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RESUMO

KADOW, André L. D. S. A gamificação no desenvolvimