do mercado. 
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Dessa forma, este trabalho aplicado de gamificação em marketing, conduzido sob a 

forma de estudo de caso único, procurou responder à seguinte questão de pesquisa: Como a 

gamificação pode contribuir em ações de relacionamento e engajamento dos consumidores 

nas redes sociais de uma empresa varejista? 

Na visão do autor, as práticas de marketing e de gestão podem ser aperfeiçoadas e 

oferecer maior inovação com o uso da gamificação, gerando experiências verdadeiramente 

engajadoras e conectadas com as pessoas, viáveis de serem implementadas por organizações 

de diferentes portes e profissionais de diferentes áreas, para resolver inúmeros problemas de 

negócios, desde que exista um entendimento claro dos objetivos, de um pensamento orientado 

para jogos e do uso dos elementos destes, alinhado com os perfis dos consumidores. 

Como objetivo geral, este trabalho se propõe a entender como a gamificação pode 

contribuir em ações de relacionamento e engajamento dos consumidores nas redes sociais de 

uma empresa varejista. E tem como objetivos específicos: 

• Explorar as reações dos participantes em relação à determinada ação de 

marketing realizada no Instagram; 

• Entender as percepções em relação aos elementos de jogos utilizados; 

• Identificar os facilitadores e empecilhos do uso da gamificação; 

• Acompanhar a interação dos consumidores com o perfil da SportAção e o 

impacto em indicadores de marketing e comerciais. 

 

Uma das partes mais importantes no design de experiências gamificadas, está no uso 

de elementos de jogos que tenham significado para o usuário final. Este trabalho propõe uma 

investigação e entendimento de como uma ação gamificada impactou as motivações, o 

engajamento e o relacionamento. Propõe  ao leitor aprofundar a discussão sobre a importância 

de se entender a visão e opinião do usuário após participar de uma ação de marketing 

gamificada, que pretende criar experiências futuras mais engajadoras e com elementos de 

jogos mais significativos. 

A sequência deste trabalho compreende: referencial teórico; metodologia; resultados 

e discussões; e a conclusão, a qual apresenta as limitações, implicações gerenciais e 

oportunidades de temas para futuros estudos.  

 

 

 



20 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A gamificação e o uso dos elementos de jogos em contextos organizacionais têm 

motivado diversos estudiosos (DETERDING et al., 2011; HUOTARI & HAMARI, 2011; 

ZICHERMANN & CUNNINGHAN, 2011; WERBACH & HUNTER, 2012; LUCERO et al., 

2014, ROBSON et al., 2015, KUMAR & RAGHAVENDRAN, 2015; TOBON, RUIZ-

ALBA, & GARCÍA-MADARIAGA, 2020) ao longo dos últimos 10 anos, na busca por 

definições, aplicações e resultados.  

Este trabalho se propõe a ampliar a discussão sobre o uso da gamificação dentro das 

estratégias de marketing, analisando um caso real de uma empresa varejista de artigos 

esportivos, que implementou uma ação com o uso de elementos de jogos para promover a sua 

marca e gerar maior interação e engajamento com os seus consumidores, por meio do 

Instagram. Para tanto, serão considerados os seguintes temas como objeto de estudo do 

referencial teórico: gamificação e suas definições e aplicações; a gamificação e a teoria da 

autodeterminação (TDA); gamificação em marketing; principais desafios no uso da 

gamificação; design gamificado e a experiência de jogo; e, uso dos elementos de jogos na 

experiência gamificada. 

 

2.1 Gamificação e suas Definições e Aplicações 

 

Apesar de a gamificação ser um termo conhecido no meio acadêmico e entre 

profissionais de distintas áreas como tecnologia da informação, marketing, recursos humanos, 

entre outros, as definições formais e os estudos realizados sobre o tema são relativamente 

novos, sendo discutidos com maior profundidade nos últimos 10 anos. Meloni e Gruener 

(2012) observam que, no passado, diversas ações como programas de fidelidade ou até 

mesmo os combos para crianças, ofertados por redes de fast food, poderiam ser considerados 

como ações gamificadas, que buscavam um maior engajamento do consumidor com as 

marcas. 

A busca pelo engajamento e motivação, seja na área de marketing ou em contextos 

como o de ensino e aprendizagem, treinamento e desenvolvimento de pessoas e o uso de 

sistemas, softwares e aplicativos, entre outros, sempre foi um grande desafio para os 

desenvolvedores e designers dos conteúdos e interfaces, que se utilizam de diferentes 

estratégias e elementos, para que esses e outros objetivos sejam atingidos. Muitos desses 
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elementos, que definem as mecânicas e dinâmicas de funcionamento desses projetos e ações, 

estão também presentes em jogos, sejam esses de videogame ou tabuleiro, despertando a 

atenção de acadêmicos, profissionais e empresas, estudados, analisados e implementados sob 

a temática da gamificação. 

Lucero et al. (2014) explicam a essência do seu funcionamento, a partir da 

abordagem feita por Caillois (1961). Na gamificação são encontrados elementos e recursos 

existentes em atividades divertidas, espontâneas, improvisadas, livres, e, geralmente infantis – 

as brincadeiras, e em atividades também divertidas, mas com regras, obstáculos, perdedores e 

vencedores – os jogos, sejam eles de tabuleiro ou eletrônicos. Apesar da diversão não estar 

embutida nas definições mais consolidadas e consensuais, esse é certamente um elemento 

importante ao falarmos e utilizarmos a gamificação, haja vista, está presente tanto nas 

brincadeiras quanto nos jogos. Deterding (2015) observa que no estudo da gamificação, há 

uma diferenciação entre os termos paidia (jogo livre, espontâneo, guiado pela curiosidade) e 

ludus (jogo com regras, estruturado e guiado por objetivos) para contextualizar o ato de jogar. 

As principais definições de gamificação consideram duas abordagens: uma orientada 

para o uso dos elementos de jogos e o design gamificado para a criação da experiência 

gamificada (DETERDING et al., 2011) e outra para a criação de valor do usuário a partir de 

uma perspectiva do marketing de serviços (HUOTARI; HAMARI, 2011). Para Deterding et 

al. (2011), na gamificação existe o propósito intencional de se utilizar uma estratégia de 

design, que se utilize dos elementos de jogo para gerar experiências gamificadas e obter 

comportamentos desejados dos participantes ou jogadores. Assim, o autor define a 

gamificação como o uso de elementos de jogos em contextos que não são de jogos. 

Consoante à definição proposta por Deterding et al. (2011), Robson et al. (2015) cita 

que a gamificação trata da aplicação de lições do domínio de jogos para mudar 

comportamentos em situações que não são de jogos. As experiências gamificadas podem estar 

focadas em processos de negócios ou diretamente para a obtenção de resultados e, conforme 

Wood e Reiners (2014) possibilita um redesenho dos processos de trabalho com mecânicas de 

jogos, tornando a experiência mais divertida e agradável. 

A outra definição de gamificação está orientada para a criação de valor resultante do 

processo gamificado e foi delimitada por Huotari e Hamari (2011) a partir da perspectiva do 

marketing de serviços. Deterding et al. (2011) também cita essa definição e a posiciona de 

uma forma distinta por restringir o contexto (à perspectiva de marketing de serviços), focando 
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em qualquer sistema baseado em regras e excluindo sistemas em que as próprias mecânicas 

dos jogos são os serviços essenciais (core). 

Para Huotari e Hamari (2011), o marketing de serviços considera o consumidor 

sempre como participante do processo de produção, no qual o valor é gerado apenas quando 

ele utiliza o serviço ou produto. A partir desta perspectiva, os autores propõem que a 

gamificação é uma forma de pacote de serviços, na qual um serviço essencial é aperfeiçoado 

por um sistema baseado em regras que oferece feedback e mecanismos de interação para o 

usuário, com a finalidade de facilitar e apoiar, de forma geral, a sua criação de valor. 

Zichermann e Cunninghan (2011) consideram que as diferentes perspectivas, 

abordagens e propósitos da gamificação são válidos e corretos e, assim, os autores definem a 

gamificação como o processo de uma estrutura de pensamento ou mentalidade de jogos e, do 

uso das suas mecânicas, para engajar usuários e solucionar problemas. Os autores apontam 

que essa estrutura de entendimento da gamificação é poderosa e flexível, podendo ser adotada 

prontamente para qualquer problema que possa ser solucionado por meio da influência dos 

comportamentos e motivações humanas. 

De acordo com Werbach e Hunter (2012), a gamificação no contexto organizacional 

pode ser aplicada em três vertentes: internamente, externamente e para mudança 

comportamental. No cenário interno, as ações se relacionam com os próprios colaboradores 

da empresa que compartilham a mesma cultura organizacional e ambiente, no cenário externo, 

as atividades de marketing e, especialmente os consumidores, são os maiores impactados, e, 

na mudança de comportamento, pode envolver qualquer ação que promova e estimule novos 

hábitos benéficos entre uma população, como fazer escolhas mais saudáveis, gerar 

experiências de aprendizado mais divertidas ou na construção de sistemas que ajudem as 

pessoas a poupar mais dinheiro para a aposentadoria. 

A utilização dos elementos de jogos por parte das empresas e, especialmente, da área 

de marketing, para a obtenção de comportamentos desejados como maior engajamento e 

motivação dos consumidores ou usuários de produtos e serviços, motivou a busca por 

explicações. O objetivo de se criar uma experiência gamificada é o de estimular a motivação 

de continuidade de uso de um serviço e de um comportamento chave, produzindo 

experiências positivas e motivações similares às obtidas em jogos e que afetam o 

comportamento do usuário ou jogador (HÖGBERG; HAMARI; WÄSTLUND, 2019).  

É interessante observar que, dentre as teorias que têm sido utilizadas para explicar os 

efeitos positivos da gamificação sobre o comportamento dos consumidores, a teoria da 
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autodeterminação (TDA) tem sido estudada por alguns pesquisadores (PENG et al., 2012; 

SAILER et al., 2017; XI; HAMARI, 2019) que obtiveram resultados satisfatórios de que os 

elementos e recursos presentes em jogos têm impacto positivo e relação com a autonomia, 

competência e relacionamento, sustentadas pela TDA como as três necessidades psicológicas 

básicas do ser humano (RYAN; DECI, 2000). 

Apesar da relação dos efeitos positivos da gamificação e a TDA não ser um objeto de 

estudo deste trabalho, é válido fazer uma breve reflexão sobre o tema e alguns resultados 

obtidos em pesquisas acadêmicas, a fim de contribuir e enriquecer a coleta de dados a partir 

das entrevistas conduzidas com os participantes da ação gamificada realizada pela SportAção 

e posterior análise e discussão dos resultados, considerando os elementos de jogos que foram 

utilizados e os impactos gerados. 

 

2.2 A Gamificação e a Teoria da Autodeterminação (TDA) 

 

Ryan e Deci (2000), considerando fatores e condições que influenciam as motivações 

intrínsecas e extrínsecas dos seres humanos, identificaram que os contextos que reforçam a 

autonomia, competência e relacionamento, definidas como as 3 necessidades psicológicas 

básicas do ser humano associadas à TDA, promovem uma maior internalização e integração 

que os contextos que impedem a satisfação destas, influenciando nas situações em que se 

busca a motivação das pessoas e maior comprometimento, esforço e desempenho. 

As necessidades da autonomia e da competência foram testadas por Peng et al. 

(2012), num experimento com jogos de videogame, a partir da manipulação de alguns dos 

seus recursos. A possibilidade do jogador de fazer escolhas seja na customização e aumento 

da força dos avatares do jogo, ou de resposta às situações vivenciadas e de sequência da 

narrativa do jogo, reforçaram a necessidade básica da autonomia. Já a necessidade básica da 

competência foi sustentada com a possibilidade do jogador acompanhar, por meio de 

indicadores (ex.: medições e conquistas de insígnias), as suas conquistas e o ajuste dinâmico 

do nível de dificuldade do jogo a partir do seu desempenho.  

Analisando alguns resultados de estudos relacionados diretamente com a 

gamificação, Sailer et al. (2017) verificaram que diversos elementos de jogos, como insígnias, 

tabelas de classificação e gráficos de performance afetaram positivamente a necessidade 

básica da competência, enquanto, a presença de avatares, histórias significativas e 

companheiros de equipe, afetaram positivamente a necessidade básica de relacionamento. 
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Diferentemente de Peng et al. (2012), os autores não encontraram relação positiva com a 

autonomia, entretanto, consideraram que, possivelmente os elementos presentes de liberdade 

de decisão não foram fortes o suficiente para reforçar a respectiva necessidade. É interessante 

notar que, a partir desses resultados, os autores propõem que a gamificação em si não é 

efetiva, mas que elementos específicos de design de jogos têm efeitos psicológicos 

específicos. 

Considerando uma estrutura de gamificação mais robusta existente nas comunidades 

online das empresas Xiaomi e Huawei, os autores Xi e Hamari (2019), observaram que os 

recursos de imersão (ex.: interação com avatares, customizações e a história) tiveram 

associação positiva com a autonomia, os recursos de conquista (ex.: medalhas, moedas 

virtuais, pontos, barras de progressão, rankings e níveis de dificuldade) e os recursos sociais 

(ex.: competição, cooperação e uso de redes sociais) reforçaram as 3 necessidades básicas 

psicológicas da TDA. De acordo com os autores, a gamificação pode ter um efeito 

substancialmente positivo sobre as necessidades de satisfação intrínsecas para usuários de 

serviços. 

As evidências empíricas de que os elementos de jogos e a gamificação podem 

contribuir para o atendimento das três necessidades básicas psicológicas humanas sustentadas 

pela TDA, bem como as respostas obtidas para as diferentes naturezas desses recursos, podem 

contribuir para que os profissionais da área de marketing construam experiências gamificadas 

mais engajadoras e significativas, alinhadas ao perfil e às expectativas dos seus consumidores.  

Os próximos tópicos deste referencial tratarão diretamente do uso da gamificação em 

marketing, os principais desafios existentes, a importância do design gamificado e da 

experiência de jogo e por fim, como os diferentes elementos de jogos, constituídos pelos 

componentes, mecânicas, dinâmicas e estéticas, influenciam nos resultados de mudanças de 

comportamento, engajamento e motivação esperados pelos profissionais e designers das ações 

gamificadas. 

 

2.3 Gamificação em Marketing 

 

 Na perspectiva das definições propostas para a gamificação, a área de marketing de 

grandes empresas tem se utilizado dos elementos de jogos e do design gamificado como 

estratégia para a criação de campanhas e ações mais interativas e divertidas. A gamificação, 

quando aplicada de forma deliberada e estruturada ao contexto externo envolvendo 
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consumidores atuais e potenciais, é direcionada por objetivos de marketing como forma de 

melhorar o relacionamento, produzir maior engajamento, identificação com o produto, 

lealdade mais forte e, finalmente, maiores receitas (WERBACH; HUNTER, 2012). 

Lucassen e Jansen (2014) realizaram uma pesquisa com executivos de marketing, e 

todos consideraram que a gamificação adiciona valor para as atividades relacionadas com os 

consumidores, pois aumentam o engajamento por meio de interações positivas. Entretanto, 

para se atingir o impacto desejado, a parte gamificada da campanha precisa ser relevante e 

bem executada para conectar-se com o público-alvo. 

O uso da gamificação em marketing pode se apoiar em diferentes elementos de jogos 

para atingir diversos objetivos de negócios, a partir de um bom entendimento do seu público-

alvo. Noorbehbahani, Salehi e Jafar Zadeh (2019) observaram que as principais áreas dos 

estudos empíricos publicados sobre o tema, foram a de advergames, que são jogos 

construídos com a finalidade de promover empresas, marcas, produtos e serviços, e, métodos 

gamificados de marketing, orientados para o engajamento do usuário, melhoria da lealdade, 

coleta de informações e aumento das vendas. 

A geração de experiências mais significativas para os consumidores, dentro das 

estratégias de marketing, pode contribuir para a construção e manutenção de relacionamentos 

mais profundos e de longo prazo com as marcas e as empresas. Lucassen e Jansen (2014) 

consideram que, no contexto da gamificação, existem três conceitos chave do marketing de 

relacionamento: engajamento, lealdade à marca e reconhecimento da marca e, assim, quando 

comparada com outras ferramentas tradicionais de marketing, a gamificação pode ser uma 

plataforma inovadora para incorporar mensagens de marca (branding) (YANG; ASAAD; 

DWIVEDI, 2017). 

Yang, Assaad e Dwivedi (2017) indicam que os consumidores estão se tornando cada 

vez mais seletivos em como e onde gastarão seu dinheiro e tempo e as empresas se veem 

pressionadas para encontrar novas formas de adaptar as suas estratégias de marketing para 

atrair a atenção dos consumidores e mantê-los engajados no processo. A aplicação de técnicas 

de gamificação pode aumentar a performance do marketing por meio interações efetivas e 

entretenimento (NOORBEHBAHANI; SALEHI; JAFAR ZADEH, 2019). 

Hsu e Chen (2018) definem as atividades de marketing gamificadas, como o uso de 

mecânicas de gamificação que incluem entretenimento, tendência, interação, intimidade e 

novidade nas atividades de marketing para gerar experiências divertidas e influenciar a 

percepção de valor dos consumidores, satisfação, paixão pela marca e comportamento. De 
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acordo com as principais definições propostas por Deterding et al. (2011) e Huotari e Hamari 

(2011), uma estratégia gamificada pode se beneficiar do uso de diferentes elementos de jogos 

e, Leclerq, Hammedi e Poncin (2018a) consideram que a campanha não precisa ser 

necessariamente uma experiência imersiva e totalmente gamificada, de forma que alguns 

mecanismos limitados podem ser relevantes e suficientes para a obtenção dos 

comportamentos esperados. 

Na gamificação, encontram-se diferentes possibilidades e caminhos que, além de 

permitir um conhecimento mais profundo do consumidor e a melhor forma de satisfazer as 

suas necessidades (TOBON; RUIZ-ALBA; GARCÍA-MADARIAGA, 2020), pode criar 

experiências que resultem numa maior conexão e engajamento emocional (DAMAIS, 2020). 

Em concordância com a teoria da autoderminação e o atendimento das três necessidades 

básicas psicológicas do ser humano propostas por Ryan e Deci (2000), Robson et al. (2015) 

observaram que os gatilhos que motivam as mudanças de comportamento podem vir de 

diferentes formas, incluindo recompensas extrínsecas, como prêmios e dinheiro, ou 

intrínsecas, como a diversão e o entretenimento. 

A unidade de análise deste estudo de caso é uma ação de marketing digital com o uso 

de elementos de gamificação, conduzida pelo Instagram da empresa varejista SportAção, que 

buscou uma estratégia de maior interação com a sua comunidade neste canal em um período 

bastante turbulento do mercado. Os detalhes da ação serão apresentados na seção 

metodológica e discutidos em maior profundidade na apresentação dos resultados, 

considerando o objetivo geral de entender como a gamificação poderia contribuir em ações de 

relacionamento e engajamento dos consumidores nas redes sociais da empresa. 

A construção da ação gamificada por parte da SportAção, ocorreu a partir do 

entendimento das abordagens sobre a gamificação nos últimos 10 anos, suas aplicações, 

objetivos, impactos na motivação do usuário da ação gamificada sob a luz da teoria da 

autodeterminação e, finalmente, os propósitos que movem os profissionais de marketing na 

utilização dessa estratégia. Conforme observado, existem grandes desafios existentes nesse 

processo, especialmente no alinhamento do uso dos elementos de jogos com as expectativas e 

necessidades do público-alvo e no design da ação para a geração da experiência gamificada, 

quanto às escolhas dos respectivos componentes, mecânicas, dinâmicas e estéticas. No 

próximo tópico, serão apresentados os principais desafios no uso da gamificação, 

especialmente no contexto organizacional e de marketing, os pontos de atenção e caminhos 

que as empresas podem seguir para obter sucesso com a sua utilização. 
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2.4 Principais Desafios no Uso da Gamificação 

 

A consultoria Gartner (2012) apontou que muitas soluções gamificadas falhariam no 

atingimento dos seus objetivos devido à problemas de design e por não considerarem as 

qualidades experienciais dos elementos de jogos propostos. De acordo com Werbach e Hunter 

(2012), um dos principais problemas da gamificação é colocar o foco excessivo nas 

recompensas e não dedicar atenção suficiente para a atração ou o encanto da experiência. Para 

os autores, uma gamificação de sucesso está relacionada com duas habilidades: entendimento 

de design de jogos e técnicas de negócios. 

O sucesso da gamificação em marketing está diretamente relacionado com uma 

experiência interativa, engajadora e divertida para o usuário ou consumidor e, segundo 

Werbach e Hunter (2012), se for apenas uma “maquiagem” ou um brilho nas atuais práticas 

de marketing ou gestão, ou até mesmo recompensas em pacotes mais vistosos ou atrativos, 

não produzirá nenhum valor adicional, podendo até piorar as coisas. Para Zichermann e 

Cunninghan (2011), gamificar uma ação, não se trata de apenas acrescentar medalhas ou 

emblemas em um website, por exemplo. Além disso, não se trata também de propor desafios 

com elementos fictícios que não geram engajamento e lealdade ao longo do tempo. Os autores 

consideram que na gamificação é importante tornar-se um especialista no entendimento do 

seu consumidor e que a abordagem seja bem pensada e significativa. 

O processo de design de uma ação gamificada reflete a construção desta, que dentro 

da área de marketing, possuirá objetivos de negócios pré-determinados e, conforme visto 

anteriormente, precisa conectar-se fortemente com o perfil, as necessidades e expectativas dos 

participantes, usuários ou consumidores que se deseja atingir. Zichermann e Cunninghan 

(2011) fazem uma observação relevante de que, a gamificação não oferecerá uma solução 

para os problemas essenciais (core) de uma empresa. Como já observado anteriormente, a 

gamificação em marketing, permite a criação de experiências mais engajadoras e 

estimulantes, na busca por objetivos de negócios determinados e específicos. 

Um dos grandes desafios da gamificação está relacionado com o engajamento. 

Apesar deste trabalho não ter o objetivo ou pretensão de aprofundar a discussão sobre este 

construto, considera-se que uma ação gamificada de sucesso está fortemente relacionada com 

a capacidade de gerar conexão com o usuário final, de acordo com a abordagem de 

engajamento no contexto de negócios proposto por Zichermann e Cunninghan (2011). É 

interessante notar que os autores fazem uma analogia ao termo na língua inglesa, engagement, 
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utilizado para o período em que um casal romântico se prepara e se planeja para passar o resto 

das vidas juntos, ou seja, o período de noivado, que antecede o casamento. Assim, os autores 

abordam o engajamento como o período em que temos uma grande conexão com uma pessoa, 

lugar, coisa ou ideia. 

Considerando a perspectiva de marketing deste trabalho, o engajamento do 

consumidor será abordado por meio dessa capacidade de conexão, participação e interação do 

usuário com a ação gamificada proposta, em linha com a visão de Higgins e Scholer (2009) 

que apresentam o construto do engajamento como uma atenção sustentada ou um estado de 

envolvimento, ocupação e absorção total com algo, de forma que quanto mais fortemente 

engajado estiver um indivíduo, mais intensa será a experiência da força motivacional.  

Na última seção deste referencial teórico, que abordará o uso dos elementos de jogos, 

por meio da escolha dos componentes, mecânicas, dinâmicas e estéticas, veremos que existem 

alguns padrões de uso destes que foram observados e analisados a partir dos jogos eletrônicos 

ou de video games ou até mesmo de tabuleiros. Apenas para ilustrar, podemos citar o uso de 

personagens, a construção de uma narrativa, as diferentes etapas ou fases, os objetivos do 

jogo, as recompensas, entre outros. O que diferenciará uma ação gamificada da outra 

envolverá a combinação e uso destes elementos, considerando os objetivos de negócio e o 

perfil dos usuários. Nesse caso, percebemos que a personalização é um aspecto importante 

para melhorar a experiência gamificada e o efeito sobre o comportamento alvo da 

gamificação, que deve ser adaptada para a estratégia motivacional considerada efetiva para 

um usuário específico (HÖGBERG; HAMARI; WÄSTLUND, 2019). 

Outro grande desafio que pode ser encontrado no uso da gamificação e, 

especialmente na área de marketing, que será cobrada por objetivos comerciais, está na 

medição dos resultados diretos da gamificação. Meloni e Gruener (2012) observam que, 

apesar da complexidade de se medir esses resultados, algumas métricas podem ser utilizadas 

para medir o comportamento ativo dos usuários em categorias como engajamento (números 

de visitas à página, visitas únicas, tempo de visitação), viralidade (compartilhamento, 

comentários), lealdade (retorno à página, recomendação a amigos) e monetização (taxas de 

conversão, bens virtuais, registro). Esta é uma observação importante para este estudo de 

caso, que busca dentro dos objetivos específicos, entender não só a percepção dos 

participantes da ação gamificada de marketing em relação aos elementos de jogos utilizados, 

mas também o impacto nos resultados de negócio. 
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A partir das considerações sobre os desafios no uso da gamificação dentro do 

contexto organizacional e mais especificamente na área de marketing, podemos observar que 

o design gamificado, ou em outras palavras, a construção da ação com o uso dos elementos de 

jogos, tem bastante relevância para o seu sucesso e obtenção dos resultados desejados. A ação 

gamificada deve partir de objetivos de negócios claros e específicos e, estar fortemente 

alinhada com o perfil dos seus consumidores, que serão os participantes, considerando seus 

comportamentos, hábitos, motivações, necessidades e expectativas. 

É interessante notar também que, ao se falar de gamificação em marketing e os seus 

desafios, a importância do design da ação e o uso dos elementos de jogos, estão relacionados 

com o interesse em gerar maior motivação e engajamento a partir de uma experiência similar 

à de jogos (ex.: videogames e tabuleiros) num contexto que não é de jogos. Dessa forma, 

podemos considerar que, um grande desafio, e consequentemente, uma gamificação de 

sucesso, precisa gerar uma boa experiência de jogo para o usuário, participante ou 

consumidor, estando diretamente relacionada com o design gamificado. A criação de uma 

experiência gamificada é uma forma promissora de engajar consumidores com uma marca, 

aumentar a lealdade do consumidor, e encorajá-los para comprar (EPPMANN; BEKK; 

KLEIN, 2018). 

Eppmann, Bekk e Klein (2018) e Högberg, Hamari e Wästlund (2019), contribuíram, 

de forma bastante relevante para o entendimento e análise do construto da experiência de 

jogo, desenvolvendo e testando as escalas GAMEX e GAMEFULQUEST respectivamente, 

como forma de avaliar as diferentes dimensões compreendidas neste. Esses estudos e as 

dimensões consideradas, são bastante interessantes para que os profissionais de marketing 

possam se inspirar no processo de design gamificado e também avaliar o sucesso da 

gamificação junto ao seu público-alvo. Nesta pesquisa, de natureza qualitativa, buscou-se o 

entendimento dessas escalas e de suas dimensões como parte da construção do questionário 

direcionado aos participantes da ação realizada pela SportAção. Além disso, na próxima seção 

desse referencial, buscou-se também a ampliação da discussão sobre o design gamificado e a 

experiência de jogo na visão dos autores citados. 

 

2.5 Design Gamificado e a Experiência de Jogo 

 

De uma forma bastante objetiva, Deterding (2015) propõe que um design gamificado 

está interessado no desenho de sistemas interativos, com objetivos experienciais. 
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Diferentemente dos jogos de entretenimento ou educacionais, o design gamificado deve focar 

nos desafios inerentes à busca dos objetivos pelos usuários, facilitando o uso e gerando uma 

experiência motivadora e prazerosa. 

Deterding (2015) lista seis componentes, nomeados de “átomos de habilidades”, 

referindo-se a um conceito proposto por Cook (2007), como relevantes para a criação de um 

design gamificado: objetivos, ações, objetos, regras, feedback, desafios e motivações. O autor 

faz uma analogia interessante com o jogo de xadrez, para explicar esse conceito no design 

gamificado. O objetivo do jogo é impor o “xeque mate” ao adversário. As ações são as peças 

que se movem pelo tabuleiro (objeto). As regras especificam os movimentos permitidos e 

como elas interferem no estado do jogo. O jogador recebe o feedback, a partir dos 

movimentos das peças que realiza durante o jogo. O desafio inerente do xadrez é escolher um 

movimento que coloque o jogador numa posição mais vantajosa em direção ao xeque mate, 

avaliando as estratégias e prevendo os movimentos mais prováveis do oponente. E a 

motivação do xadrez está tipicamente relacionada com a necessidade de satisfação da 

competência ou habilidade. 

Para Werbach e Hunter (2012), muitos jogos fracassam porque desenhar um jogo é 

difícil e, Zichermann e Cunninghan (2011) sugerem que é possível maximizar o engajamento 

nos jogos com um design que considere o ciclo de engajamento social (Figura 1), composto 

por 4 aspectos interligados: as emoções que motivam a participação do jogador, levam a um 

estímulo para ações sociais, que reengajam o jogador a continuar e, o acompanhamento do 

progresso e as recompensas, geram novas emoções motivadoras. 

 

Figura 1 - CICLO DE ENGAJAMENTO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zichermann e Cunninghan, 2011. 
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Diante dos desafios da gamificação, Robson et al. (2015) propõem 5 direcionamentos 

para que as empresas capturem valor com o uso da gamificação dentro do formato que 

engloba as mecânicas, dinâmicas e emoções: 

1. Definição clara dos objetivos e métricas sejam estes financeiros, sociais ou 

ambientais; 

2. Reconhecimento dos diferentes papéis dos participantes sejam esses ativos ou 

passivos, jogadores ou expectadores; 

3. Entendimento dos comportamentos positivos e negativos obtidos durante a 

experiência gamificada; 

4. Monitoramento e ajuste da experiência conforme a estratégia e objetivos de 

negócio estabelecidos; 

5. Finalização da experiência gamificada no momento adequado para que gere 

interesse em participar de novas ações. 

 

Consoante à proposta de Robson et al. (2015), Werbach e Hunter (2012) sugerem 6 

passos para implementar uma ação gamificada dentro de um contexto de negócios: 

1. Definir os objetivos de negócios; 

2. Delinear os comportamentos desejados; 

3. Descrever os jogadores; 

4. Criar os ciclos de atividades; 

5. Lembrar-se da diversão; 

6. Implantar as ferramentas apropriadas. 

 

Manter a participação e o engajamento do usuário na ação gamificada, a partir de 

uma construção ou design bem elaborado, implica, obviamente na geração de uma 

experiência de jogo positiva, sendo esta uma consequência psicológica, resultante do uso da 

aplicação gamificada, conforme proposto por Eppmann, Bekk e Klein (2018). Os autores 

consideram que a experiência gamificada é um construto multidimensional, capturado por 

vários aspectos e num contexto que não é de jogos, se refere com as qualidades emocionais 

positivas e de envolvimento com o uso de soluções gamificadas. 

O estudo conduzido por Eppmann, Bekk e Klein (2018) mostra que altos níveis de 

experiência gamificada, estão associados com forte sensação de prazer e poucas emoções 

negativas. Isto demonstra a importância particular das qualidades emocionais positivas como 
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parte da experiência gamificada quando do uso de soluções gamificadas. Na avaliação da 

experiência gamificada, os autores desenvolvem uma escala para mensurar o seu nível na 

gamificação considerando as dimensões do prazer (diversão e entretenimento), imersão 

(envolvimento), pensamento criativo (uso da imaginação e aventura), ativação (animação e 

ansiedade), ausência de efeito negativo (tristeza, hostilidade e frustração) e domínio (controle, 

autonomia, influência e confiança). 

Högberg, Hamari e Wästlund (2019) realizaram um estudo com usuários dos 

aplicativos Nike+Run Club, Duolingo e Zombies, Run!, onde buscaram entender as 

percepções em relação aos elementos de jogos presentes e identificaram 7 dimensões: 

realização, desafio, competição, orientação, imersão, diversão (prazer) e experiências sociais. 

Essas dimensões também fizeram parte da construção de uma escala de avaliação da 

experiência gamificada em gamificação e os principais achados foram: 

• Os participantes descreveram um sentimento de realização, relacionado com 

objetivos e as tarefas concluídas; 

• Os participantes relataram que os obstáculos presentes eram divertidos e 

motivadores e os desafios testavam as suas habilidades; 

• Sentimento de competitividade, baseado em aspectos competitivos não 

específicos e também pela existência de vencedores entre os usuários. Alguns se sentiram 

motivados e outros desmotivados; 

• Os participantes se sentiram guiados pelo serviço no nível das tarefas (como 

performar melhor) e em nível geral (a partir do feedback de progresso); 

• Os participantes tiveram uma experiência imersiva, sendo que alguns 

reportaram mudança nas percepções em relação ao mundo real; 

• Os participantes também descreveram sensação de prazer em função da 

possibilidade de se criar coisas e deixar espaço à imaginação e criatividade; 

• A presença de outras pessoas gerou a experiência social e alguns inclusive se 

sentiram encorajados por receberem apoio de amigos; 

• As experiências sociais não ocorreram diretamente pelo uso da aplicação, mas 

por outros meios como as redes sociais. 

 

O prazer (EPPMANN; BEKK; KLEIN, 2018) e a imersão (HÖGBERG; HAMARI; 

WÄSTLUND, 2019) são os aspectos mais comuns e relevantes na experiência gamificada. De 

acordo com Eppmann, Bekk e Klein (2018), a imersão e a realização parecem refletir o 
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engajamento do usuário, sendo que a primeira tem um efeito de curto prazo dentro do jogo e a 

segunda foca no engajamento com o comportamento alvo ou chave. As escalas desenvolvidas 

pelos autores citados podem auxiliar no processo de design da ação gamificada, a partir da 

escolha, combinação e uso de elementos de jogos relacionados com as dimensões mais 

significativas para a obtenção de uma experiência gamificada positiva, contribuindo assim, 

para o sucesso da gamificação e auxiliando na previsão dos resultados de marketing esperados 

(EPPMANN; BEKK; KLEIN, 2018). 

Os elementos de jogos e a sua combinação são os recursos que dão vida à ação 

gamificada e constituem a estrutura e construção desta, possibilitando que objetivos de 

negócios possam ser alcançados por meio do uso da gamificação. Na próxima e última seção 

deste referencial teórico, será possível compreender o funcionamento dos elementos de jogos, 

caracterizados como componentes, mecânicas, dinâmicas e estéticas, os impactos da sua 

utilização na construção de uma ação gamificada e geração de uma experiência gamificada 

positiva. 

 

2.6 O Uso dos Elementos de Jogos na Experiência Gamificada 

 

Após a discussão e entendimento das definições e aplicações da gamificação 

abordadas nas seções anteriores deste referencial, chegamos à última etapa de 

fundamentações teóricas e talvez a mais relevante para a discussão da ação gamificada de 

marketing implementada pela SportAção, empresa que é objeto de estudo deste trabalho. 

A criação da experiência gamificada no contexto organizacional, orientada para 

objetivos de negócios específicos e a obtenção de comportamentos desejados, se utiliza de 

recursos presentes em jogos, sejam esses eletrônicos (de videogame) ou de tabuleiro. São 

esses recursos, com diferentes características e funcionalidades, que combinados entre si, 

constituirão a estrutura da ação gamificada. Podemos aqui dizer que esses recursos ou 

elementos de jogos, são os “ingredientes” de uma “receita” chamada gamificação. 

Deterding et al. (2011) definem que um jogo é uma categoria composta de múltiplas 

condições necessárias e os elementos de jogos são característicos e encontrados na maior 

parte destes, mas não necessariamente em todos, sendo facilmente associados com jogos, 

ocupando um papel significativo no ato de jogar ou na jogabilidade. Hunicke, LeBlanc e 

Zubek (2004) propõem que um jogo seja pensado como artefatos projetados, fazendo parte de 

um sistema estruturado que gera comportamentos a partir de interações. Os autores 



34 

 

 

 

desenvolvem a estrutura MDA para a construção de um jogo, constituído pelas mecânicas, 

dinâmicas e estéticas. As mecânicas descrevem o uso de componentes particulares dos jogos 

que permitem a geração de dinâmicas. Essas descrevem os comportamentos dos jogadores a 

partir do uso das mecânicas ao longo do tempo, resultando na experiência estética do jogo. 

Em último nível, a estética descreve as respostas emocionais provocadas em cada jogador 

quando este interage com o jogo. 

Na perspectiva do trabalho de Hunicke, LeBlanc e Zubek (2004), Robson et al. 

(2015) apresentam a estrutura MDE constituída pelos três princípios básicos da gamificação – 

mecânicas, dinâmicas e emoções – para explicar como as experiências gamificadas podem ser 

criadas. Em ambos os trabalhos, nota-se que num nível inferior, estão os componentes de um 

jogo, que compreendem a base da construção deste ou da ação gamificada, possibilitando o 

uso das mecânicas para a geração de dinâmicas e obtenção da estética do jogo ou das emoções 

da experiência gamificada. São os designers de jogos que precisam entender a estrutura MDE, 

para implementar uma estratégia efetiva de gamificação (ROBSON et al., 2015). Para 

Werbach e Hunter (2012) a atividade central do processo de design gamificado é o de 

combinar todos esses elementos, estando hierarquizados conforme a figura abaixo. 

 

Figura 2 - HIERARQUIA DOS ELEMENTOS DE JOGOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Werbach e Hunter, 2012. 

 
 

No processo de construção ou design de uma ação gamificada, diversos 

componentes, oriundos de jogos, podem ser utilizados para a obtenção de uma experiência 

gamificada positiva e, que podem influenciar as dimensões definidas por Eppmann, Bekk e 
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Klein (2018) e Högberg, Hamari e Wästlund (2019). No estudo realizado por Xi e Hamari 

(2020), os autores categorizaram os elementos de gamificação em recursos de imersão 

(avatar/identidade virtual/perfil, customização/personalização e narrativa/enredo), recursos de 

conquista (insígnias/medalhas/troféus, moedas virtuais, pontos, barras/status de progressão, 

níveis, tabelas de classificação/rankings e tarefas difíceis) e recursos de interação social 

(times, competição social e redes sociais). Essa categorização combina componentes, 

mecânicas e dinâmicas e na sequência desta seção faremos uma breve abordagem de cada 

elemento para a geração da estética da uma experiência gamificada. 

 

2.6.1 Componentes de Jogos 

 

Os componentes são formas mais específicas que as mecânicas e as dinâmicas no 

processo de design da ação gamificada (WERBACH; HUNTER, 2012) e representam os 

artifícios que estarão disponíveis aos usuários durante a interação. O designer da ação define 

quais componentes e como esses serão utilizados, a partir das mecânicas de jogos escolhidas.  

No Quadro 1, observa-se os 15 componentes de jogos importantes apontados por 

Werbach e Hunter (2012). 

Quadro 1 – COMPONENTES DE JOGOS 

Componente Descrição 

Conquistas Alcance de objetivos definidos 

Avatares Representação visual dos personagens dos jogadores 

Insígnias ou Medalhas Representação visual das conquistas 

Inimigos ou “Chefão” Desafios especialmente difíceis ao término de cada nível 

Coleções Conjunto de itens ou insígnias para acumular 

Combate Uma batalha definida de curta duração 

Desbloqueio de Conteúdo 
Aspectos disponíveis somente quando os jogadores atingem objetivos 

específicos 

Oferta de Presentes Oportunidade de compartilhar recursos com outros jogadores 

Tabelas de Classificação Quadro visual com as conquistas e progressão dos jogadores 

Níveis Etapas definidas na progressão do jogador 

Pontos Representação numérica da progressão do jogo 

Buscas Desafios pré-definidos com objetivos e recompensas 

Gráficos Sociais Representação da rede social dos jogadores junto ao jogo 

Times 
Grupos definidos de jogadores que trabalham em conjunto para um objetivo 

comum 

Bens Virtuais Ativos do jogo com valor financeiro simbólico ou real 

Fonte: Werbach e Hunter, 2012. 

 

De acordo com a literatura revisada por Tobon, Ruiz-Alba e García-Madriaga 

(2020), processos gamificados precisam ter um ou mais dos seguintes componentes: pontos, 

níveis, tabelas de classificação, conquistas/insígnias, história/temas e avatares. Entre os 

componentes mais comuns, encontrados em mais de 100 implementações gamificadas 
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analisadas por Werbach e Hunter (2012) estava a tríade dos pontos, insígnias e tabela de 

classificação. Em inglês, a sigla PBL (Points, Badges and Leaderboards) é bastante utilizada 

para as soluções gamificadas que utilizam estes três componentes. Apesar de serem 

comumente utilizados, caso não estejam conectados com os objetivos de negócios e as reais 

motivações dos participantes, não oferecendo propósito e significado, não resultarão em 

benefícios e poderão ainda prejudicar os resultados da gamificação. 

 

2.6.2 Mecânicas de Jogos 

 

As mecânicas são as decisões que os designers (aqueles que desejam gamificar o 

contexto que não é de jogos) tomam em relação à definição dos objetivos, regras, 

funcionamento e os limites da ação que será gamificada. Elas são a base da experiência 

gamificada e determinam quem são os participantes, como eles interagem, como perdem ou 

ganham, e quando e onde a experiência acontece (ROBSON et al., 2015). Robson et al. 

(2015) segmentam as mecânicas em 3 diferentes tipos: configurações, regras e progressão. 

Para as mecânicas de configuração, o designer toma decisões em relação a dimensão 

do jogo (real e/ou virtual), a presença ou não de oponentes, se ocorrerá em tempo real ou 

baseado em turnos, com tempo determinado ou infinito. As regras definem as ações 

permitidas e as restrições envolvidas durante o jogo, se existirão elementos de sorte, de 

interação entre os jogadores, limitação de recursos e tempo, condições e objetivos pré-

definidos, entre outros. E as mecânicas de progressão ditarão o ritmo da experiência do jogo, 

sinalizando o progresso e as conquistas, e oferecendo feedback aos participantes (ROBSON et 

al., 2015). 

Werbach e Hunter (2012) apontam que as mecânicas são os processos básicos que 

direcionam a sequência das ações e geram o engajamento dos jogadores. No Quadro 2 pode-

se visualizar as 10 principais mecânicas de jogos identificadas pelos autores. 

 

Quadro 2 – MECÂNICAS DE JOGOS 

Mecânica Descrição 

Desafios Tarefas que requerem esforço para a solução 

Sorte Elementos de aleatoriedade 

Competição Situações que oferecem a vitória ou a derrota aos jogadores 

Cooperação 
Situação em que os jogadores precisam atuar em conjunto para atingir um 

objetivo comum 

Feedback Informação sobre o desempenho do jogador 

Aquisição de Recursos Obtenção de itens úteis ou colecionáveis 

Recompensas Benefícios por ações ou conquistas determinadas 

Transações Trocas diretas ou indiretas entre os jogadores 
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Rodadas Participação sequencial com alternância dos jogadores 

Conquista de Territórios 
Espaços físicos ou virtuais conquistados a partir de objetivos específicos 

atingidos pelo jogador ou grupo 

Fonte: Werbach e Hunter, 2012. 

 

As mecânicas de jogos são extremamente importantes para criar a estrutura da 

experiência gamificada, mas são as dinâmicas e a estética ou emoções que darão vida para a 

experiência e motivarão as mudanças de comportamento nos participantes (ROBSON et al., 

2015). Enquanto os componentes e as mecânicas fazem parte da construção e das decisões do 

designer da ação gamificada, as dinâmicas e as estéticas (ou emoções) serão resultantes da 

interação do usuário com ela. 

 

2.6.3 Dinâmicas de Jogos 

 

Na gamificação, as dinâmicas representam os tipos de comportamentos dos 

jogadores que surgirão à medida que a experiência acontece. Diferentemente das mecânicas 

que são definidas pelo designer da ação gamificada, as dinâmicas são produzidas em função 

de como os jogadores seguem e utilizam as mecânicas definidas (ROBSON et al., 2015). 

No processo de construção da ação gamificada, o designer deve se antecipar em 

relação aos comportamentos que deseja obter a partir da participação do usuário e até mesmo 

prever as possíveis reações que ocorrerão, a partir das escolhas dos componentes e mecânicas 

de jogos. Segundo Werbach e Hunter (2012), o pensamento orientado para jogos ou 

simplesmente pensamento de jogo, usa todos os recursos possíveis de serem reunidos para 

criar experiências engajadoras que motivam comportamentos desejados. 

Como já visto anteriormente, os jogos possuem elementos que engajam e motivam os 

usuários na continuidade da interação com estes e, de acordo com Werbach e Hunter (2012) 

também podem estimular ações e comportamentos como a resolução de problemas, o 

interesse do iniciante ao especialista e mestre, quebra de grandes desafios em etapas, 

promoção do trabalho em equipe, oferta de senso de controle aos jogadores, personalização da 

experiência para cada participante, premiação de pensamentos fora da caixa, redução do medo 

de errar que inibe a inovação, apoio a interesses e conjuntos de habilidades diversos e, 

atitudes de confiança e otimismo. 

No Quadro 3 encontra-se as principais dinâmicas de jogos observadas por Werbach e 

Hunter (2012). 
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Quadro 3 – DINÂMICAS DE JOGOS 

Dinâmica Descrição 

Restrições Limitações oferecidas pelas regras do jogo 

Emoções Curiosidade, competitividade, frustração, felicidade e etc. 

Narrativa Presença de um enredo ou uma história consistente 

Progressão Desenvolvimento do jogador ao longo do jogo 

Relacionamentos Interações sociais que geram os sentimentos de camaradagem, status, altruísmo e etc. 

Fonte: Werbach e Hunter, 2012. 

 

A progressão ou o desenvolvimento do jogador ao longo do jogo é importante na 

geração de uma experiência gamificada engajadora e que motive a sua continuidade de 

participação e evolução. Kim (2018) cita que em linha com a teoria da autodeterminação as 

pessoas são motivadas por progressos significativos e propõe que a construção de um jogo 

considere uma jornada ou caminho de maestria, conforme apresentado na figura 3, sendo 

baseada em quatro estágios: 

1. Descoberta – os visitantes descobrem o produto, formam uma impressão e 

decidem se participarão; 

2. Integração – os recém-chegados dão os primeiros passos, aprendem como o 

jogo funciona e começam a adquirir valor da experiência; 

3. Construção do Hábito – os jogadores regulares se reengajam em um ciclo que 

entrega a sensação ou experiência que estão em busca; 

4. Maestria – a construção de habilidades possibilita que os jogadores se tornem 

especialistas e dominem o jogo, estando prontos para algo a mais. 

 

Figura 3 - CAMINHO DE MAESTRIA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kim, 2018. 

 

As dinâmicas são resultantes da experiência que o jogador terá com o jogo e, em 

marketing, dos consumidores com a ação gamificada. Enquanto as mecânicas de jogos 

possibilitam o funcionamento da ação e delimitam o cenário e as possibilidades para os 

participantes, as dinâmicas definem as forças que movimentam o usuário ou consumidor 

durante toda a experiência gamificada. E a partir dos movimentos que ocorrem durante o 
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jogo, diversas emoções são provocadas nos usuários que, conforme visto no ciclo de 

engajamento social de Zichermann e Cunninghan (2011), estimulam novas ações e promovem 

o reengajamento na ação. As emoções ou respostas emocionais (HUNICKE; LEBLANC; 

ZUBEK, 2004) provocadas nos usuários de uma ação gamificada, constituem as estéticas 

dessa. 

 

2.6.4 Estéticas de Jogos 

 

Zichermann e Cunninghan (2011) consideram que a estética de um sistema 

gamificado explicita como o jogo faz o jogador se sentir durante a interação, podendo ser 

vista como resultante de emoções criadas a partir das interações com as mecânicas e 

dinâmicas. 

Robson et al. (2015) citam que, no design de jogos, a estética ou as emoções, 

descrevem as respostas emocionais desejáveis, como por exemplo, a fantasia, resignação, 

camaradagem e a descoberta, que são obtidas dos jogadores quando eles interagem com o 

jogo. Essas emoções são reações ou estados mentais provocados entre os jogadores quando 

eles participam da experiência gamificada. Embora as emoções não sejam de caráter de 

escolha ou decisão do designer da ação gamificada, numa ação de marketing elas devem ser 

previstas, antecipadas e estudadas, visto que são um produto de como os jogadores utilizam as 

mecânicas e então geram as dinâmicas (ROBSON et al., 2015). 

A estética de um jogo tem participação relevante para que os usuários se engajem nas 

atividades propostas pelo designer, com a sensação do prazer fazendo parte de uma 

experiência gamificada positiva (EPPMANN; BEKK; KLEIN, 2018). Robson et al. (2015) 

consideram que a diversão e o entretenimento fazem parte da estética de um jogo e podem 

ocorrer em diferentes formas como excitação, divertimento, admiração, surpresa e triunfo. Os 

autores ainda fazem um alerta para as contrapartidas, que eventualmente são oriundas de uma 

experiência negativa, como a decepção, frustração e tristeza em função da perda ou da não 

conquista de uma recompensa.  

Como a estética de uma ação gamificada representa diretamente as emoções geradas 

pelos participantes, no processo de design da ação, o designer deve atentar-se às 

características do seu público-alvo. A gamificação tem sido utilizada por empresas para gerar 

experiências mais engajadoras e motivadoras e, segundo Gil, Cantador e Marczewski (2015), 

as diferentes possibilidades de uso dos elementos de jogos em contextos que não são de jogos, 
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precisam estar alinhadas com o público-alvo ou perfil dos jogadores. No caso de marketing, 

além do entendimento profundo do consumidor, considerando suas motivações, hábitos, 

comportamentos, interesses e expectativas, é interessante também considerar as respostas 

comportamentais oriundas da interação de um jogador com os elementos presentes nos jogos. 

Os jogos provocam diferentes emoções nas pessoas que jogam, não pelo jogo em si, 

mas pelas experiências que o jogo cria (LAZZARO, 2004). Lazzaro (2004) identificou quatro 

tipos de interações que capturam a atenção e motivam o jogador a partir de emoções e 

experiências resultantes de jogos considerados como sucesso de vendas: busca pelo desafio, 

conquista de objetivos e superação de obstáculos, que criam emoções de frustração, triunfo e 

alívio; participação, imersão no jogo e descobertas, que despertam a curiosidade, surpresa e a 

admiração; a possibilidade de desfrutar de mudanças significativas no seu estado interno 

durante e após o jogo, vivenciando emoções de excitação e relaxamento; e, o prazer em 

interagir e socializar com outros jogadores, que geram emoções de amizade, camaradagem e o 

prazer em relação à vitória ou até mesmo a derrota do outro. 

Na literatura (BARTLE, 1996) encontra-se quatro principais tipos de jogadores, 

definidos como os arquétipos de Bartle: os conquistadores, que são motivados pelo acúmulo 

de recursos e recompensas; os exploradores, motivados pelas descobertas e por desvendar as 

mecânicas do jogo; os socializadores, motivados pelo relacionamento dentro e fora do jogo e 

os lutadores, motivados pelo domínio e capacidade de se afirmar perante outros ou ao próprio 

ambiente do jogo. Esses perfis têm importância especial no entendimento do público-alvo 

pelo designer para que construa ações com elementos motivacionais alinhados aos perfis dos 

participantes da ação gamificada. 

Zichermann e Cunninghan (2011) observam que, os jogadores podem ter 

características dos 4 arquétipos de Bartle ao mesmo tempo e o tipo dominante pode mudar ao 

longo da vida e até mesmo variar de jogo para jogo. Os autores apontam ainda, que na média, 

uma pessoa pode ter 80% das características de um socializador, 50% de um explorador, 40% 

conquistador e 20% de lutadores. Os arquétipos de Bartle podem ser uma boa referência para 

que os designers escolham elementos de jogos, que possivelmente gerarão emoções positivas 

em função dos perfis ou até mesmo comportamentos que se busca atingir com a ação 

gamificada. 

Na construção da ação gamificada, é importante que o designer esteja atento ao perfil 

dos jogadores e o engajamento ao longo do tempo, definido por Werbach e Hunter (2012) 

como os ciclos de atividades compreendidos por ciclos de engajamento e escadas de 
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progressão. As ações dos jogadores são resultantes das motivações e em troca produzem 

feedbacks em forma de respostas do sistema, como por exemplo, a pontuação. Essas respostas 

motivam o jogador a participar das próximas ações e assim em diante, gerando um estágio de 

engajamento. Já as escadas de progressão, refletem o fato de que a experiência do jogo muda 

conforme o jogador participa dela, desde a etapa inicial (integração), o aumento do nível de 

dificuldade, os momentos estáveis e os de maior desafio, incluindo as surpresas ou fatos 

inesperados que motivam as pessoas. 

Robson et al. (2015) fazem uma consideração interessante, de que a experiência 

gamificada pode contar ainda com a participação passiva e indireta dos ‘expectadores’, cuja 

presença influenciará no desenvolvimento e funcionamento da ação e no comportamento dos 

jogadores. Esses participantes fazem parte do cenário gamificado e contribuem para a sua 

atmosfera. Esse é um detalhe importante, considerando que  a unidade de análise deste estudo 

de caso trata-se de uma ação de marketing gamificada conduzida nas mídias sociais e, que 

envolveu a participação de pessoas que desempenharam o papel de expectadores ou 

torcedores daqueles que participaram diretamente. 

Todas essas considerações teóricas sobre os elementos de jogos são relevantes para 

entender os diferentes aspectos que influenciam a estética de uma ação gamificada, ou seja, as 

emoções resultantes da interação do usuário ou, neste estudo de caso, do consumidor, com a 

ação proposta. Como já observado, apesar do designer da ação não ter o controle ou pré-

definir as emoções resultantes dessa interação, na área de marketing é importante que os 

profissionais responsáveis pela gamificação, escolham componentes e mecânicas, analisando 

as possíveis dinâmicas que ocorrerão e consequentemente, as respostas emocionais dos 

participantes, sejam essas positivas ou negativas. As considerações finais deste referencial 

teórico incluem alguns resultados obtidos em pesquisas acadêmicas realizadas sob a temática 

da gamificação e, finalmente, uma estrutura interessante para que os profissionais de 

marketing possam avaliar e simular toda a ação gamificada. 

 

2.6.5 Considerações Finais sobre o Uso dos Elementos de Jogos na Gamificação em 

Marketing 

 

Existem diversas possibilidades para o uso dos elementos de jogos, que resultarão em 

diferentes respostas dos participantes durante a interação com esses, refletindo na experiência 

gamificada. Como últimas considerações, é válido destacar alguns resultados experimentais 
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observados por pesquisadores que avaliaram de forma isolada ou em conjunto a influência dos 

elementos de jogos na motivação e engajamento dos envolvidos em uma ação gamificada. 

De acordo com a análise bibliométrica realizada por Tobon, Ruiz-Alba e García-

Madriaga (2020), os mecanismos primários de gamificação que podem influenciar a decisão 

de consumidores são: premiações, desafios, significância, influência social, avaliação e 

interatividade. Ainda de acordo com os autores e a fim de aumentar a efetividade da 

implementação de sistemas gamificados, a literatura reportou o uso de mecanismos como 

feedback, competição, prêmios, desafios, engajamento social e regras, e certas condições 

como participação voluntária e objetivos desafiadores. 

Para Yang, Asaad e Dwivedi (2017), os marketeiros ou designers de jogos devem 

prestar mais atenção a elementos que possam trazer percepções ou experiências prazerosas 

para os usuários que utilizarão o jogo, visto que influenciam positivamente a intenção de 

engajamento e a atitude com a marca. No design de um jogo, esses elementos poderiam ser a 

competição com outros participantes, interatividades interessantes ou sistema de premiação. A 

influência da gamificação nas decisões online dos consumidores é explicada, primariamente, 

pelo mecanismo da premiação. Em outras palavras, consumidores estão dispostos a participar 

do jogo, se e apenas se eles podem ganhar um prêmio em troca, seja este simbólico ou real 

(TOBON; RUIZ-ALBA; GARCÍA-MADARIAGA, 2020). 

Lucassen e Jansen (2014) verificaram que a competição foi um dos três mecanismos 

identificados por executivos de marketing, participantes de uma pesquisa exploratória sobre a 

intenção de uso da gamificação em suas campanhas, que atendem ao objetivo de engajamento. 

Segundo os pesquisadores as mecânicas de competição consistem em um participante ou 

grupo ganhar e outros perderem, enquanto mecânicas de cooperação contam com a 

colaboração dos participantes para atingir um objetivo comum.  

Leclercq, Hamedi e Poncin (2018a) afirmam que ambos os tipos de mecânicas 

podem ser aplicadas simultaneamente em configurações de coopetição – um contexto onde os 

competidores cooperam entre si para atingir uma maior criação de valor quando comparada 

com o valor criado sem a colaboração. Mecânicas baseadas na colaboração e desafios, com a 

presença de times, níveis e buscas foram as preferidas e mais relevantes para estudantes 

participantes de um estudo para identificação da efetividade e de como essas mecânicas 

poderiam ser melhores implementadas para o contexto de ensino eletrônico ou e-learning 

(GIL; CANTADOR; MARCZEWSKI, 2015). 
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Em relação às dinâmicas resultantes das escolhas dos componentes e mecânicas pelo 

designer da ação, as restrições, ações baseadas em rodadas e tempo limitado, são as que têm 

maior impacto no engajamento na visão de executivos de marketing participantes de uma 

pesquisa sobre a intenção de uso da gamificação (LUCASSEN; JANSEN, 2014).  Werbach e 

Hunter (2012) observam também que, assim como nos videogames, é importante que o senso 

de progressão seja utilizado na gamificação e os níveis, fases ou etapas, constituem os 

elementos que estimulam os jogadores a continuarem jogando e a oportunidade de receberem 

feedback relativo ao desempenho. O jogo é um processo e não um resultado ou uma 

consequência, e caso não ofereçam recursos que motivem o jogador a continuar, podem se 

tornar chato, estagnado, estático e desinteressar o próprio jogador (WERBACH; HUNTER, 

2012).  

De acordo com Werbach e Hunter (2012), uma gamificação de sucesso tem três 

aspectos relevantes em relação ao feedback: feedbacks informativos inesperados aumentam a 

autonomia e as motivações intrínsecas (as pessoas gostam de ser surpreendidas), os usuários 

gostam de receber um reforço sobre o próprio desempenho (mensagens positivas podem 

engajar o jogador e motivá-lo nas próximas etapas) e, os usuários regulam os próprios 

comportamentos baseado nas métricas que são apresentadas (frequência e o tipo de feedback 

apresentado direciona a motivação dos jogadores). A utilização dos pontos pode ser bastante 

interessante na ação gamificada, pois oferecem feedback para os usuários, promovem o status 

social quando divulgados aos demais participantes e fornecem dados relevantes para o 

designer do jogo, entre outros benefícios (WERBACH; HUNTER, 2012). 

Num contexto gerencial e para as comunidades online das marcas consideradas no 

estudo de Xi e Hamari (2020), os pesquisadores sugerem que sejam considerados o uso de 

recursos de gamificação que estejam relacionados com a conquista e interação social, para 

aumentar o engajamento emocional, cognitivo e social com a marca e, eventualmente, 

aumentar o reconhecimento da marca e lealdade à mesma. Os recursos de imersão podem ser 

utilizados de acordo com os objetivos específicos de marketing, como por exemplo os 

direcionados para o engajamento social.  A partir dos resultados obtidos, a gamificação tem 

um efeito significativo no engajamento do consumidor com a marca, sendo que os recursos de 

conquista e de interação social foram associados positivamente com as dimensões emocional, 

cognitiva e social do construto engajamento da marca (XI; HAMARI, 2020). 

O uso da gamificação em marketing é uma estratégia interessante e criativa para 

conectar marcas e consumidores, oferecendo uma forma mais interativa de relacionamento, 
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com a possibilidade do uso de inúmeros recursos ou elementos de jogos (componentes, 

mecânicas, dinâmicas e estética) em diferentes contextos para atingir distintos objetivos de 

negócios. Conforme vimos neste referencial teórico, os elementos utilizados na gamificação 

em marketing precisam estar conectados com o público-alvo e oferecer uma experiência 

significativa, mais que um sistema de acúmulo de pontos, com recursos visuais atraentes ou 

com ações e recompensas sem sentido. Uma experiência de marketing gamificada de sucesso, 

ou seja, que resulte em resultados emocionais positivos dos consumidores e atinja os objetivos 

de negócio propostos, passa por um design gamificado bem elaborado e estruturado.  

Dessa forma, como última consideração, apresentamos uma estrutura ou modelo para 

que os profissionais de marketing se utilizem para construir, analisar e até mesmo simular 

uma ação gamificada. O Gamification Design Canvas (CAMPOS JUNIOR, 2020) é uma 

estrutura de design para ações gamificadas desenvolvida pelo Prof. Henrique de Campos 

Junior, da Fundação Getúlio Vargas e propõe seis aspectos relevantes, que não 

necessariamente precisam ser respondidos sequencialmente. Na figura 4, podemos visualizar 

a estrutura que foi utilizada pela SportAção durante a construção e design da ação gamificada. 
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Figura 4 - ESTRUTURA GAMIFICATION DESIGN CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Campos Junior, 2020. 
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3 METODOLOGIA 

 

A seção metodológica deste trabalho apresenta a abordagem da pesquisa, as fontes 

das evidências utilizadas, as estratégias de análise das evidências e o protocolo de estudo de 

caso. Essa estrutura está em acordo com as observações e propostas realizadas por Yin 

(2015), para a condução de um estudo de caso, que segundo o autor, busca investigar 

fenômenos contemporâneos em profundidade e em seu contexto de mundo real. Na sequência, 

descreve-se a SportAção e os detalhes da ação gamificada que foram objeto de estudo e 

unidade de análise, respectivamente.  

 

3.1 Abordagem Metodológica 

 

Este trabalho, de natureza exploratória, utilizou a metodologia de pesquisa 

qualitativa conduzida sob a forma de estudo de caso único, a fim de entender como a 

gamificação pode contribuir em ações de relacionamento e engajamento dos consumidores 

nas redes sociais de uma empresa varejista. Trata-se de um caso real, realizado e 

acompanhado dentro de um contexto de negócios e da perspectiva de marketing na empresa 

SportAção. 

A escolha dessa abordagem metodológica que contou com a participação direta do 

autor enquanto líder da equipe que desenvolveu e coordenou a ação gamificada, considera a 

visão de Creswell (2007), quando os pesquisadores qualitativos tentam entender o contexto ou 

o ambiente dos participantes visitando esse cenário e colhendo informações pessoalmente, 

realizando ainda uma interpretação do que encontram, moldada pelas experiências próprias e 

pela formação do pesquisador. 

Para Yin (2015), a pesquisa de estudo de caso seria o método preferencial em 

comparação a outros em situações nas quais as principais questões de pesquisa são “como?” 

ou “por quê?”, um pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre eventos 

comportamentais e o foco do estudo é um fenômeno contemporâneo em detrimento de um 

fenômeno completamente histórico. Dentro desse contexto, entende-se que a gamificação, 

especialmente relacionada ao contexto organizacional e marketing, é um fenômeno 

relativamente contemporâneo e que, conforme discutido no referencial teórico deste trabalho, 

teve suas primeiras definições formais e acadêmicas consensuadas há cerca de 10 anos com 

Deterding et al. (2011) e Huotari e Hamari (2011). 
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Este estudo de caso único, tem ainda expectativas holísticas buscando entender em 

maior profundidade um fenômeno específico e particular (ALMEIDA, 2016) e se propõe a 

explorar maiores detalhes de um projeto realizado dentro de um contexto de negócios e de 

gestão de marketing, não tendo a pretensão de realizar generalizações ou encontrar leis 

universais, sendo este o seu maior benefício (MARIOTTO; ZANNI; MORAES, 2014). 

Dessa forma, e considerando as respectivas escolhas metodológicas, esta pesquisa 

procura contribuir com os estudos realizados sob a temática de gamificação em marketing e 

servir de inspiração para futuras pesquisas com maior amplitude e em diferentes contextos de 

negócios, alinhado com a proposta de Mariotto, Zanni e Moraes (2014) ao citar que, as suas 

particularidades podem ser vistas como oportunidades para ajustes num entendimento da 

realidade já cristalizado. 

  

3.2 Fontes das Evidências 

 

De acordo com Yin (2015), a oportunidade de se usar diferentes e múltiplas fontes de 

evidência é um importante ponto forte da coleta de dados do estudo de caso, garantindo a 

qualidade e aumentando a confiabilidade desse tipo de projeto de pesquisa. Para tanto, neste 

trabalho foram utilizadas três diferentes fontes – entrevistas semiestruturadas, observação 

participante e documentos, os quais serão detalhados na sequência. 

As entrevistas são uma das fontes mais importantes de informação para o estudo de 

caso e elas lembram conversas guiadas e não investigações estruturadas (YIN, 2015). Lima 

(2016) considera que a entrevista se trata de uma conversa, na qual o entrevistador pode obter, 

recuperar e registrar as experiências guardadas na memória das pessoas e que, na entrevista 

semiestruturada segue-se um roteiro com questões principais e específicas, em uma ordem 

prevista, mas com a liberdade de se incluir outras questões, sempre buscando fluidez, 

imparcialidade e alinhamento com os objetivos da pesquisa. 

Os apêndices A e B apresentam os roteiros com as questões das entrevistas 

direcionadas para os participantes inscritos da campanha, diferenciando-se apenas pelo 

público-alvo envolvido. As questões foram elaboradas após a conclusão do referencial teórico 

deste trabalho e alinhadas aos objetivos gerais e específicos. No Quadro 4, visualiza-se que 

foram realizadas dezenove entrevistas, com pessoas de diversos perfis. Por questões de 

confidencialidade, os nomes dos entrevistados foram alterados e são fictícios, mantendo-se 

apenas o nome real da escolinha. 
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Quadro 4 – ENTREVISTAS REALIZADAS 

Roteiro Entrevistado Descrição Escolinha 

APÊNDICE A – 

Participante da 

campanha (pais ou 

responsáveis das 

crianças) 

Fernanda Mãe do Kaio Pitangueira 

Gabriela Mãe do Silvio Batalha 

Érica Mãe do Gabriel Bate Bola 7 de Setembro 

Paulo Pai do Daniel Bate Bola 

Gisele Tia do João R. Footz 

Pedro Pai do Tadeu R. Footz 

Ester Responsável pelo Juliano R. Footz 

Denis Pai do Evandro Centro da Coroa 

Tiago Tio do André Chute Inicial 

Rodrigo Pai do Lucas Batalha 

Lívia Mãe do Tomás Lausanne 

Estela Mãe do Guilherme Magnus 

APÊNDICE B – 

Participante da 

campanha 

(representante da 

escolinha) 

Amanda Diretora de Comunicação Pitangueira 

Andreia Coordenadora de Comunicação Batalha 

Daniel Diretor de Comunicação Liga Leste 

Antônio Coordenador de Comunicação Bate Bola 

Caio Diretor Presidente Carlyle 

Janaína Diretora de Comunicação R. Footz 

Thiago Diretor de Esportes Centro da Coroa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além das entrevistas realizadas com os dois grupos, o autor deste trabalho atuou 

também como observador participante, enquanto membro da equipe de trabalho e, 

especialmente, atuando como um “juíz” dentro da ação gamificada, assim como num jogo de 

futebol, delimitando as regras, interagindo com os jogadores durante a ação, respondendo às 

dúvidas existentes e solucionando os eventuais conflitos relacionados com a ação. Segundo 

Yin (2015), a observação participante ocorre quando o pesquisador não é simplesmente um 

observador passivo, possibilitando o acesso a eventos que, de outro modo, seriam inacessíveis 

ao estudo e traz uma perspectiva valiosa na produção de um retrato preciso do fenômeno 

estudado. 

E por fim, utilizou-se da documentação para complementar a coleta e análise das 

evidências a partir do uso de documentos administrativos da empresa em questão, relatórios 

da área de marketing digital e materiais coletados no Instagram – comentários dos usuários, 

mensagens recebidas e compartilhamento de informações. Todos os documentos coletados 

foram utilizados com cautela, levando em consideração as observações feitas por Yin (2015) 
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de que são complementares às outras fontes de evidência, podendo corroborar ou refutar as 

evidências e, especialmente, se oriundo de sites de mídia social, devem ser tratados com uma 

visão cética e investigativa. 

 

3.3 Estratégia de Análise das Evidências 

 

A produção de análises de alta qualidade é um grande desafio em estudos de caso 

que exigem a consideração de toda a evidência coletada, a apresentação da evidência separada 

de qualquer interpretação e a consideração das interpretações alternativas (YIN, 2015). A 

partir dessa perspectiva, a proposta deste trabalho foi de agrupar os resultados e discussões em 

uma única seção, de forma a criar uma narrativa exploratória, doravante um entendimento 

mais profundo das reações dos participantes em relação à ação gamificada e a percepção 

quanto aos elementos de jogos utilizados, dentro de uma estratégia maior da empresa de 

estabelecer uma ação de relacionamento e engajamento nas suas redes sociais e, mais 

especificamente, no seu perfil do Instagram. 

A apresentação dos resultados é sequencial, partindo da busca por padrões e insights, 

a partir da transcrição das entrevistas semiestruturadas, combinadas com a observação 

participante do autor, redigidas em uma espécie de diário de campo ao longo da campanha e, 

complementadas com documentos e dados obtidos no perfil do Instagram da empresa e 

controles internos. É importante ressaltar que a análise e discussão dos resultados considerou 

fortemente o referencial teórico sob a temática de gamificação, embora não se tenha levantado 

proposições teóricas na busca por uma validação da teoria ou generalizações, dado o interesse 

e a natureza exploratória deste trabalho. 

Após as transcrições das entrevistas semiestruturadas, dentro da escolha de uma 

abordagem qualitativa e exploratória, foi utilizado o método de análise de conteúdo alinhado à 

uma de suas principais funções, segundo a visão de Bardin (2016) – heurística – quando o 

pesquisador busca enriquecer a tentativa exploratória, aumentando a propensão para a 

descoberta. No Quadro 5, observa-se as categorias e subcategorias de análise, definidas a 

priori em função dos objetivos desta pesquisa e os elementos analisados foram inventariados 

e classificados com o uso da técnica de categorização (BARDIN, 2016). 
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Quadro 5 – CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE ANÁLISE 

Categorias Subcategorias 

Reações dos participantes 

Avaliação geral da ação (positiva ou negativa) 

Principais aspectos positivos da ação 

Principais aspectos negativos da ação 

Sugestões de melhorias para futuras ações 

Percepção dos elementos de jogos 

Componentes 

Mecânicas 

Dinâmicas 

Estéticas 

Facilitadores e empecilhos do uso da gamificação 

Elementos de jogos que facilitaram a participação do 

jogador 

Elementos de jogos que dificultaram a participação do 

jogador 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4 Protocolo de Estudo de Caso 

 

De acordo com Yin (2015), em um estudo de caso único o protocolo de estudo de 

caso busca aumentar a confiabilidade da pesquisa e orientar o pesquisador na realização da 

coleta de dados. Este instrumento mantém o alvo da pesquisa sobre o tópico do estudo de 

caso, antecipa eventuais problemas e ajudará a evitar descompassos em longo prazo (YIN, 

2015). O Quadro 6, apresenta o protocolo adaptado de Yin (2015) utilizado neste trabalho. 

 

Quadro 6 – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

Seção Itens Descrição 

Visão geral do 

estudo de caso e 

finalidade do 

protocolo 

Missão do estudo de caso 

Entender como a gamificação pode contribuir em uma 

determinada ação de marketing digital, realizada pela 

SportAção no seu perfil do Instagram, no relacionamento 

e engajamento com os seus consumidores. O estudo 

busca ainda avaliar a reação dos participantes, a 

percepção sobre elementos de jogos utilizados e 

acompanhar a interação com a marca e impacto em 

indicadores comerciais. 

Público-alvo do estudo de 

caso 

Participantes diretos da ação gamificada, identificados 

como jogadores: crianças praticantes de futebol e suas 

respectivas escolinhas de treinamento. 

Comunidade de seguidores do perfil do Instagram da 

SportAção com interesse na temática do futebol. 

Estrutura teórica e principais 

literaturas do estudo de caso 

• Definição de gamificação – Deterding et al. (2011) e 

Huotari e Hamari (2011); 

• A gamificação e a teoria da autodeterminação (TDA) 

– Sailer et al. (2017) e Xi e Hamari (2019); 

• Gamificação em marketing – Lucassen e Jansen 

(2014) e Hsu e Chen (2018); 

• Principais desafios no uso da gamificação – Werbach 

e Hunter (2012), Zichermann e Cunninghan (2011), 

Högberg, Hamari e Wästlund (2019) e Meloni e 

Gruener (2012); 

• Design gamificado e a experiência de jogo – 

Deterding (2015), Zichermann e Cunninghan (2011), 
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Robson et al. (2015) e Werbach e Hunter (2012); 

• O uso dos elementos de jogos na experiência 

gamificada – Werbach e Hunter (2012), Robson et 

al. (2015), Eppmann, Bekk e Klein (2018) e 

Högberg, Hamari e Wästlund (2019). 

Procedimentos de 

coleta de dados 

Responsáveis pela coleta de 

dados 

Diretor de Operações (e autor deste trabalho) e Estagiário 

de Marketing Digital 

Plano de coleta de dados 

Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os pais 

ou responsáveis pelas crianças que participaram da 

campanha, e com os representantes das escolinhas 

participantes responsáveis pela gestão dos respectivos 

perfis no Instagram. Outras evidências serão consideradas 

a partir das observações participante do autor e da coleta 

de dados e informações em documentos e controles 

internos da empresa.  

Questões de 

estudo de caso 

Explorar as reações dos 

participantes 

• Qual a opinião geral do participante em relação à 

campanha? 

• Quais foram os principais aspectos positivos da 

campanha? 

• Quais foram os principais aspectos negativos da 

campanha? 

• Quais as sugestões de melhorias? 

Entender a percepção em 

relação aos elementos de 

gamificação 

• Dos elementos de jogos utilizados quais foram os 

mais citados e espontaneamente identificados pelos 

participantes? 

• Quais as percepções dos participantes em relação aos 

componentes, mecânicas e dinâmicas, específicos 

utilizados na campanha? 

• Que aspectos positivos e negativos foram citados e 

associados com elementos de jogos? 

• Quais sentimentos foram citados pelos participantes? 

• Como os participantes avaliam a questão da 

competição e cooperação? Qual o impacto gerado? 

• Qual a percepção sobre a premiação oferecida? 

Identificar os facilitadores e 

empecilhos do uso da 

gamificação 

• Que elementos de jogos facilitaram o uso da 

gamificação para os usuários? 

• Que elementos de jogos dificultaram o uso da 

gamificação para os usuários? 

Acompanhar a interação dos 

consumidores e impacto em 

indicadores comerciais 

• Como foi a evolução do número de seguidores no 

perfil do Instagram? 

• Qual foi o engajamento com as postagens e disputas 

realizadas? 

• Quais os principais resultados comerciais obtidos 

durante a campanha? 

Guia para o 

relatório de 

estudo de caso 

Público-alvo do relatório 
Profissionais e acadêmicos da área de marketing com 

interesse na temática de gamificação. 

Estrutura de apresentação 

dos resultados e discussões 

Os resultados e discussões serão apresentados em  uma 

estrutura analítica linear, retomando o problema de 

pesquisa, os objetivos gerais e específicos, os dados 

coletados das diferentes fontes de evidências, as 

discussões à luz do referencial apresentado e as 

conclusões, incluindo as implicações gerenciais, 

limitações da pesquisa e oportunidades de pesquisas 

futuras. 

Possíveis periódicos para 

publicação e eventos para 

submissão de trabalhos 

• Revista Brasileira de Marketing (REMark); 

• Revista de Administração Mackenzie; 

• Journal of Digital & Social Media Marketing; 

• Congresso Latino-Americano de Varejo e Consumo 
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(CLAV); 

• Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento 

Digital (SBGames). 

Fonte: Extraído e adaptado de Yin (2015). 

 

3.5 Descrição da Empresa: SportAção 

 

A SportAção é uma empresa de confecção e varejo de artigos esportivos de São 

Paulo/SP, presente no mercado desde 1985. Configurada como empresa de pequeno porte e de 

gestão familiar, a SportAção especializou-se na produção de camisas e uniformes esportivos 

personalizados e revenda de artigos esportivos de marcas próprias e terceiras, que representam 

igualmente 50% das suas fontes de receita. Apesar de atender aos esportistas de diferentes 

modalidades, a empresa é especialista na categoria futebol, com 90% de participação na linha 

de personalizados e 60% na revenda de artigos esportivos. 

Com um modelo de negócios baseado 100% em lojas físicas e pouca presença e 

relacionamento com os consumidores em âmbito digital, ao longo dos últimos anos, a 

empresa tem buscado a modernização e profissionalização da gestão e estruturação de uma 

área de marketing digital para o desenvolvimento de estratégias e ferramentas que 

possibilitem a atuação nos canais online, seja para o relacionamento com os consumidores, 

promoção da marca e venda dos seus produtos. 

Em 2020 e, em função da pandemia causada pelo COVID-19, a SportAção se viu 

ainda mais pressionada para acelerar as ações e projetos que habilitassem a empresa a se 

relacionar e vender produtos por meio de canais digitais aos seus consumidores, diante das 

restrições exigidas para o fechamento das lojas e protocolos de isolamento e distanciamento 

sociais. Entre os projetos que se tornaram mais relevantes nesse contexto, destacam-se: a 

reformulação do seu website, o lançamento de uma plataforma de e-commerce para uma de 

suas marcas próprias, a criação de um whatsapp comercial e a gestão das suas redes sociais. 

Presente em bairros periféricos da grande São Paulo, em regiões comerciais de rua de 

grande movimento (como Penha, Itaim Paulista e centro de Guarulhos), com forte 

relacionamento com a comunidade e consumidores locais, boa reputação da marca entre times 

e atletas varzeanos (amadores) de futebol e a comemoração dos seus 35 anos de mercado, a 

SportAção decidiu por dedicar maior esforço à gestão das suas redes sociais, como forma de 

promoção da marca e estabelecimento de um canal mais próximo de comunicação e 

relacionamento com os seus consumidores. 
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A comemoração dos 35 anos da empresa previa algumas ações direcionadas para os 

consumidores em âmbito físico, com a realização de promoções nas lojas e eventos ao ar livre 

e, que seriam complementados por ações nos canais online. Entretanto, com a pandemia, a 

empresa foi forçada a concentrar todos os esforços em ações digitais, revisando a sua 

estratégia e se apoiando em ações de marketing digital, com conteúdos interativos e divertidos 

para tal. 

Contando com uma equipe de 4 pessoas que compartilharam a sua função para a 

formação de uma célula de marketing digital, a empresa definiu como estratégia prioritária o 

fortalecimento da sua presença no Instagram e a geração de conteúdos mais relevantes e 

alinhados ao seu público-alvo. Além de definir um planejamento de conteúdos e novos 

critérios de design, na busca por uma identidade visual mais conectada com os seus 

consumidores, a equipe, liderada pelo Diretor de Operações e autor deste trabalho, propôs a 

utilização da gamificação como estratégia para o desenvolvimento de ações mais criativas, 

interativas e divertidas. A partir dessa escolha, a equipe desenvolveu e conduziu uma ação 

gamificada de marketing digital por meio do Instagram da empresa, descrita na sequência 

deste trabalho e que constituiu a unidade de análise deste estudo de caso. 

 

3.6 Descrição da Ação Gamificada: Campanha Mini Craque SportAção 

 

A ação de marketing digital nomeada de “Campanha Mini Craque” foi realizada 

durante o período de setembro a novembro de 2020 e desenvolvida pela equipe da SportAção 

nos 3 meses anteriores. Como parte das ações de comemoração dos 35 anos da empresa, a 

campanha foi idealizada em homenagem ao Dia das Crianças, sob a temática do futebol, 

sendo realizada totalmente pelo Instagram.  

Toda a estrutura da Campanha Mini Craque foi construída pela equipe a partir de 

uma proposta de pensamento orientado para jogos e as recomendações feitas por Robson et al. 

(2015) e Werbach e Hunter (2012) apresentadas no referencial teórico deste trabalho, a fim de 

implementar um design gamificado de sucesso e maximizar a captura de valor dentro de um 

contexto de negócios. A temática do futebol, considerando as regras e funcionamento de 

diferentes campeonatos e ainda alguns jogos eletrônicos existentes, foram estudados pela 

equipe de trabalho e serviram de inspiração para a construção da campanha e o design 

gamificado. 
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Os principais objetivos de negócio da campanha foram a promoção da marca 

SportAção no Instagram, aumento no número de seguidores e a geração de conteúdos 

relacionados ao futebol e à empresa, possibilitando uma maior interação com a sua 

comunidade. Apesar de não terem sido definidos especificamente objetivos comerciais e 

financeiros pela empresa, criou-se a expectativa de uma contribuição positiva para o volume e 

receita de vendas da linha de personalizados, dado o momento desafiador do mercado que já 

considerava perdas significativas no faturamento quando comparado com os resultados do ano 

anterior. As análises quantitativas desses objetivos não foram objeto de estudo deste trabalho, 

porém na seção de resultados e discussões foram feitas algumas considerações sobre estes. 

O Quadro 7, apresenta um resumo dos principais elementos de jogos definidos e 

utilizados pela equipe e que foram analisados na seção de resultados e discussões. No 

APÊNDICE C é possível verificar detalhes do design gamificado da ação no Gamification 

Design Canvas de Campos Junior (2020), preenchido pela equipe de trabalho e citado no 

referencial teórico deste trabalho. 

 

Quadro 7 – ELEMENTOS DE JOGOS DA CAMPANHA MINI CRAQUE SPORTAÇÃO 

Elementos Itens Descrição 

Componentes 

Vídeos das jogadas 
Vídeo de uma jogada de futebol, própria do jogador, a ser 

apresentado em cada uma das disputas. 

Futcards Representação visual de cada jogador 

Disputas 

Partida com duração de 24 horas, em que um jogador 

enfrenta o outro na busca pela maior quantidade de votos, 

podendo resultar em vitória, derrota ou empate. 

Votos 
Atributo quantitativo que expressa a decisão do torcedor 

em relação à escolha do jogador de preferência. 

Barra de progressão das 

votações 

Percentual dos votos recebidos de cada jogador, que pode 

ser acompanhado, em tempo real por todos que votaram, 

durante as disputas. 

Quantidade de votos 

Total de votos recebidos, acompanhados apenas pela 

conta administradora das votações e divulgada ao término 

das disputas. 

Tabelas de classificação 

Ranqueamento dos jogadores de acordo com a 

quantidade de vitórias, derrotas, empates, votos pró, 

votos contra e saldo de votos. 

Chave de campeonato 
Tabela de disputas eliminatórias que apresenta a trajetória 

das disputas até a final. 

Prêmios 
Recompensas oferecidas para os finalistas ou vencedores 

da campanha. 

Mecânicas 

Votação 
Mecânica principal de funcionamento da ação, na qual a 

comunidade escolhe o jogador de sua preferência. 

Competição 
A campanha se baseia em disputas entre 2 jogadores que 

resulta em vitória, derrota ou empate. 

Cooperação 

Os jogadores têm a possibilidade de convidar torcedores 

para votar e até mesmo envolver a sua escolinha durante 

a sua disputa. 

Feedback 
As disputas oferecem, em tempo real, o acompanhamento 

do percentual de votos recebidos. Ao final de cada 
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disputa é divulgado o total de votos recebidos. A tabela 

de classificação apresenta o desempenho do jogador ao 

final de cada rodada. 

Premiações 

Na etapa de jogadores, serão premiados o campeão, vice, 

3º lugar e 4º lugar, com prêmios diferentes para cada 

posição. Na etapa das escolinhas será premiada a campeã. 

Rodadas 
A campanha está estruturada em etapas, fases e rodadas 

de disputas, sequenciais e com alternância dos jogadores. 

Dinâmicas 

Restrições 

A campanha se realiza pelo Instagram. Podem participar 

crianças e adolescentes de até 15 anos. Cada jogador 

deve postar um vídeo de uma jogada própria, colocar a 

hashtag da campanha e marcar o perfil da SportAção. A 

participação na campanha está condicionada às disputas, 

que duram exatamente 24 horas e, ao desempenho obtido 

nas fases classificatória e eliminatória. 

Emoções 

Espera-se que a campanha gere diversão, interação, 

competição, cooperação e torcida entre os jogadores e 

participantes externos. 

Narrativa 

A campanha apresenta uma temática de futebol, inspirada 

no formato de campeonatos que ocorrem no Brasil e no 

mundo. 

Progressão 

Os jogadores podem acompanhar o desempenho ao longo 

da campanha e possuem, na etapa inicial, a oportunidade 

de melhorar os resultados ao longo das disputas. 

Relacionamentos 

A vitória de um jogador depende da maior quantidade de 

votos recebidos, exigindo assim que cada um convide o 

máximo de pessoas para votar. 

Estéticas 

Previstas 

Diversão 

Oferecer um espaço para entusiastas de futebol e seus 

respetivos torcedores, simulando em ambiente online 

uma experiência similar à vivenciada dentro de campo. 

Competitividade 

Inspirada num campeonato de futebol, a sequência de 

participação se baseia na vitória e os prêmios são 

destinados aos campeões. 

Camaradagem 

Os jogadores possuem a oportunidade de convidar 

pessoas para votar, atuando como torcedores e 

contribuindo para a sua sequência na campanha. 

Satisfação 
Sentimento de vitória oferecido em cada uma das 

disputas e/ou até mesmo de tentativa em direção a esta. 

Status 

Cada jogador tem a oportunidade de expor o seu perfil 

para a comunidade participante e até mesmo angariar 

mais seguidores para o seu perfil. 

Frustração Sentimento de derrota realizado a cada disputa perdida. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A ação foi direcionada para crianças e adolescentes com idade máxima de 15 anos, e 

suas respectivas escolinhas de treinamento, ambos identificados como “jogadores”. Caso a 

criança não treinasse formalmente numa escolinha, ela também poderia se inscrever e 

participar, sendo identificada internamente pela empresa como “jogador livre”. Participaram 

da ação 69 crianças de 23 escolinhas, sendo que apenas 4 destas, não treinavam formalmente 

ou possuíam vínculo com alguma instituição de treinamento.  

A campanha foi estruturada em 2 etapas, sendo a primeira direcionada para a criança 

e a segunda para as escolinhas que manifestaram o interesse e autorizaram a participação, 
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resultando em 69 jogadores na primeira etapa e 12 jogadores na segunda. Durante a 

divulgação da campanha procurou-se comunicar os principais objetivos desta, que visou 

homenagear os atletas infantis e juvenis de futebol, bem como prestigiar os responsáveis pela 

sua formação, as instituições de treinamento. Na seção de resultados e discussões foram feitas 

algumas considerações sobre o não interesse ou autorização de parte das escolinhas para a 

participação na segunda etapa. 

Para participar da campanha a criança deveria postar um vídeo de uma jogada 

própria nos stories ou feed (em um perfil próprio, do responsável ou da escolinha), identificar 

uma hashtag pré-definida - #sportacao35anos, marcar o perfil da SportAção - 

@sport.acao.oficial e enviar dados pessoais e confirmação de participação por mensagem do 

Instagram (direct) para a empresa. A partir daí, o jogador estaria inscrito e habilitado para 

participar da ação, que se baseou essencialmente em rodadas de disputas individuais entre os 

jogadores, assim como acontecem as disputas ou jogos entre os diferentes times em um 

campeonato de futebol. 

 Todos os jogadores inscritos receberam um ‘futcard’ virtual personalizado que, 

juntamente com o vídeo de sua jogada, passariam a representá-los durante toda a ação 

gamificada. Na Figura 5 é possível visualizar algumas imagens dos futcards dos jogadores da 

primeira etapa da ação. O APÊNDICE D contém alguns exemplos de posts utilizados para a 

comunicação da campanha, as premiações e regras de participação e funcionamento. 

Inicialmente foram definidas premiações para os três primeiros colocados na etapa das 

crianças, porém a SportAção decidiu por oferecer também o mesmo prêmio do 3º lugar para o 

jogador que ficou em 4º lugar, ou seja, as 4 crianças que participaram das semifinais foram 

premiadas. 

 

Figura 5 - FUTCARDS VIRTUAIS PERSONALIZADOS DOS JOGADORES 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As disputas foram realizadas utilizando-se a função stories e o recurso de enquete do 

próprio Instagram, designado na ação como ‘votação’, em que qualquer pessoa (com um 

perfil nesta rede social) poderia acessá-lo pelo perfil da SportAção e escolher um dos 

jogadores em que gostaria de votar, sempre respondendo à seguinte pergunta: “Para qual mini 

craque vai a sua torcida?”. Na Figura 6 é possível visualizar um exemplo da sequência de 

stories realizados nas disputas, com a apresentação dos vídeos dos jogadores, a votação e a 

divulgação dos resultados. 

 

Figura 6 - STORIES DAS DISPUTAS ENTRE OS JOGADORES DA 1ª ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Essa primeira etapa foi dividida em duas fases, sendo a 1ª classificatória com 3 

rodadas de disputas e na sequência, os 32 primeiros colocados, de acordo com o total de votos 

recebidos, passaram para a 2ª fase, realizada em disputas eliminatórias em seis rodadas 

designadas na ação como “pré-oitavas”, “oitavas de final”, “quartas de final”, “semifinal”, 

“final” e “disputa do 3º lugar”. Na Figura 7 é possível visualizar a tabela de classificação e as 

chaves de campeonato que também foram utilizadas como postagens no perfil da empresa e 

no APÊNDICE D, constam mais algumas imagens de posts realizados ao longo da campanha. 

 

Figura 7- TABELA DE CLASSIFICAÇÃO E CHAVE DE CAMPEONATO DA 1ª ETAPA 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A etapa das escolinhas ocorreu após o término da primeira e foi bastante similar à 

das crianças, sendo que os 12 jogadores confirmados também foram representados por 

futcards e passaram por duas fases de disputas (classificatória e eliminatória), utilizando a 

função stories e o recurso enquete do Instagram. Nessa etapa, foi definida uma premiação 

apenas para a escolinha campeã. Na Figura 8 é possível visualizar alguns exemplos de posts 

realizados durante a segunda etapa com os futcards, tabela de classificação, chave de 

campeonato e comunicação da escolinha campeã. No APÊNDICE D, constam mais alguns 

exemplos de posts e stories realizados. 

 

Figura 8 - EXEMPLOS DE POSTS REALIZADOS DURANTE A 2ª ETAPA DA CAMPANHA. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Considerações Iniciais 

 

Nesta seção, constam os dados coletados a partir das entrevistas semiestruturadas, 

observações participante do autor e informações adicionais oriundas de controle interno e do 

perfil do Instagram da empresa. Os resultados e as respectivas discussões foram abordados de 

acordo com o protocolo de estudo de caso apresentado na seção metodológica deste trabalho, 

buscando responder à questão de pesquisa e atingir os objetivos geral e específico 

delimitados. Desta forma, após as considerações iniciais, esta seção foi estruturada da 

seguinte forma: 

1. Reações dos participantes – considerando a avaliação geral da ação, os 

principais aspectos positivos, os principais aspectos negativos e as sugestões de melhorias; 

2. Percepção dos elementos de jogos – separados entre os componentes, 

mecânicas, dinâmicas e estéticas; 

3. Facilitadores e empecilhos do uso da gamificação – englobando os elementos 

de jogos que facilitaram e dificultaram a participação sob o ponto de vista dos jogadores; 

4. Acompanhamento das interações e indicadores comerciais – apresentando a 

evolução do número de seguidores do perfil da empresa, a quantidade de interações com as 

postagens e impactos em resultados comerciais da empresa; 

5. Considerações finais da análise – trazendo um resumo das evidências 

coletadas. 

 

A estrutura proposta está em linha com o objetivo geral deste trabalho que se propõe 

a entender como a gamificação pode contribuir em ações de relacionamento e engajamento 

dos consumidores nas redes sociais de uma empresa varejista. Além disso, pretende-se 

também atingir os objetivos específicos, buscando explorar a reação dos participantes em 

relação à ação realizada, entender as percepções em relação aos elementos de jogos utilizados, 

identificar os facilitadores e empecilhos do uso da gamificação e o acompanhamento da 

interação da comunidade junto ao perfil do Instagram da empresa e os impactos em 

indicadores e resultados comerciais, decorrentes e/ou influenciados pela ação gamificada 

realizada. 
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Conforme apresentado na seção metodológica, a ação de marketing digital, 

denominada de “Campanha Mini Craque SportAção” se dividiu em duas etapas: a primeira 

voltada para as crianças inscritas e a segunda para as escolinhas de treinamento das 

respectivas crianças inscritas que confirmaram o interesse em participar. Em ambas as etapas 

os jogadores participaram utilizando uma conta do Instagram e após o término das inscrições 

da primeira etapa, foram identificados 3 tipos de perfil de Instagram diferentes: perfil próprio, 

na qual a criança usa e administra de forma independente a sua conta; perfil próprio 

monitorado, no qual a criança e os pais em conjunto utilizam e administram a conta; e o perfil 

dos pais ou responsáveis, o qual os pais ou outros responsáveis utlizaram para representar a 

criança. O gráfico 1 abaixo, apresenta a distribuição dos 3 diferentes perfis que participaram 

da campanha. 

 

Gráfico 1 - PERFIL DAS CONTAS DO INSTAGRAM DOS JOGADORES DA PRIMEIRA ETAPA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir da caracterização desses perfis, é importante ressaltar que apesar da criança 

atuar como jogador durante a ação gamificada, 80% foram representadas e tiveram 

acompanhamento direto dos pais ou responsáveis, sendo que 67% utilizaram um perfil 

próprio monitorado e 13% dos pais ou responsáveis. Portanto, pode-se considerar que os pais 

ou responsáveis, de forma indireta (pelo fato de representarem a criança participante), 

também atuaram como jogadores durante a primeira etapa da campanha. Neste trabalho, 

optou-se por conduzir as entrevistas apenas com os pais ou responsáveis das crianças, sejam 

estes jogadores que se utilizaram do perfil próprio, próprio monitorado ou dos pais ou 

responsáveis. Desta forma, as opiniões expressadas nem sempre retrataram exatamente as 

reações, percepções e sentimentos das crianças, ainda que durante as entrevistas tenham sido 
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realizadas questões bem específicas sobre os comentários e sentimentos demonstrados pela 

criança durante a ação. 

Outra consideração importante, diz respeito à segunda etapa, com a participação das 

escolinhas das respectivas crianças inscritas na primeira etapa, que também foram 

entrevistadas por meio de seus representantes e responsáveis pelas contas no Instagram. 

Assim como feito com as crianças, foi definido também que a escolinha deveria manifestar e 

confirmar o seu interesse em participar na respectiva etapa. Das 23 escolinhas elegíveis a 

participar, somente 12 confirmaram a participação, sendo que 9 não deram resposta dentro do 

prazo estabelecido, 1 informou que não teria interesse em participar e 1 foi desconsiderada 

pela própria empresa por ser uma categoria de base de um time profissional da série A do 

Estado de São Paulo.  

Apesar da solicitação feita aos entrevistados dessa segunda etapa, para que 

manifestassem sua opinião pensando especificamente nesta fase, as evidências também 

podem incluir percepções da primeira etapa da ação e da campanha de uma forma geral, visto 

que todos acompanharam a ação do início ao fim e participaram direta ou indiretamente de 

ambas, seja como jogadores ou torcedores. Por fim, vale também considerar que as opiniões 

expressadas pelos entrevistados refletem, em sua maioria, as reações e percepções individuais 

e não da escolinha como um todo, ainda que tenham sido feitas perguntas que considerassem 

as opiniões de outros membros da escolinha e até mesmo dos seus respectivos alunos de uma 

forma geral. 

 

4.2 Reações dos Participantes 

 

Dentro dos objetivos estabelecidos neste trabalho, buscou-se primeiramente explorar 

as reações dos participantes em relação à ação gamificada “Campanha Mini Craque 

SportAção” , considerando a avaliação geral da campanha, os aspectos positivos, os aspectos 

negativos e as sugestões de melhorias. As principais evidências apresentadas são oriundas das 

entrevistas semiestruturadas, complementadas pela observação participante do autor e 

informações extraídas do perfil do Instagram da SportAção. 
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4.2.1 Avaliação Geral da Campanha 

 

A avaliação geral da campanha foi positiva de forma que todos os entrevistados que 

participaram da primeira etapa disseram que gostaram da ação, mencionando que as 

respectivas crianças se envolveram ativamente, com destaque para a busca por votos para 

vencer as disputas realizadas e o acompanhamento dos resultados, em tempo real, 

possibilitado pelo recurso de enquete disponibilizado pelo próprio Instagram e por meio das 

postagens realizadas no perfil da empresa. Abaixo seguem algumas das transcrições das falas 

dos entrevistados, com destaque para a primeira na qual o entrevistado citou diretamente o 

sentimento em relação à ação dentro do contexto atual de pandemia vivenciado. 

 

“A campanha foi muito divertida. Foi um momento de descontração 

durante a pandemia, deu para distrair a cabeça. Fizemos contato com 

muitos familiares e amigos. Eu gostei da competição em si, espero 

que vocês façam no ano que vem de novo pois ele vai ser o 

bicampeão.” (Paulo, pai do Daniel, Bate Bola). 

 

“Obrigado pela competição, nós gostamos muito, foi muito legal e 

bem bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês.” (Gabriela, 

mãe do Silvio, Batalha). 

 

“Eu achei super bacana e ele gostou pra caramba de participar.” 

(Érica, mãe do Gabriel, Bate Bola 7 de Setembro). 

 

“Foi muito legal e emocionante.” (Denis, pai do Evandro, Centro da 

Coroa). 

  

A partir das transcrições das falas dos entrevistados e das principais mensagens 

recebidas durante a ação, os três principais temas observados pelos participantes da primeira 

etapa foram: a mecânica das votações, a estratégia utilizada para pedir votos e o tempo de 

duração da campanha. O Quadro 8, traz um resumo destes temas e os demais abordados pelos 

participantes, que foram ainda apresentados e discutidos com maior profundidade nos 

próximos tópicos desta seção. 
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Quadro 8 – PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS PELOS JOGADORES DA PRIMEIRA ETAPA 

• Mecânica de votações 

• Estratégia utilizada para pedir votos 

• Tempo de duração da campanha 

• Envolvimento de outras pessoas durante a ação 

• Participação intensa dos pais ou responsáveis e familiares durante a ação 

• Questão da competição e a relação da criança com a vitória e a derrota 

• Representação gráfica dos jogadores 

• Relação com o futebol 

• Faixa etária das crianças participantes 

• Complexidade das regras 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação aos participantes da segunda etapa da campanha e, apesar de terem sido 

feitas questões específicas sobre a mesma, que envolvia as disputas entre as escolinhas, todos 

os entrevistados misturaram nas suas falas comentários e aspectos que estavam presentes nas 

duas etapas da ação, dificultando o isolamento de uma avaliação mais específica de cada uma 

delas. Dessa forma, a avaliação geral feita pelos representantes das escolinhas foi bastante 

similar à dos pais ou responsáveis pelas crianças, na qual todos os entrevistados relataram que 

gostaram de participar, enfatizando a questão da competitividade gerada e o interesse pelo 

prêmio oferecido para a escolinha. Abaixo, seguem algumas transcrições das falas sobre a 

avaliação geral da ação, com destaque para as três primeiras que também consideraram a 

questão da pandemia e os impactos gerados. 

 

“Achei muito bacana, achei que foi algo novo, os meninos puderam 

estar competindo em um momento que tivemos menos competições, 

que elas atrasaram, foi algo que foi bacana, pode trazer para a gente 

esta experiência e vivência de uma competição, seja ela virtual, mas 

foi uma competição, achei algo bem bacana.” (Antônio, Coordenador 

de Comunicação do Bate Bola). 

 

“Foi muito legal, adorei, foi muito maneiro, muito bacana. Eu achei 

tudo muito bom, os vídeos foram perfeitos. As crianças gostam de 

competição e de participar. Eles interagem e isso é importante para 

eles neste momento que estão trancafiados.” (Caio, Diretor 

Presidente do Carlyle). 
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“Foi bacana, foi uma participação que conseguiu reunir a escolinha 

em si para dar essa força, a galera participando, não ficar parado, foi 

mais um momento para estar juntando todo mundo, pedir uma força.” 

(Janaína, Diretora de Comunicação do R.Footz) 

 

“Eu achei a campanha bem interessante, foi muito legal para 

divulgar o nosso trabalho, dar visibilidade.” (Amanda, Diretora de 

Comunicação do Pitangueira). 

 

“Achei legal a ação do campeonato que vocês fizeram. Foi legal para 

dar visibilidade e alavancar o número de seguidores.” (Thiago, 

Diretor de Esportes do Centro da Coroa). 

 

“O pessoal gostou sim, teve uma boa recepção, foi legal.” (Daniel, 

Diretor de Comunicação do Liga Leste). 

 

A partir das transcrições das falas dos representantes das escolinhas, que também 

foram aprofundadas nos próximos tópicos, os três principais temas observados foram: a 

mecânica das votações, o tempo de duração da campanha e a visibilidade e divulgação da 

escolinha. Além destes, e diferentemente dos pais ou responsáveis pelas crianças, foram 

citados também a competitividade envolvida, o desejo por ganhar o prêmio e a parte visual da 

ação com destaque para o uso dos vídeos das jogadas das crianças. O Quadro 9, traz os 

principais temas abordados pelos jogadores da segunda etapa. 

 

Quadro 9 – PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS PELOS JOGADORES DA SEGUNDA ETAPA 

• Mecânica de votações; 

• Tempo de duração da campanha; 

• Visibilidade e divulgação da escolinha; 

• Estratégia utilizada para pedir votos; 

• Envolvimento e interação durante a ação; 

• Questão da competição e desejo de ganhar; 

• Representação gráfica dos jogadores; 

• Complexidade das regras; 

• Vídeos das jogadas das crianças; 

• Prêmio oferecido para a escolinha campeã. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como parte de uma avaliação geral por parte dos participantes da primeira etapa, é 

interessante observar também que houve intensa participação da comunidade e seguidores da 

empresa, por meio do compartilhamento das postagens e também das diversas mensagens de 

apoio aos jogadores que foram recebidas ao longo da ação. No último tópico desta seção, 

constam alguns dados quantitativos referente às interações e o engajamento com o perfil do 

Instagram da SportAção. 

Considerando ainda uma visão geral dos resultados da ação, destaca-se também, a 

realização de uma interação não programada na campanha, que possibilitou o contato direto 

entre o autor deste trabalho e os participantes da ação. Essa ação, denominada de “Plantão de 

Dúvidas” ocorreu logo após a primeira rodada de disputas, diante de muitas mensagens 

recebidas com questionamentos sobre as regras de funcionamento da campanha, por não 

estarem totalmente claras a todos os participantes. Esse tema foi abordado com maiores 

detalhes na discussão sobre a percepção em relação aos elementos de jogos e nos facilitadores 

e empecilhos do uso da gamificação, mas vale citar os principais questionamentos feitos pelos 

participantes na ação citada. 

Conforme já mencionado anteriormente, a primeira etapa da ação foi dividida em 

duas fases, sendo uma classificatória com três rodadas e outra eliminatória com seis rodadas. 

Diante das dúvidas existentes, a equipe responsável decidiu por realizar a ação de “Plantão de 

Dúvidas” no formato de live – interação ao vivo utilizando-se a função stories do Instagram, 

que ficou disponível no perfil da empresa, conduzida pelo Diretor de Operações e autor deste 

trabalho. Com a finalidade de solucionar as principais dúvidas dos participantes, a sessão teve 

duração de 43 minutos e contou com uma participação média de 30 pessoas, de forma que os 

principais questionamentos feitos trataram dos seguintes assuntos: 

• Funcionamento das votações; 

• Resultados das votações; 

• Regras e sequência de participação na campanha; 

• Trocas das fotos e vídeos enviados; 

• Prêmios da ação. 

 

Observa-se que, a interação realizada com os participantes foi bastante positiva, 

possibilitando um maior esclarecimento das regras e mecânicas de funcionamento da 

campanha, reduzindo significativamente a quantidade de mensagens com dúvidas no decorrer 

da ação. Além disso, os principais questionamentos realizados e citados acima estão alinhados 
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com o tema mais abordado pelos participantes de ambas as etapas – a mecânica de votações, 

que foi discutida em maiores detalhes nos próximos tópicos e, especialmente na percepção 

dos elementos de jogos. 

 

4.2.2 Principais Aspectos Positivos 

 

Os principais aspectos positivos da campanha foram coletados por meio das 

entrevistas e foram identificados a partir de questões que buscaram o entendimento dos pontos 

mais interessantes observados pelos participantes de uma forma geral e, das razões e 

motivações pelas quais os participantes gostaram de participar da ação. 

Para os participantes da primeira etapa da ação, os pontos que mais despertaram o 

interesse e a atenção de forma positiva foram a representação gráfica do jogador por meio do 

futcard, os prêmios oferecidos e a possibilidade de participar de uma competição, sendo esse 

último aspecto, uma realidade bastante conhecida e vivenciada pelas crianças que 

participaram, visto que a maioria dos jogadores tinha um vínculo com uma escolinha de 

treinamento, participando regularmente de campeonatos de futebol. Abaixo é possível 

observar algumas transcrições diretas das falas dos entrevistados. 

 

“O Guilherme é competitivo e ele gosta de participar de coisas 

relacionadas ao futebol e eu sou também. A parte visual eu achei bem 

legal, colocar a fotografia das crianças eu achei bem legal. Eu gostei 

de ver que vocês colocaram as fotografias deles para mostrar quem 

são os jogadores, os times também.” (Estela, mãe do Guilherme, 

Magnus) 

 

“Nós gostamos de tudo que é relacionado ao futebol, o Evandro 

disputa campeonatos desde pequeno. Nós queríamos muito o futcard e 

a camiseta.” (Denis, pai do Evandro, Centro da Coroa) 

 

“Tanto eu como o Silvio, a gente gosta de competição. Desde bebê a 

gente entra em alguma coisa e ele adorou o futcard. Ele adorou e 

disse “ai mãe eu queria essa figurinha para mim”. Ficou bem 

bacana.” (Gabriela, mãe do Silvio, Batalha) 
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“A gente quis muito participar para ganhar o futcard. Gostamos da 

forma que o vídeo foi apresentado, do formato das votações também. 

Gostei da competição em si.” (Paulo, pai do Daniel, Bate Bola) 

 

“O que ele mais gostou foi o card com a foto dele. Ele colocou como 

foto do perfil e pano de fundo do celular dele até hoje.” (Rodrigo, pai 

do Lucas, Batalha) 

 

“As camisetas que eles ganharam... Eles fizeram uma homenagem 

para a avó que faleceu em junho, eles queriam muito ganhar a 

camiseta para fazer essa homenagem.” (Gisele, mãe do João, 

R.Footz) 

 

O Quadro 10 apresenta um resumo dos principais aspectos positivos citados pelos 

jogadores da primeira etapa durante as entrevistas e que foram identificados após a análise das 

transcrições. Além dos pontos mencionados anteriormente, nas falas foram observados 

comentários positivos em relação aos vídeos das jogadas, da relação com o futebol, a mídia 

utilizada (Instagram) e o formato das votações. Esses tópicos são interessantes pois já 

antecipam os principais elementos de jogos que foram abordados pelos participantes e que 

foram discutidos no próximo tópico desta seção. 

 

Quadro 10 – PRINCIPAIS ASPECTOS POSITIVOS CITADOS PELOS JOGADORES DA PRIMEIRA 

ETAPA 

• Representação gráfica do jogador por meio do futcard 

• Interesse pelos prêmios 

• Participação em uma competição/campeonato 

• A utilização dos vídeos das jogadas 

• Ação relacionada com o futebol 

• Uso do instagram para participar da ação 

• Formato das votações 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao analisar as transcrições das falas dos representantes das escolinhas, que atuaram 

como jogadores na segunda etapa da ação percebeu-se que os principais aspectos positivos 

estiveram bem alinhados com a etapa em si, visto que quatro dos sete entrevistados 
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destacaram a questão da visibilidade e oportunidade de divulgação que a campanha ofereceu, 

permitindo que ganhasse novos seguidores no seu perfil do Instagram e atraísse novos 

clientes. E destacaram a importância do prêmio, embora os entrevistados tenham mencionado 

que este não foi o aspecto mais importante. Na sequência apresentamos algumas das 

transcrições das falas que refletem os temas citados. 

 

“Eu achei a campanha bem interessante. Foi muito legal para 

divulgar o nosso trabalho, dar visibilidade, foi bem interessante, a 

gente teve um retorno muito grande em relação a isso. Claro que para 

a gente ia ser muito importante o prêmio, nossa escolinha precisa, 

mas ter a visibilidade, nossa escolinha nem página no Instagram 

tinha.” (Amanda, Diretora de Comunicação do Pitangueira) 

 

“Fortalece o Instagram, muita gente acaba seguindo, dando muita 

visibilidade, estão divulgando bastante, quando chegou a quarentena 

a galera estava optando pelo instagram, ali é a fonte para atrair 

clientes e alunos... Estamos começando agora, não temos estrutura 

adequada então a premiação ajuda bastante... Fazer um uniforme de 

uma categoria.” (Janaína, Diretora de Comunicação do R.Footz) 

 

“Os kits de camisas de passeio, achei top, super bacana, muitas 

escolinhas necessitam, não tem condição e num momento deste é uma 

grande oportunidade, isso é muito satisfatório. Além disso, a 

divulgação das escolinhas, dos meninos, o gol em si, a divulgação do 

trabalho. É positivo fazer a divulgação vinculada a um nome tão forte 

como o da SportAção.” (Antonio, Coordenador de Comunicação do 

Bate Bola) 

 

“Foi legal para dar visibilidade, alavanca o número de seguidores e 

nós estamos tentando melhorar o nosso trabalho de marketing, 

montar um departamento de marketing, melhorar o trabalho de 

instagram. A SportAção é uma marca de peso grande e dá boa 

visibilidade ao se associar com ela e a premiação das escolinhas é 
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muito bacana e ajuda bastante também.” (Thiago, Diretor de 

Esportes do Centro da Coroa) 

 

Além destes temas, os entrevistados também observaram que gostaram dos 

elementos gráficos utilizados, destacando os vídeos e futcards, o engajamento dos 

participantes e da comunidade enquanto torcedores e do formato e organização da campanha, 

respeitando as regras, datas e horários estabelecidos. O Quadro 11, traz um resumo dos 

principais aspectos positivos citados pelos jogadores da segunda etapa. 

 

Quadro 11 – PRINCIPAIS ASPECTOS POSITIVOS CITADOS PELOS JOGADORES DA SEGUNDA 

ETAPA 

• Visibilidade e oportunidade de divulgação 

• Possibilidade de ganhar um prêmio importante 

• Elementos gráficos utilizados (vídeos e futcards) 

• Engajamento dos participantes e comunidade 

• Formato e organização da campanha 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2.3 Principais Aspectos Negativos 

 

Ao longo das entrevistas procurou-se também entender quais fatores vivenciados 

pelos participantes foram negativos e possam ter incomodado ou gerado algum desconforto 

durante a participação. Todos os entrevistados da primeira etapa relataram que a mecânica de 

votações e o tempo de duração da campanha foram os principais aspectos negativos. Este 

último referiu-se à extensão da campanha associada à quantidade de votações, detalhada na 

sequência. 

Como a campanha se baseou essencialmente em disputas entre dois jogadores com a 

utilização da função enquete dos stories do Instagram, os jogadores se sentiram incomodados 

em ter que ficar pedindo voto para outras pessoas a cada uma das rodadas, tornando-se um 

processo cansativo, chato e incômodo. Este é um fato relevante, pois a equipe de trabalho não 

se antecipou a essa questão, de forma que para um jogador ser campeão ele deveria passar no 

mínimo por seis diferentes votações, com a mesma mecânica e sempre tendo que conquistar 

mais votos que o seu oponente para obter a vitória. 

Além destes temas, a metade dos entrevistados também citou a questão da idade 

mínima de participação, questionando a participação de um bebê que se utilizou de uma 
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bexiga em sua jogada enquanto competindo com outras crianças de idade superior e que 

enviaram vídeos de jogadas em treinamento ou competições formais. Esse também é outro 

aspecto interessante, pois a equipe de trabalho não utilizou a categorização por idade existente 

no futebol e que foi percebida pelos participantes. Abaixo, seguem algumas das transcrições 

das falas dos entrevistados que indicam os temas citados acima e outros também relatados 

como negativos. 

 

“Eu gostei bastante, eu só achei que foi muito longo. Toda hora tinha 

que ficar enchendo o pessoal para votar, mas foi legal. A única coisa 

que vi questionamento foi o bebezinho, até conheço os pais que tem 

outro filho que é maiorzinho, mas colocaram o bebezinho que é 

fofinho. Eu vi algumas amigas que comentaram na campanha e 

comentaram isso. Ficaria mais justo, mas no final o bebê nem 

ganhou. Teve outra situação que eu percebi... Não foi diretamente 

com o meu filho... Cada um pede o voto do jeito que quer, mas teve 

uma das escolinhas, uma amiga minha mandou um print por direct... 

Estava pedindo votos para a escolinha e disseram que estavam 

passando por dificuldade... Achei um pouco de apelação.” (Gabriela, 

mãe do Silvio, Batalha) 

 

“Se pudesse melhorar, faria uma campanha menos extensa, eram 

muitas votações e o pessoal acabava se cansando. Eu acompanhava e 

via que nas primeiras disputas tinham muitos votos depois ia 

diminuindo. Outra coisa que poderia melhorar seria a questão da 

idade mínima da campanha, pois era injusto concorrer um bebezinho 

chutando uma bexiga. A campanha chamava mini craque, então tem 

que postar jogada de craque mesmo e não jogada com bexiga. Tem 

que ser disputa de igual para igual e também foi difícil competir na 

final com um digital influencer de mais de 30 mil seguidores, mas foi 

a estratégia deles, cada um usa a sua.” (Paulo, pai do Daniel, Bate 

Bola) 
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“O pessoal perguntava se a disputa estava sendo pela jogada ou pelo 

número de votos. As crianças que tem mais família, família maior ou 

mais amigos consegue mais votos. “Era votação ou talento dos 

meninos?”, me perguntaram isso. O pessoal falou que tinha um 

nenenzinho participando... “tem um nenê participando e ninguém vai 

ganhar do nenê”. O nenê é fofo e acaba descartando os outros que 

estão fazendo as jogadas. Tiveram pessoas que reclamaram dos 

votos... “mas vai ter quantas para votar?” O pessoal já estava 

cansado de ficar votando. Nossa será que nós vamos conseguir 

chegar até a final porque o povo já estava desanimando de votar. Se 

você for fazer da próxima vez a única sugestão que eu posso te dar é 

de fazer menos votações, menos etapas.” (Estela, mãe do Guilherme, 

Magnus) 

 

“A gente achou muito extenso, eu sei que tinha bastante gente, mas 

talvez o formato já tinha que ser eliminatório. Eu fui dando uma 

olhada nos números de votações, tirando a final que aí o pessoal 

chama todo mundo mesmo, os números de votações foram caindo no 

decorrer. A gente pedia voto nos grupos de whatsapp, mas chegava 

uma hora que não dava mais para ficar pedindo voto.” (Érica, mãe 

do Gabriel, Bate Bola 7 de Setembro) 

 

“Nós gostamos de ter participado, mas só achei um pouco cansativo 

porque como o Tomás não passou nas primeiras fases foram muitas 

votações. O pessoal ficava brincando... “meu não vai acabar isso 

nunca?”Ficou um pouco chato ter que ficar pedindo voto. O Tomás 

falou que ficou feio porque ele perdeu para um bebezinho... “mas mãe 

no final eu fiquei feliz que eu perdi porque ele é fofinho, mas mamãe 

não devia deixar bebê brincar”. E eu disse para ele que mini craque é 

qualquer criança... “é mãe, mas ele estava chutando uma bexiga e eu 

perdi para uma criança que estava chutando uma bexiga”. Eu mesmo 

levei super na boa... Eu mesmo votei várias vezes no bebê. Foi super 
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legal, eu gostei, mas talvez seria interessante vocês dividirem por 

categorias.” (Livia, mãe do Tomás, Lausanne) 

 

“A gente vê que quem ganhou foi por ter mais conhecidos da mídia e 

aí numa próxima você pode ter uma votação popular e a votação de 

técnicos. Você pode ter 2 campeões, da votação popular e um 

campeão por mérito técnico... Da jogada, do lance. Teve um 

bebezinho, super bonitinho, não tinha nem comparação. O lance do 

muleke que ele estava disputando... Bebezinho... Se eu sou outro puta 

sacanagem, lance super bonito e quem ganha é o muleke com a 

bexiga. Deveria ser o lance mais bonito, gol mais bonito, jogada mais 

bonita, ter o voto popular e o voto técnico de pessoal de educação 

física para ver o nível de dificuldade do lance. Além disso, no começo 

todo mundo vai embalado, você vê que o número de votos vai 

caindo... “tem que votar de novo?”... as pessoas diziam “não me 

enche o saco”. A pessoa está no trabalho, durante o dia... o número 

de votos ia caindo.” (Rodrigo, pai do Lucas, Batalha) 

 

O Quadro 12 apresenta os principais aspectos negativos citados pelos jogadores da 

primeira etapa identificados após a análise das transcrições de todas as falas dos entrevistados. 

Além dos pontos já citados, observou-se pelas falas e mensagens recebidas que os 

participantes questionaram a estratégia utilizada por alguns jogadores, como a utilização de 

influenciadores digitais para pedir mais votos durante as suas disputas. Outra questão negativa 

identificada esteve relacionada com um conflito em relação ao mérito dos vencedores em 

função da utilização da mídia Instagram, que pode ter privilegiado a popularidade do jogador 

em detrimento da qualidade técnica da sua jogada. 

 

Quadro 12 – PRINCIPAIS ASPECTOS NEGATIVOS CITADOS PELOS JOGADORES DA PRIMEIRA 

ETAPA 

• Alta repetitividade e frequência da mecânica de votações 

• Tempo de duração da campanha 

• Idade mínima e faixa etária dos participantes 

• Estratégias utilizadas por alguns participantes 

• Conflito em relação ao mérito dos vencedores 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Diferente dos jogadores entrevistados da primeira etapa da campanha, os 

participantes da segunda etapa reportaram pouco ou nenhum aspecto negativo, citando de 

forma isolada, questões relacionadas à alta repetitividade e frequência da mecânica de 

votações, a complexidade de entendimento das regras de funcionamento da primeira etapa e a 

presença de influenciadores digitais na divulgação das votações. Abaixo, seguem algumas 

transcrições das falas dos entrevistados que exemplificam os aspectos negativos citados e na 

sequência o Quadro 13, com o resumo destes. 

 

“Olha, a única coisa que achei eu complicada nessa campanha foi 

uma votação atrás da outra, a gente virava a noite pedindo para o 

pessoal votar e aí a gente tinha um dia de descanso e no outro dia já 

tinha votação novamente e tinha que entrar em contato com o 

pessoal... As pessoas começavam a xingar e ficou cansativo isso 

dificultou um pouco.” (Amanda, Diretora de Comunicação do 

Pitangueira) 

 

“O pessoal ficou se matando pedindo votos para os parentes toda 

hora. É complicado pedir voto, para chegar a 1000 votos tem que 

ralar muito, muito, muito mesmo.” (Daniel, Diretor de Comunicação 

do Liga Leste) 

 

“No começo eu não tinha entendido, entendi depois. Fiquei sem 

entender a mecânica, os pais vieram falar como funcionava, que era 

um campeonato. Eu não estava entendendo o que era exatamente.” 

(Andreia, Coordenadora de Comunicação do Batalha) 

 

“A princípio na etapa dos meninos, eu fiquei meio confusa, não tinha 

acompanhado como ia ser, que quem tivesse mais votos ficaria em 

primeiro.” (Janaina, Diretora de Comunicação do R.Footz) 

 

“Sobre as disputas usando a votação, algumas pessoas comentaram 

que alguns utilizaram influencers dentro das votações, onde 

alcançava um número maior de pessoas e votos, mas na minha 
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opinião é uma competição e cada um vai usar do recurso que tem, 

todo mundo quer ganhar, ninguém entrou ali para perder, todo 

mundo entrou ali para ganhar já que é uma competição... Para mim 

foi criatividade das pessoas, como atingir um maior numero de 

pessoas para votar, não foi algo injusto, foi um recurso, super 

válido.” (Antônio, Coordenador de Comunicação do Bate Bola) 

 

Quadro 13 – PRINCIPAIS ASPECTOS NEGATIVOS CITADOS PELOS JOGADORES DA SEGUNDA 

ETAPA 

• Alta repetitividade e frequência da mecânica de votações 

• Complexidade e entendimento das regras de funcionamento da primeira etapa 

• Presença de influenciadores digitais nas votações 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A última fala apresentada, do Antônio, Coordenador de Comunicação do Bate Bola, 

sobre a questão da presença de influenciadores digitais na divulgação das votações, é 

interessante e está alinhada com a fala de um dos jogadores da primeira etapa, Paulo, pai do 

Daniel (Bate Bola), que também percebeu essa questão, citando-a como uma estratégia ou 

recurso válido. Optou-se por identificar esse aspecto como negativo, dado que pode ser um 

ponto de atenção para a equipe de trabalho numa eventual realização de futuras ações 

similares que se utilizem do Instagram ou outras mídias sociais que contam fortemente com a 

participação desses perfis. 

 

4.2.4 Sugestões de Melhorias 

 

A partir das considerações sobre os aspectos positivos e negativos citados pelos 

entrevistados, bem como os principais questionamentos recebidos durante o “Plantão de 

Dúvidas” e por meio das mensagens, destacam-se quatro principais melhorias sugeridas pelos 

participantes: 

• Redução na quantidade de votações realizadas, utilizando-se apenas de disputas 

eliminatória e não classificatórias; 

• Diminuição no tempo de duração da campanha com menor número de etapas e 

disputas; 
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• Categorização dos jogadores de acordo com a faixa etária, assim como ocorre 

na definição das categorias do futebol; 

• Realização de uma votação e avaliação técnica como complemento à votação 

popular dentro dos critérios de decisão e vitória nas disputas. 

 

Os dois primeiros pontos citados têm conexão, pois a quantidade de votações e 

disputas impactou no tempo de duração da campanha. Além disso, o uso exclusivo e essencial 

dessa mecânica – votação – pode ter tornado a campanha cansativa, chata e incômoda, 

conforme fala dos entrevistados. Dessa forma, outras mecânicas e o prazo para a realização da 

ação precisariam ser pensados e estabelecidos para reduzir ou eliminar esses supostos 

aspectos negativos. 

Já os dois últimos aspectos, também apresentam certo alinhamento, pois têm relação 

direta com a modalidade esportiva do futebol, que foi tema central da narrativa da ação 

realizada pela SportAção. No futebol os jogadores são categorizados de acordo com a faixa 

etária, disputando campeonatos somente dentro das suas respectivas categorias, dada a 

evolução técnica e física dos jogadores. Além disso, a qualidade técnica do jogador é o 

aspecto que o diferencia de outro competidor e que possibilita a obtenção de resultados 

positivos e da vitória. Na ação gamificada proposta, pelo fato da utilização de uma mídia 

social e de uma mecânica que valoriza a questão da popularidade e quantidade de seguidores, 

fica evidente um conflito com a habilidade técnica do jogador, uma vez que a participação 

envolveu o envio de um vídeo de uma jogada, utilizado a cada rodada como base de 

comparação e decisão para a escolha do voto. 

Dessa forma, observa-se que a ação gamificada, em geral, teve uma avaliação de 

reação positiva, com destaque para alguns elementos de jogos que serão discutidos na 

sequência, como a representação gráfica dos jogadores, as premiações oferecidas e a 

competitividade gerada. Os dados de interação e engajamento com as postagens realizadas, 

apresentados no último tópico desta seção, servem de complemento para o entendimento 

dessa avaliação. Entretanto, ficam alguns pontos de atenção em relação à mecânica principal 

utilizada – votação, bem como a necessidade de um maior alinhamento com as regras e 

funcionamento existentes na experiência de um campeonato de futebol realizado no contexto 

físico e oficial, que serviu de inspiração para a construção da “Campanha Mini Craque” e sua 

narrativa. A fala dos entrevistados está carregada de elementos de jogos que foram 
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apresentados e discutidos na sequência deste trabalho, considerando as principais percepções 

em relação aos componentes, mecânicas, dinâmicas e estéticas. 

 

4.3 Percepção dos Elementos de Jogos 

 

O tópico anterior que tratou da avaliação geral da campanha, incluindo os aspectos 

positivos, negativos e as sugestões de melhorias consideradas pelos entrevistados, já traz, nas 

transcrições das falas, diversas referências aos elementos de jogos, sejam esses os inseridos e 

desenvolvidos pela equipe de trabalho no design da ação de marketing digital gamificada – 

componentes e mecânicas, bem como os resultantes da interação dos jogadores com estes – 

dinâmicas e estéticas.  

A sequência deste tópico abordará as principais componentes e mecânicas citadas 

pelos entrevistados, observados ao longo da ação gamificada, além da percepção em relação 

às dinâmicas geradas e as respostas emocionais ou estéticas resultantes conforme os jogadores 

participaram da ação gamificada (ROBSON et al., 2015).  

A observação já citada neste referencial e feita por Werbach e Hunter (2012) de que 

“o jogo é um processo e não um resultado” serviu como guia para que, durante a maior parte 

das entrevistas, fosse criado um espaço aberto para que os jogadores expusessem livremente 

as suas preferências, motivações e frustrações em relação ao funcionamento da campanha, 

considerando todas as etapas em que participaram, as informações recebidas, a interação com 

a equipe da SportAção, os mecanismos utilizados do próprio Instagram, os elementos visuais 

e gráficos (inclusive expostos aos participantes durante as entrevistas) e os sentimentos e 

emoções vivenciados.  

É interessante destacar que apenas um dos entrevistados, participante da primeira 

etapa da ação, tinha conhecimento prévio sobre gamificação que foi identificado durante a 

entrevista, portanto as transcrições das falas são bastante significativas para a empresa e 

outros pesquisadores, por conter a espontaneidade dos jogadores, que genuinamente citaram 

os aspectos que gostaram e os que não gostaram, além dos sentimentos oriundos da 

experiência gamificada. 

Por fim, outra consideração relevante sobre as entrevistas refere-se à questão das 

respostas e percepções referentes às etapas que cada jogador participou, de forma que todos e, 

especialmente os responsáveis pelas escolinhas (participantes da segunda etapa), fizeram 

observações e comentários relativos à campanha como um todo, com exceção da questão da 
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premiação e pequenos detalhes que foram relatados na sequência. Dessa forma, os resultados 

e discussões da percepção dos elementos de jogos, foram apresentados de forma agrupada, 

considerando as entrevistas com os jogadores das duas etapas da campanha. 

 

4.3.1 Componentes 

 

Conforme observado no referencial teórico deste trabalho, os componentes de jogos 

representam os artifícios que estarão disponíveis aos usuários durante a interação 

(WERBACH; HUNTER, 2012) e são definidos pelo designer da ação gamificada juntamente 

com as mecânicas de utilização destes. Na seção metodológica foram apresentados e descritos 

os nove componentes da “Campanha Mini Craque SportAção”: vídeos das jogadas, futcards, 

disputas, votos, barra de progressão dos votos, quantidade de votos, tabelas de classificação, 

chave de campeonato e prêmios. 

Analisando a transcrição das falas dos entrevistados e também como reportado no 

tópico de principais aspectos positivos da ação, os futcards, vídeos das jogadas e os prêmios 

foram os componentes de maior percepção e lembrança. É interessante observar também que, 

alguns jogadores, fizeram inclusive a analogia com jogos e videogames, explicitados nos 

trechos transcritos abaixo. 

 

“O card me lembra o super trunfo. Na minha época o videogame era 

mais difícil, mas o super trunfo o pessoal gostava. Ele adorou o card 

com a foto dele. Ele colocou como foto do perfil e pano de fundo do 

celular dele até hoje.” (Rodrigo, pai do Lucas, Batalha) 

 

“A parte de fazer aquele formato da artezinha onde vocês colocaram 

as informações dos meninos... As fotinhos dos meninos como se fosse 

um card, achei que foram as mais legais na parte dos individuais. O 

card do menininho como uma apresentação de cada um eu já vi no 

FIFA em jogos de videogame, ele trouxe uma apresentação dos 

meninos e eles gostam de videogame, quando eles olham eles 

assimilam.” (Antônio, Coordenador de Comunicação do Bate Bola) 
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“Adorei o card, muito legal, eu nunca tinha visto. Ele gostou do card, 

ele vê negócio de videogame, ele já tinha visto, ele achou que ele 

estava num joguinho e que ele era um jogador. E o vídeo eu também 

gostei bastante.” (Fernanda, mãe do Kaio, Pitangueira) 

  

Sobre a premiação, para os jogadores da etapa individual ficou claro o interesse em 

ganhar a versão física do futcard, já relatado no tópico anterior, com menções também da 

camiseta personalizada. Para as escolinhas e também retomando falas já citadas e transcritas, 

o prêmio de 19 camisas personalizadas seria ainda mais importante para atender uma 

necessidade real e existente no dia-a-dia destas. 

Os demais componentes utilizados também foram citados de forma indireta pelos 

entrevistados ao relatar a experiência com as mecânicas utilizadas e as dinâmicas vivenciadas, 

com destaque para: 

• Votos, Barra de Progressão de Votos e Quantidade de Votos – foram os 

artifícios essenciais da mecânica de votações, bastante citados pelos jogadores nas entrevistas 

e mensagens recebidas; 

• Disputas, Tabelas de Classificação e Chave de Campeonato – possibilitaram a 

ação ser configurada e vista como um campeonato, gerando grande competitividade entre os 

jogadores participantes. 

 

Os componentes utilizados estão em concordância com os apontados como principais 

por Werbach e Hunter (2012), sendo que os futcards e os vídeos das jogadas trouxeram 

personalização para a ação gamificada e que conforme mencionado e abordado por Högberg, 

Hamari e Wästlund (2019) melhora a experiência gamificada e o efeito sobre o 

comportamento alvo da gamificação. Além disso, esses componentes e os demais utilizados 

fazem parte dos recursos de imersão e de conquista categorizados por Xi e Hamari (2020), 

com associação positiva e reforço às três necessidades básicas psicológica do ser humano (XI; 

HAMARI, 2019) consideradas na teoria da autodeterrminação de Ryan e Deci (2000). 

 

4.3.2 Mecânicas 

 

Conforme visto no referencial teórico, as mecânicas criam a estrutura da experiência 

gamificada e determinam como esta acontece (ROBSON et al., 2015). As mecânicas definidas 
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pela SportAção e descritas na seção metodológica foram: votação, competição, cooperação, 

feedback, rodadas e premiações. A mecânica de votação foi a base da experiência gamificada 

gerada pela “Campanha Mini Craque”, sendo necessária para que a ação se realizasse em 

todas as suas rodadas e esta última essencial para o funcionamento da ação. 

Do começo ao fim, em resumo, dois jogadores se enfrentaram em disputas, com 

duração de 24 horas, a partir da utilização da função enquete dos stories no perfil do 

Instagram da empresa, onde qualquer pessoa (seguidora ou não) poderia acessar e votar, ou 

em outras palavras, escolher para qual mini craque (jogador) ela estaria torcendo. Após o 

término de cada disputa, o jogador que tivesse recebido o maior número de votos seria o 

vencedor, avançando ou não para a próxima disputa, dependendo da fase em que se 

encontrava. 

Dessa forma, é natural que, sendo esta a mecânica principal de funcionamento da 

ação, a maior parte das evidências coletadas nas entrevistas e as dúvidas recebidas por 

mensagens, tivessem essa temática. Todos os entrevistados fizeram comentários sobre as 

votações e em algumas falas foi percebida a sensação de cansaço devido a alta repetitividade 

da mecânica, e de incômodo em função da necessidade de se pedir votos para outras pessoas 

por diversas vezes conforme o jogador avançava na ação. Já em outras falas, os jogadores 

consideraram como parte da ação, mas que poderiam incomodar pessoas externas. Abaixo 

seguem algumas transcrições de falas que refletem essas sensações, que foram ainda 

discutidas no tópico de estéticas. 

 

“A votação foi bem acirrada. Nós gostamos de ter participado, mas 

só achei um pouco cansativo porque como o Tomás não passou nas 

primeiras fases foram muitas votações. O pessoal ficava brincando, 

“meu não vai acabar isso nunca”. Ficou um pouco chato ter que ficar 

pedindo voto.” (Livia, mãe do Tomás, Lausanne) 

 

“Nós não tivemos problemas com as votações, foi legal, disputado. 

Algumas pessoas sim, não entendem que tem que votar. Ficam 

incomodadas, mas não é um grande problema. Foi de boa, tranquilo e 

legal.” (Denis, pai do Evandro, Centro da Coroa) 
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“Eles me deixavam maluca no dia das votações. Nós tínhamos que 

ficar pedindo voto para todo mundo, nos grupos de whatsapp.” 

(Gisele, mãe do João, R. Footz) 

 

“O pessoal ficou se matando pedindo votos para os parentes toda 

hora... Complicado pedir voto, para chegar a 1000 votos tem que 

ralar muito, muito, muito mesmo. Você não vê a hora de ver o 

resultado, de acabar logo para ver o resultado. A adrenalina e 

correria de ficar pedindo voto é da hora... Jogava nos nossos grupos 

e o pessoal saia compartilhando.” (Daniel, Diretor de Comunicação 

do Liga Leste) 

 

Outras duas mecânicas bastante citadas pelos jogadores entrevistados foram a de 

competição e cooperação. A primeira, em função da estrutura da campanha formatada em 

estilo similar a um campeonato de futebol com rodadas classificatórias e eliminatórias, além 

da narrativa em torno do futebol e o uso de componentes como a tabela de classificação e 

chave de campeonato. Já a segunda, devido à alta participação e envolvimento da 

comunidade, família, amigos e pessoas externas que participaram das votações e estavam 

torcendo pelos jogadores. Abaixo, seguem algumas transcrições das falas que apresentam 

comentários sobre essas mecânicas. 

 

“Nós estávamos vendo como um campeonato, as crianças estavam 

disputando. Eu vi um vídeo que o muleke tava dando um chapéu e fez 

um golaço. Não tinha como não ganhar né.” (Tiago, tio do André, 

Chute Inicial) 

 

“Os meninos puderam estar competindo em um momento que tivemos 

menos competições, atrasaram, foi algo que foi bacana, pode trazer 

para a gente esta experiência e vivência de uma competição, seja ela 

virtual, mas foi uma competição.” (Antônio, Coordenador de 

Comunicação do Bate Bola) 
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“Para as crianças, para os mais velhos parece com campeonato,  tipo 

pontos corridos né, ganha pontos.” (Fernanda, mãe do Kaio, 

Pitangueira) 

 

“Foi uma participação que conseguiu reunir a escolinha em si para 

dar essa força, a galera participando, não ficar parado, foi mais um 

momento para estar juntando todo mundo, pedir uma força. Eles se 

ajudaram, pediam voto a noite, a gente via que os caras apaziguavam 

aí a gente atacava. Foi complicado, mas foi uma competição 

agradável, foi pior que presencial. Não acabava a votação, mesmo 

sabendo que era 14h da tarde... “pelo amor de Deus acaba essa 

votação que os pais vão me deixar louca”. As finais foram bem 

acirradas, de verdade, foi algo assim que a gente achou que não ia 

dar. A do Tadeu com o Daniel do Bate Bola foi bem complicada.” 

(Janaína, Diretora de Comunicação do R. Footz) 

 

“Todo mundo se empenhava, empresa, amigos, colocava no status de 

whatsapp... O pessoal da escolinha colocava no status da academia... 

a mulekada do Batalha a maioria entrou e um ajudava o outro, a 

família de um divulgava o outro... então “vamos gente, vamos 

votar”... e isso acabou aproximando o pessoal.” (Rodrigo, pai do 

Lucas, Batalha) 

 

“A família toda também se esforçou para ajudar, amigos, o pessoal 

do futebol dele também ajudou bastante. A gente fez a divulgação 

através do meu instagram.” (Estela, mãe do Guilherme, Magnus) 

 

“Nós temos um grupo e quando não era um contra o outro nós 

pedíamos para votar nos meninos.” (Gabriela, mãe do Silvio, 

Batalha) 
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“Ele pediu votos para os amigos e também fez vídeos para apoiar os 

outros amigos que estavam disputando.” (Paulo, pai do Daniel, Bate 

Bola) 

 

É interessante observar, que a competição entre os jogadores e a cooperação ocorrida 

no entorno destes, estão bastante alinhados com o propósito de desenvolver uma ação 

gamificada que promovesse o relacionamento e o engajamento entre a comunidade que 

acompanhou a ação no perfil do Instagram da SportAção. No último tópico desta seção, foram 

apresentados alguns dados e indicadores que complementam essa observação, dado que a 

empresa obteve um número significativo de novos seguidores em seu perfil, além de muitas 

interações com as postagens realizadas. 

As demais mecânicas utilizadas também foram citadas pelos entrevistados, sendo que 

o feedback esteve relacionado com a barra de progressão dos votos que apresentava em tempo 

real, o percentual de votos de cada jogador para todos que votassem e também a quantidade 

de votos recebidos, disponibilizado ao final de cada disputa por postagens nos stories e 

através da divulgação das tabelas de classificação dos jogadores. As premiações foram 

oferecidas ao final de cada etapa, e conforme já mencionado, pode ter apresentado maior 

relevância para as escolinhas, visto que atenderia uma necessidade existente destas. 

Entretanto, como também já observado, existiu um grande interesse por parte dos 

participantes da primeira etapa em ganhar o futcard personalizado na versão impressa, que foi 

oferecido para os quatro finalistas. 

  

4.3.3 Dinâmicas 

 

A partir do uso das mecânicas, por parte dos jogadores participantes, definidas pela 

equipe de trabalho da SportAção, foram obtidos os comportamentos à medida que a 

experiência acontecia (ROBSON et al., 2015), compreendendo as dinâmicas que definiram as 

forças que movimentaram os usuários durante a ação gamificada (ZICHERMANN; 

CUNNINGHAN, 2011). Com as observações já realizadas e retomando o ciclo de 

engajamento social de Zichermann e Cunninghan (2011), citado no referencial teórico deste 

trabalho, é possível verificar que para a “Campanha Mini Craque” este movimento funcionou 

da seguinte forma: 
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1. As disputas geraram competitividade entre os participantes, motivando o 

acompanhamento e continuidade da ação; 

2. Os jogadores foram estimulados a buscarem diferentes estratégias para 

conquistar o voto das pessoas a cada nova rodada e vencer a respectiva disputa; 

3. A vitória nas disputas, especialmente nas de caráter eliminatório, reengajaram 

os jogadores para as próximas rodadas; 

4. À medida que as rodadas foram acontecendo e os resultados foram divulgados, 

os jogadores puderam acompanhar o seu progresso, desenvolver novas estratégias e seguir em 

busca das premiações. 

 

Esse ciclo de engajamento é interessante para entender as dinâmicas previstas pela 

SportAção e que também foram descritas na seção metodológica: restrições, emoções, 

narrativa, progressão e relacionamentos. Em relação às restrições e considerando as regras 

estabelecidas pela campanha, é válido destacar a ausência da categorização por faixa etária, já 

citado como um aspecto negativo mencionado pelos entrevistados. Além disso, foi 

identificado também que as regras de funcionamento nem sempre ficaram claras para todos os 

jogadores ou até mesmo apresentaram alta complexidade, de forma que a empresa precisou 

realizar uma ação não prevista para sanar as dúvidas existentes após diversas mensagens 

recebidas. 

A narrativa em torno do futebol e de um campeonato ficaram evidentes para os 

participantes e a partir das mecânicas propostas, os jogadores puderam acompanhar os 

resultados e desenvolver estratégias para melhorá-los, com o envolvimento de amigos e 

familiares, resultando nos relacionamentos promovidos pela ação. Como já visto no 

referencial, a participação dos expectadores influencia no desenvolvimento e funcionamento 

da ação e no comportamento dos jogadores (ROBSON et al., 2015) e a construção desses 

relacionamentos, com a capacidade e habilidade de atrair mais pessoas para votar, ou torcer, 

foram essenciais para um melhor desempenho e obtenção das vitórias. 

As emoções vivenciadas pelos jogadores foram detalhadas no próximo tópico, 

consideradas como as estéticas da ação gamificada, descritas no referencial teórico como as 

respostas emocionais desejáveis (ROBSON et al., 2015) que demonstram como o jogo faz o 

jogador se sentir (ZICHERMANN; CUNNINGHAN, 2011). 
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4.3.4 Estéticas 

 

Os resultados sobre as percepções em relação aos elementos de jogos são 

extremamente importantes para entender os sentimentos e as emoções provocadas nos 

jogadores, a partir do uso das mecânicas e dinâmicas da ação gamificada. Uma experiência 

gamificada positiva, abordada no referencial teórico, está associada com forte sensação de 

prazer (diversão e entretenimento) e poucas ou nenhumas emoções negativas (EPPMANN; 

BEKK; KLEIN, 2018), além da imersão (HÖGBERG; HAMARI; WÄSTLUND, 2019) ou 

envolvimento (EPPMANN; BEKK; KLEIN, 2018) com a ação. Em última instância e, 

conforme também visto no referencial, as experiências prazerosas influenciam positivamente 

a intenção de engajamento e atitude com a marca (YANG; ASAAD; DWIVEDI, 2017). 

Na seção metodológica foram apresentadas as estéticas previstas pela equipe da 

SportAção: diversão, competitividade, camaradagem, satisfação, status e frustração. Nos 

tópicos anteriores foram apresentadas diversas transcrições de falas que exemplificaram 

algumas dessas emoções, com destaque para a competitividade, camaradagem, diversão e 

frustração.  

Nas falas de todos os entrevistados, foram encontradas palavras como ‘competição’, 

‘campeonato’, ‘competitivo’, ‘competir’, ‘competitividade’, sinalizando este último 

sentimento evocado com a participação na campanha. A questão da diversão também pode ser 

cosiderada a partir de uma avaliação geral positiva da ação, quando os entrevistados definem 

seus sentimentos como ‘legal’, ‘bacana’, ‘divertido’ e ‘brincadeira’. Já a camaradagem 

também foi observada pela cooperação entre os jogadores e seus torcedores, o envolvimento 

de familiares e amigos e até mesmo quando um jogador buscou ajudar o outro. Já a satisfação, 

foi definida pela empresa como o sentimento de vitória nas disputas e tanto as falas, quanto o 

fato dos jogadores compartilharem as postagens nos seus respectivos perfis também podem 

dar indícios dessa estética. Por fim, e, considerando as emoções positivas, o status é bastante 

característico e presente nas mídias sociais, sendo que alguns jogadores, de ambas as etapas, 

mencionaram em suas falas a oportunidade de mostrar o seu trabalho e ganhar visibilidade.  

Abaixo, seguem algumas transcrições que complementam as já apresentadas e 

podem contribuir na exemplicação das emoções vivenciadas pelos jogadores. 

 

“Comentei com os meninos e professores que teve uma similaridade e 

aproximação com um campeonato, por ser algo que os meninos 
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ficavam ansiosos e esperavam. “Tá chegando, amanhã é minha 

competição, vota em mim amanhã, nossa tá acabando vamos votar 

mais, tá acabando”. Isso trouxe uma competitividade bacana entre os 

meninos, a ansiedade de estar competindo num momento ao qual não 

é comum dentro das competições, mesmo que seja algo virtual pode 

trazer uma possibilidade grande da realidade. Os meninos gostam de 

competir, abraçam a ideia, tem a parte da zueira... “ganhei de fulano, 

ganhei de ciclano”... isso é bacana, gera interação entre os meninos e 

outras escolinhas, achei bacana essa questão da competição.” 

(Antônio, Coordenador de Comunicação do Bate Bola) 

 

“Foi muito legal e emocionante, nós ganhamos uma das batalhas por 

cerca de 40 votos. A gente ficava mandando mensagem e whatsapp o 

dia todo para a família, os amigos, torcida, pedimos ajuda de um 

jogador do Palmeiras que fez um stories para pedir os votos para o 

Evandro. O instagram é uma boa oportunidade para mostrar o 

trabalho e os vídeos deles. Um jogador profissional viu o gol do 

Evandro e ficou muito interessado para conhecer o muleke e ver ele 

jogando.” (Denis, pai do Evandro, Centro da Coroa) 

 

“Nossa ele me deixou maluca, ficava ansioso... “mãe a votação não 

muda”. Foi muito interativo e a campanha estimulou também a gente 

a criar um canal no Youtube para divulgar os vídeos das jogadas, 

nosso filho é atleta federado há 2 anos, esse ano ele foi o artilheiro do 

time no campeonato paulista na categoria dele. Ele conseguiu muitos 

votos porque ele é muito despojado, fala bem, gosta de fazer vídeos e 

então o pessoal votava nele.” (Paulo, pai do Daniel, Bate Bola) 

 

“Ele fica muito ansioso... “mãe tô perdendo”... “peraí que nós vamos 

fazer mais campanha, vamos tentar”. Aí eu começava a chamar mais 

pessoas para votar nele... “mãe nós passamos”... “tô na frente”... 

“fala para o vô e para a vó”... que começaram a ligar para todo 

mundo. “Gente vocês estão achando que o menino é político né?”. 
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Foi uma coisa engraçada. Foi divertido.” (Gabriela, mãe do Silvio, 

Batalha) 

 

Obviamente que a SportAção, ao desenhar uma ação de marketing digital 

gamificada, idealizou uma experiência final positiva e alinhada com o seu público-alvo. A 

ação que buscou oferecer um conteúdo divertido e interativo teve a intenção de fortalecer o 

relacionamento e o engajamento da sua comunidade dentro do perfil do Instagram da 

empresa. A “Campanha Mini Craque” foi direcionada para entusiastas e atletas de futebol, 

acostumados a acompanhar e participar de competições, de forma que apenas a frustração 

diante das derrotas, que inevitavelmente ocorreriam, foi mapeada pela empresa como uma 

emoção negativa provocada pela ação gamificada, especialmente por estar direcionada para 

crianças. É interessante observar algumas transcrições das falas dos jogadores entrevistados, 

que relataram a existência desse sentimento, embora fosse algo natural e já trabalhado pelos 

pais ou responsáveis junto às crianças. 

 

“O Evandro disputa campeonatos desde pequeno, sabe o que é perder 

e ganhar. Faz parte do dia-a-dia dele. É lógico que ele queria ganhar 

mas não ficou chateado não.” (Denis, pai do Evandro, Centro da 

Coroa) 

 

“Ele ficou super feliz, não ficou triste de ter perdido, a gente ensina 

ele a levar de boa isso. Ele é atleta federado pelo Batalha e ele é bem 

tranquilo, a gente sempre ensinou o que que é ganhar e o que que é 

perder. Não pode ficar triste pois existem outras oportunidades.” 

(Gabriela, mãe do Silvio, Batalha) 

 

“Filho saiu o resultado e desta vez você perdeu”. “Ah que pena não 

vou ganhar o kit”. Como eles fazem esporte, já tem esse negócio de 

que ele não vai ganhar sempre. Fica triste, mas passou. Já perdeu 

final de campeonato, tomou gol no final. Ele entende.” (Érica, mãe do 

Gabriel, Bate Bola 7 de Setembro) 
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“Tinham muitos meninos talentosos. Ele acompanhou, ficou chateado 

por não ter chegado na final, mas faz parte. Os votos eram muito 

altos.” (Tiago, tio do André, Chute Inicial) 

 

Além do sentimento de frustração em relação à derrota nas disputas, no tópico de 

principais aspectos negativos dentro da avaliação geral da campanha, foi identificado através 

das falas dos entrevistados, a sensação de cansaço e incômodo diante da mecânica de votações 

proposta pela ação gamificada. Alguns jogadores relataram que a campanha foi extensa e o 

processo de ficar pedindo votos a cada nova disputa tornou-se chato e que poderia incomodar 

os torcedores ou as pessoas externas à competição, sendo estes fatores relacionados com a 

mecânica em si, fundamental para a ocorrência da ação gamificada.  

A mecânica de votações e as regras definidas pela campanha, também colocaram 

algumas restrições que podem ter gerado sentimentos negativos e foram considerados por 

alguns participantes como sugestões de melhorias. Essas restrições estiveram relacionadas 

com a questão da faixa etária e a não categorização dos jogadores em função da idade e 

também, quanto à qualidade técnica das jogadas enviadas, que podem ter sido preteridas a 

uma decisão popular, dado que o fator de decisão e vitória nas disputas seria receber o maior 

número de votos pelo público em geral. 

É válido comentar também as reações em relação à estratégia utilizada por alguns 

jogadores na busca pelos votos, quando da utilização de influenciadores digitais ou até mesmo 

por pedidos considerados como apelativos ou exagerados para uns, mas como criativos ou 

parte da ação para outros. As possíveis emoções negativas são importantes para que no design 

de futuras ações gamificadas, os movimentos gerados a partir do uso das mecânicas sejam 

testados previamente à implantação e mapeados em maiores detalhes, possibilitando revisões 

e alterações nas escolhas dos elementos e em suas estruturas, com a finalidade de melhorar 

ainda mais a experiência gamificada e os objetivos de negócios. 

 

4.4 Facilitadores e Empecilhos do Uso da Gamificação 

 

A “Campanha Mini Craque SportAção” se utilizou de diferentes elementos de jogos, 

dentro de uma ação de marketing digital, buscando oferecer uma experiência alinhada ao 

negócio da empresa e conectada com o seu público-alvo, de forma inovadora, criativa, 

divertida e interativa. Após um melhor entendimento das principais reações, descritas no 
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tópico de avaliação geral e das percepções em relação à estrutura gamificada, considerando os 

componentes, mecânicas, dinâmicas e estéticas, é possível identificar, do ponto de vista dos 

participantes da ação, alguns aspectos que facilitaram e dificultaram o uso da estratégia de 

gamificação. 

Conforme discutido no referencial teórico, uma ação gamificada de sucesso precisa 

gerar uma experiência prazerosa e imersiva, provocando comportamentos e emoções positivas 

e poucas ou nenhuma emoções negativas. Dessa forma, a narrativa construída em torno do 

futebol e, especialmente, inspirada e estabelecida em um formato de campeonato, com fases e 

rodadas e o uso de uma mecânica relativamente simples para definir a vitória e continuidade 

de um jogador – a votação possibilitou a fluidez da ação e motivou a participação dos 

jogadores e torcedores.  

A evolução no número de seguidores ao longo da campanha, bem como das 

interações em cada uma das disputas, apresentadas no próximo tópico, complementam esta 

observação sobre o engajamento ocorrido em toda a ação. Além disso, os recursos visuais 

utilizados, com destaque para a representação gráfica dos jogadores, designada como ‘futcard’ 

e os vídeos das jogadas na primeira etapa, ofereceram maior personalização e identificação, 

simulando, nas palavras de alguns participantes, uma experiência ‘virtual’, ‘similar a um 

campeonato’ e que poderia remeter a um ‘jogo’ ou ‘videogame’. 

Sob a ótica dos empecilhos e os aspectos que dificultaram o uso da gamificação, é 

possível verificar pela fala dos entrevistados, que a ação apresentou complexidade, limitações 

e restrições em relação às possibilidades de ação por parte dos jogadores. Essas situações 

ocorreram em função das mecânicas e regras definidas dentro do design gamificado, que 

exigiram dos jogadores a busca pela vitória a partir de um único critério, o voto popular 

dentro de uma mídia social. Além disso, a gamificação discutida neste estudo de caso único, 

mostrou também que, alguns aspectos que não foram antecipados ou previstos no design 

gamificado, foram percebidos e ocorreram à medida que a ação aconteceu e que nem sempre 

poderiam ser corrigidos ou modificados.  

Dentro desses aspectos, citam-se alguns exemplos como a mecânica de votações, que 

pode ter gerado cansaço e incômodo nos participantes; as rodadas propostas, que exigiu um 

tempo pré-definido de realização e considerado como extenso por alguns jogadores; as regras 

de participação, que delimitaram uma faixa etária ampla e não consideraram a categorização 

por idades assim como ocorre no futebol e a possível subutilização dos vídeos das jogadas na 

primeira etapa, sendo este um componente de jogo que trouxe personalização, mas pode ter 
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perdido o seu valor por, eventualmente, não corresponder à expectativa de valorização da 

qualidade técnica dos jogadores participantes dentro dos critérios de decisão e vitória. 

 

4.5 Acompanhamento das Interações e Indicadores 

 

As informações apresentadas e discutidas neste tópico visam complementar o estudo 

de caso único da ação gamifcada implementada pela SportAção, dentro do objetivo específico 

de se acompanhar a interação dos consumidores com o perfil da empresa e o impacto em 

indicadores de marketing digital e financeiros, monitorados e considerados como relevantes 

pela equipe de trabalho.  

Embora esses resultados quantitativos não sejam decorrentes unicamente da 

gamificação, eles são importantes em função da realização do trabalho dentro de um contexto 

organizacional e especialmente, por fazer parte de uma ação de marketing de uma pequena 

empresa varejista num contexto de negócios bastante turbulento, exigindo que em meio à 

pandemia, as empresas desenvolvessem estratégias que garantissem a sua competitividade. 

Além de fortalecer o posicionamento e competitividade da marca SportAção e 

promovê-la no Instagram junto à sua comunidade, a “Campanha Mini Craque SportAção” 

também teve como objetivos de negócios, a geração de uma experiência interativa e 

engajadora e o aumento do número de seguidores no seu perfil. Abaixo, seguem os principais 

resultados obtidos a partir da ferramenta de gerenciamento de redes sociais mLabs e controles 

internos da empresa e, no APÊNDICE E, gráficos adicionais que complementam os 

apresentados na sequência. 

A empresa captou 6.245 novos seguidores de forma orgânica, ou seja, sem 

investimento financeiro realizado diretamente no Instagram. Os gráficos 2 e 3, mostram a 

evolução no número de seguidores de forma geral e também por etapa da campanha, sendo 

que cerca de 78% desses, passaram a seguir o perfil da empresa durante a 1ª etapa, 17% na 2ª 

etapa e 5% no período de inscrições. 
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Gráfico 2 - EVOLUÇÃO TOTAL DO NÚMERO DE SEGUIDORES DO PERFIL DA SPORTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 3 - CAPTAÇÃO DE NOVOS SEGUIDORES EM CADA ETAPA DA CAMPANHA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

As postagens em formato de stories – posts que ficam disponíveis no perfil da 

empresa por 24 horas, foram definidas como estratégia principal, devido o uso da mecânica de 

votações (função ‘enquete’ do Instagram), totalizando 705 stories com 1.478.152 interações 

ou média de 2.097 por post, sendo 90,62% de cliques (usuário visualizou e interagiu de 

alguma forma), 9,27% de saídas (usuário visualizou mas não interagiu) e 0,12% de respostas 

(usuário enviou uma mensagem). No gráfico 4, as barras na última posição mostram que os 

stories em que a função enquete (mecânica de votações) foi utilizada tiveram o melhor 

desempenho com um alcance médio de 2.022 pessoas e uma média de 3.364 interações. 
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Gráfico 4 - MÉDIA DE INTERAÇÕES E ALCANCE MÉDIO POR TIPO DE STORIES REALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico extraído de relatórios da SportAção obtido pela ferramenta mlabs. 

 

Além dos stories, também foram realizadas 33 postagens no feed – posts fixos que 

ficam disponíveis por tempo indeterminado no perfil da empresa, gerando 4.115 interações ou 

média de 125 por post, sendo 85,86% de curtidas, 12,27% de comentários e 1,87% de posts 

salvos pelos usuários. O gráfico 5, mostra ainda que as postagens feitas em formato de 

carrossel (com mais de uma imagem para visualização do usuário) tiveram o melhor 

desempenho com um alcance médio de 3.458 pessoas e uma média de 202 interações. 

 

Gráfico 5 - MÉDIA DE INTERAÇÕES E ALCANCE MÉDIO POR TIPO DE POST REALIZADO NO FEED 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico extraído de relatórios da SportAção obtido pela ferramenta mlabs. 

 

Como a principal mecânica utilizada na campanha foi a de votações, é interessante 

também observar alguns dados sobre a quantidade de votos recebidos, visto que informam o 

total de pessoas, entre jogadores e torcedores, que participaram e interagiram diretamente com 

ação gamificada. 

A 1ª etapa da campanha, direcionada para as crianças inscritas, contou com 116 

disputas realizadas ao longo de 9 rodadas no período de 06/10/2020 a 04/11/2020. Essa etapa 
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teve uma média geral de 907 votantes por disputa, sendo que a 1ª fase (classificatória) 

apresentou uma média de 580 votos e a 2ª fase (eliminatória) uma média de 1.764, com 

destaque para a disputa final que contou com 6.602 votos. Os gráficos 6 e 7 abaixo, 

explicitam a média de votos recebidos em cada uma das rodadas e nas fases e geral, 

respectivamente. 

 

Gráfico 6 - MÉDIA DE VOTOS RECEBIDOS NA 1ª ETAPA (RODADAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 7 - MÉDIA DE VOTOS RECEBIDOS NA 1ª ETAPA (FASES E GERAL) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 A 2ª etapa da campanha, direcionada para as escolinhas de treinamento, contou com 

19 disputas realizadas ao longo de 6 rodadas, no período de 12/11/2020 a 22/11/2020. Essa 

etapa teve uma média geral de 1.360 votantes por disputa, sendo que a 1ª fase (classificatória) 

apresentou uma média de 865 votos e a 2ª fase (eliminatória) uma média de 2.210, com 

destaque para as semifinais que tiveram média de 3.605 votos. Os gráficos 8 e 9 abaixo, 
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explicitam a média de votos recebidos em cada uma das rodadas e nas fases em geral, 

respectivamente. 

 

Gráfico 8 - MÉDIA DE VOTOS RECEBIDOS NA 2ª ETAPA (RODADAS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Gráfico 9 - MÉDIA DE VOTOS RECEBIDOS NA 2ª ETAPA (FASES E GERAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esses resultados apresentados são interessantes, pois demostram a alta intensidade de 

interação e engajamento dos usuários e participantes na ação gamificada proposta pela 

SportAção. A atração de novos seguidores, de forma orgânica, é um grande desafio para 

qualquer empresa e depende fortemente de estratégias de divulgação, interesse e motivações 

pessoais e conteúdos que motivem o usuário a seguir e acompanhar o perfil de uma empresa. 
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É válido destacar também a média de votos recebidos nas disputas promovidas durante a 

campanha, que apresentou valores maiores nas fases eliminatórias, com médias maiores na 

etapa das escolinhas, mas tendo a final da primeira etapa com a maior votação absoluta. À 

medida que a ação foi se encaminhando para as disputas finais, a competitividade, sob a 

forma de votos recebidos, aumentou entre os jogadores.  

Apesar de não se ter o dado de quantos usuários participaram das votações e 

passaram a seguir o perfil da SportAção, o número total de novos seguidores e as médias de 

votantes sugerem que muitos usuários tornaram-se seguidores ao longo da campanha, embora 

não tivessem essa obrigação, podendo votar ou acompanhar livremente as postagens e 

andamento da ação gamificada, desde que usuário com uma conta ativa no Instagram. 

Por fim, apesar de resultados comerciais e financeiros não terem feito parte dos 

objetivos de negócio da “Campanha Mini Craque SportAção” e também sofrerem a influência 

de diversos fatores, é interessante observar dois indicadores monitorados regularmente pela 

empresa e que apresentaram um desempenho superior às próprias expectativas dos seus 

gestores, diante de seus desafios operacionais citados na introdução e metodologia, frente às 

restrições de mercado e perdas de receita já previstas em função da pandemia causada pelo 

novo Coronavírus. A ação gamificada pode ter contribuído para que, nos meses de novembro 

e dezembro, a SportAção tenha conseguido um crescimento de 5% e 7% respectivamente, no 

total de pedidos vendidos, em comparação com o ano de 2019, representando ainda um 

aumento de 5% e 16%, respectivamente, no seu faturamento. Esses dados foram explicitados 

na sequência dos gráficos 10 e 11. 

 

Gráfico 10 - QUANTIDADE DE PEDIDOS VENDIDOS 2º SEMESTRE (‘19 VS. ‘20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



95 

 

 

 

Gráfico 11 - VARIAÇÃO DO FATURAMENTO DE PEDIDOS 2º SEMESTRE (‘19 VS. ‘20) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.6 Considerações Finais 

 

 Nesta seção de resultados e discussões foi possível verificar as evidências coletadas, a 

partir das entrevistas semiestruturadas, observação participante, documentos e controles 

internos da empresa, buscando entender em maior profundidade as reações dos jogadores, 

suas percepções em relação aos elementos de jogos, as interações e engajamento no Instagram 

e as considerações sobre indicadores de marketing e comerciais que podem ter sido 

influenciados pela gamificação. O Quadro 14, apresenta um resumo dessas evidências, 

oferecendo uma visão geral e facilitando o desfecho e conclusão de como a ação gamificada 

realizada pela SportAção contribuiu para o relacionamento e engajamento com a sua 

comunidade e consumidores nas suas redes sociais.  

 

Quadro 14 – RESUMO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Objetivos Resultados 

Explorar as reações dos 

participantes 

Avaliação Geral 

- 1ª etapa: positiva, com destaque para a busca por votos e o acompanhamento 

dos resultados, gerando diversão e competitividade; 

- 2ª etapa: positiva, com destaque para o formato (competição) e o prêmio 

oferecido, gerando visibilidade e oportunidade de divulgação para a escolinha. 

Principais Aspectos Positivos 

- 1ª etapa: representação gráfica do jogador por meio do futcard, o interesse 

pelos prêmios e a oportunidade de participação em uma competição; 

- 2ª etapa: visibilidade e oportunidade de divulgação da escolinha e a 

possibilidade de ganhar um prêmio importante e necessário. 

Principais Aspectos Negativos 

- 1ª etapa: alta repetitividade e frequência das votações, tempo de duração da 
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campanha (longo) e a ausência de categorização dos jogadores por faixa etária; 

- 2ª etapa: alta repetitividade e frequência das votações, complexidade das 

regras e uso de influenciadores digitais como estratégia de busca por votos. 

Sugestões de Melhorias 

- redução na quantidade de disputas, etapas e votações, diminuição do tempo de 

duração da campanha, categorização dos jogadores por idade e utilização de 

uma avaliação técnica como complemento nos critérios de decisão e vitória. 

Entender as percepções em 

relação aos elementos de 

jogos 

Componentes 

- ênfase para o futcard, vídeo da jogada e prêmios. 

Mecânicas 

- ênfase para a votação, competição e cooperação. 

Dinâmicas 

- a narrativa em torno do futebol e as regras estabelecidas geraram a 

similaridade com um campeonato; 

- a competitividade e o acompanhamento dos resultados motivaram os 

jogadores a buscarem estratégias para vencer as disputas e continuarem 

participando da ação. 

Estéticas 

- emoções positivas: competitividade, camaradagem e diversão; 

- emoções negativas: cansaço e incômodo; 

- a frustração com a derrota foi vista como natural e parte da realidade dos 

participantes. 

Identificar facilitadores e 

empecilhos da gamificação 

Facilitadores 

- narrativa em torno do futebol com inspiração em formato de campeonato 

(etapas, rodadas, tabelas); 

- recursos visuais com a representação dos jogadores por meio de futcards, 

remetendo a um jogo de videogame, além dos vídeos das jogadas dos próprios 

jogadores, ambos garantindo personalização para a ação. 

Empecilhos 

- restrições estabelecidas que geraram complexidade (das regras) e limitações 

no formato de busca da vitória; 

- uso da mecânica de votações como essencial para o funcionamento da ação, 

que além de limitá-la, também gerou cansaço e incômodo nos participantes. 

Acompanhar a interação no 

Instagram e impacto em 

indicadores 

Interações e indicadores de marketing digital e comerciais 

- captação de 6.245 novos seguidores de forma orgânica; 

- os 705 stories realizados geraram 1.478.152 interações com 90,62% de ação 

por parte dos usuários; 

- postagens com a função enquete (votação) tiveram o melhor desempenho com 

um alcance médio de 2.022 pessoas e média de 3.364 interações; 

- média de 907 votantes nas disputas da 1ª etapa (final com 6.602 votos); 

- média de 1.360 votantes nas disputas da 2ª etapa (semifinais com média de 

3.605 votos); 

- nos meses de novembro e dezembro a empresa registrou aumento de 5% e 

7%, respectivamente, no total de pedidos vendidos em comparação ao ano de 

2019; 

- representando crescimento de 5% e 16%, respectivamente, no seu 

faturamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A gamificação e o uso dos elementos de jogos, dentro da área de marketing e no 

contexto organizacional têm sido objeto de estudo de diferentes acadêmicos e estratégia de 

relacionamento e engajamento com consumidores para os executivos e profissionais da área. 

A combinação dos diferentes componentes e mecânicas, quando desenhados numa estrutura 

que considere objetivos de negócios bem definidos e um claro entendimento do perfil do 

público-alvo, pode gerar dinâmicas interativas e emoções positivas, resultando em uma 

experiência gamificada de sucesso. 

Essa estratégia foi utilizada pela empresa SportAção, varejista de artigos esportivos 

de pequeno porte da cidade de São Paulo, que em 2020 completou 35 anos de mercado e, 

encontrou na gamificação uma forma de manter e fortalecer o relacionamento e engajamento 

com a sua comunidade nas mídias sociais, diante do contexto e desafios impostos pela 

pandemia. A ação gamificada denominada de “Campanha Mini Craque SportAção” foi 

inspirada em campeonatos de futebol e teve o objetivo de promover uma experiência 

interativa e divertida em homenagem ao mês das crianças, prestigiando ainda, suas 

respectivas escolinhas de formação e treinamento.  

Neste trabalho aplicado e pesquisa de natureza exploratória, que se utilizou de uma 

metodologia qualitativa, conduzido sob a forma de estudo de caso único, buscou-se responder 

à seguinte questão de pesquisa: Como a gamificação pode contribuir em ações de 

relacionamento e engajamento dos consumidores nas redes sociais de uma empresa varejista? 

Para tanto, no protocolo de estudo de caso foram definidas que as evidências seriam coletadas 

por meio de entrevistas semiestruturadas, observação participante e documentação e controles 

internos da empresa. As transcrições das entrevistas foram analisadas, inventariadas e 

classificadas em categorias e subcategorias de análise, definidas a priori, com o uso do 

método de análise de conteúdo e a técnica de categorização. 

 A resposta à questão da pesquisa e os objetivos gerais e específicos foram 

apresentados e discutidos na quarta seção deste trabalho a partir das considerações sobre a 

avaliação geral da ação gamificada, as percepções em relação aos elementos de jogos, os 

empecilhos e facilitadores do uso da gamificação, o acompanhamento das interações dos 

consumidores com o perfil da empresa e o impacto em indicadores de marketing e comerciais. 

Ressalta-se que os resultados e discussões não possuem a finalidade de se chegar a 

generalizações, sendo esta pesquisa realizada dentro de um contexto de gestão particular, que 
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busca um entendimento mais aprofundado do uso da gamificação em marketing, contribuindo 

para os estudos atuais e futuros sobre o tema e na geração de oportunidades de melhorias e 

novos caminhos para a empresa em questão e outras organizações. 

Estruturada em duas etapas e realizada no perfil do Instagram da empresa, a ação 

gamificada contou com a participação de 69 crianças na primeira etapa e 12 escolinhas de 

treinamento na segunda etapa, sendo avaliada de forma geral como divertida e competitiva, 

oferecendo uma experiência positiva e similar a uma competição, sendo esta uma realidade 

vivenciada regularmente pelos jogadores envolvidos. A representação gráfica dos jogadores 

na primeira etapa com o uso de futcards e vídeos próprios de jogadas trouxe personalização e 

imersão para a campanha, motivando-os a desenvolver estratégias de buscas de votos e 

envolvimento dos amigos e familiares para a conquista da vitória. Em contrapartida, o tempo 

de duração da campanha foi considerado longo demais por alguns participantes e a mecânica 

de votações como repetitiva, além de limitar o critério de decisão, gerando cansaço e 

incômodo. 

Para as escolinhas de treinamento, a ação foi competitiva e divertida, gerando 

cooperação entre os participantes, dentro de um momento de pandemia em que os atletas 

estavam em casa e as competições oficiais não estavam acontecendo. Além disso, a 

participação ofereceu uma boa oportunidade de divulgação e visibilidade para a escolinha na 

busca por novos clientes e a possibilidade de ganhar um prêmio importante e necessário para 

o seu dia-a-dia. Os jogadores da segunda etapa fizeram considerações sobre a campanha como 

um todo, destacando também a narrativa do futebol e a similaridade com um campeonato, 

ainda que virtual. Assim como na primeira etapa, os participantes também relataram que a 

mecânica de votações foi repetitiva, gerando cansaço e incômodo em outras pessoas. 

Durante a realização da campanha, a empresa conseguiu estabelecer no seu perfil do 

Instagram, de forma criativa, divertida e interativa, uma ação de relacionamento e 

engajamento, atraindo 6.245 novos seguidores que se envolveram com as postagens realizadas 

e participaram ativamente das disputas e votações promovidas, superando a marca de 1.4 

milhões de interações. Contando com uma previsão de perdas de receita, em função do 

contexto de pandemia, a SportAção registrou um crescimento no seu faturamento de cerca de 

5% em novembro e 16% em dezembro, em comparação ao ano de 2019, resultados não 

decorrentes da ação gamificada, mas que podem ter sido influenciados por esta. 

Os principais aspectos negativos identificados e as sugestões de melhorias propostas 

pelos jogadores servem como oportunidades de reflexão para a empresa, assim como para 
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acadêmicos e profissionais da área, para a construção de ações que gerem uma experiência 

gamificada ainda mais positiva e reduza, ou até mesmo exclua a ocorrência de emoções 

negativas durante o processo. Em especial, fica o ponto de atenção quanto à mecânica de 

votações, que foi essencial para a realização da ação, gerando envolvimento e engajamento, 

mas restringindo, limitando e, eventualmente, cansando e incomodando os jogadores e 

torcedores. 

Conectar-se com os consumidores de forma inovadora e criativa e garantir a 

competitividade dentro de um contexto de negócios turbulento, omnichannel e com a presença 

de grandes empresas é definitivamente um desafio complexo para pequenas empresas. A 

possibilidade de estabelecer um relacionamento mais próximo e significativo com a sua 

comunidade e seu entorno talvez seja um dos seus grandes diferenciais. Além da diversão e 

competitividade geradas num momento de pandemia e ausência de competições, é 

enriquecedor concluir este trabalho, registrando e transcrevendo novamente um simples 

comentário de uma das mães das crianças participantes: “ele gostou do card, achou que 

estava num joguinho e que era um jogador”.  

Huizinga (1949) cita que o jogo cria um ‘círculo mágico’ com estrutura e regras 

próprias, transportando o jogador para esta nova realidade, que é temporária e perfeita, dentro 

de um mundo imperfeito e uma vida confusa. Aí talvez esteja um dos maiores aspectos 

positivos do uso de elementos de jogos, trazendo beleza para a gamificação, que tem o poder 

de criar este ‘círculo mágico’ e gerar engajamento de forma mais leve, fluida, divertida e 

positiva. 

 

5.1 Implicações Gerenciais, Limitações Existentes e Estudos Futuros 

 

Conforme visto na introdução e referencial teórico, a gamificação em marketing tem 

sido estudada com maior profundidade nos últimos dez anos, carecendo ainda de mais 

pesquisas quantitativas e qualitativas que entendam e analisem em maiores detalhes a relação 

dos diferentes elementos de jogos na geração de uma experiência gamificada positiva e de 

sucesso. No cenário brasileiro, essa carência de estudos é ainda maior, com grandes 

oportunidades para que acadêmicos e profissionais de marketing e de outras áreas, conduzam 

pesquisas aplicadas e teóricas sobre essa ferramenta ou estratégia que pode ser extremamente 

poderosa e criativa na geração de experiências mais significativas e genuinamente conectadas 

com usuários e consumidores. 
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Este estudo de caso traz uma abordagem relativamente simples sobre o uso da 

gamificação que pode ser aplicado ao contexto de empresas de pequeno porte, exigindo 

poucos recursos financeiros, mas com uma preparação e estudo robusto sobre a utilização de 

elementos de jogos em contextos que não são de jogos. Uma experiência gamificada de 

sucesso depende da busca pela excelência no design da ação, definindo claramente os 

objetivos de negócios e alinhando os elementos de jogos à realidade, necessidade e 

expectativa do seu público-alvo. 

O uso da gamificação em marketing para ações mais robustas e grandes empresas 

poderia ser potencializado com o uso de sistemas, aplicativos e comunidades virtuais que 

possibilitassem uma experiência de médio e longo prazo, fortalecendo ainda mais o 

relacionamento e engajamento. Já pequenas e médias empresas poderiam fazer melhor uso 

dos próprios recursos existentes nas diferentes mídias sociais, já configurados como 

elementos de jogos, para a criação de conteúdos mais criativos e interativos com os seus 

consumidores. 

Considerando futuras ações gamificadas da SportAção, dentro da mesma temática do 

futebol ou até mesmo outras modalidades esportivas, a empresa poderia considerar mais 

desafios e diferentes atividades para os jogadores, além da busca pelo voto popular. Como 

exemplo, os jogadores poderiam se utilizar de vídeos de diferentes jogadas ao longo da ação, 

mostrando diversas habilidades, que além da escolha da preferência pelo público em geral, 

seriam também avaliados e pontuados por critérios técnicos previamente estabelecidos. Além 

disso, outros elementos de jogos como a conquista de recursos e itens virtuais, melhor uso da 

progressão e melhoria dos resultados ao longo de toda a ação por parte dos jogadores e 

premiações intermediárias também contribuiriam para uma ação ainda mais interativa e 

diversificada. 

As principais limitações existentes neste trabalho referem-se ao contexto considerado 

de uma pequena empresa varejista, ao tamanho da amostra estudada e à impossibilidade de 

generalização dos resultados. Nesse sentido, abrem-se oportunidades para a realização de 

futuras pesquisas em organizações de maior porte, diferentes setores de negócio e a realização 

de outros estudos de casos e experimentos que venham a identificar e quantificar a relevância 

de elementos de jogos específicos que possam potencializar a experiência gamificada e as 

emoções positivas geradas, engajando ainda mais os consumidores com a própria ação e as 

respectivas marcas. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevistas - Pais ou Responsáveis 

 

1. Explorar as reações dos participantes 

a. Como foi a sua experiência de participação na campanha? Qual a sua avaliação 

geral? Pensando na campanha como um todo e quais as suas principais lembranças? Como 

você se sentiu? Tente também expressar as reações e sentimentos do seu filho (a). 

b. Ao longo da campanha, quais foram os aspectos mais legais e positivos? 

c. Para você existiram aspectos ou situações que você não gostou? Se sim, quais e 

por quê? 

d. Você tem sugestões de melhorias para futuras campanhas? 

 

2. Entender as percepções em relação aos elementos de jogos 

a. Considerando o funcionamento da campanha e a sua estrutura, e pensando nas 

principais imagens dela que você recebeu, o que você mais lembra ou destacaria da 

campanha? Você encontrou alguma similaridade com campeonatos de futebol? Se sim, quais 

aspectos e por quê? 

b. Como a questão da competição, por meio das disputas e votações, impactou a 

sua participação na campanha? 

c. Como foi a questão da participação e interação com outras pessoas ao longo da 

campanha? O que você achou de ter que convidar outras pessoas para votar? 

d. Como você avalia as premiações propostas pela campanha?  
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevistas - Representantes das Escolinhas 

 

1. Explorar as reações dos participantes 

a. Como foi a sua experiência de participação na campanha? Qual a sua avaliação 

geral? Pensando na campanha como um todo, quais as suas principais lembranças? Como 

você se sentiu? Tente também expressar as reações e sentimentos de outros representantes da 

sua escolinha. 

b. Ao longo da campanha, quais foram os aspectos mais legais e positivos? 

c. Para você existiram aspectos ou situações que você não gostou? Se sim, quais e 

por quê? 

d. Você tem sugestões de melhorias para futuras campanhas? 

e. Como foi a repercussão da campanha nas pessoas do seu time, comunidade e 

seguidores do Instagram? 

 

2. Entender as percepções em relação aos elementos de jogos 

a. Considerando o funcionamento da campanha e a sua estrutura, e pensando nas 

principais imagens dela que você recebeu, o que você mais lembra ou destacaria da 

campanha? Você encontrou alguma similaridade com campeonatos de futebol? Se sim, quais 

aspectos e por quê? 

b. Como a questão da competição, por meio das disputas e votações, impactou a 

sua participação na campanha? 

c. Como foi a questão da participação e interação com outras pessoas ao longo da 

campanha? O que você achou de ter que convidar outras pessoas para votar? 

d. Como você avalia as premiações propostas pela campanha? 
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APÊNDICE C – Gamification Design Canvas da Campanha Mini Craque SportAção 

Figura 9 - Gamification Design Canvas da Campanha Mini Craque SportAção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Extraído e adpatado pelo autor de Campos Junior, 2020. 
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APÊNDICE D – Posts realizados durante a Campanha Mini Craque SportAção 

Figura 10 - POSTS DE COMUNICAÇÃO DAS REGRAS E PREMIAÇÕES DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 11 - POSTS DE DIVULGAÇÃO DAS DATAS DAS DISPUTAS DA 1ª FASE DA 1ª ETAPA DA 

CAMPANHA 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 12 - POSTS DE DIVULGAÇÃO DAS REGRAS E PREMIAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 13 - POSTS DE DIVULGAÇÃO DAS DATAS DAS DISPUTAS DA 1ª FASE E 2ª ETAPA DA 

CAMPANHA  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE E – Gráficos complementares em relação à captação de novos seguidores 

durante a Campanha Mini Craque SportAção 

 

Gráfico 12 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SEGUIDORES NO PERFIL DA SPORTAÇÃO (PERÍODO DE 

INSCRIÇÕES) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 13 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SEGUIDORES NO PERFIL DA SPORTAÇÃO (1ª ETAPA/1ª 

FASE – CLASSIFCATÓRIA) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 12 - Evolução do número de seguidores do perfil da 
SportAção (Período de Inscrições)
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Gráfico 13 - Evolução do número de seguidores do perfil da 
SportAção (1ª Etapa / 1ª Fase - Classificatória)
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Gráfico 14 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SEGUIDORES NO PERFIL DA SPORTAÇÃO (1ª ETAPA/2ª 

FASE – ELIMINATÓRIA) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 15 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SEGUIDORES NO PERFIL DA SPORTAÇÃO (2ª ETAPA/1ª 

FASE – CLASSIFCATÓRIA) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 16 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SEGUIDORES NO PERFIL DA SPORTAÇÃO (2ª ETAPA/2ª FASE – 

ELIMINATÓRIA) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 14 - Evolução do número de seguidores do perfil 
da SportAção (1ª Etapa / 2ª Fase - Eliminatória)

9384

9601

4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000

Gráfico 15 - Evolução do número de seguidores do perfil da 
SportAção (2ª Etapa / 1ª Fase - Classificatória)
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Gráfico 16 - Evolução do número de seguidores do perfil 
da SportAção (2ª Etapa / 2ª Fase - Eliminatória)


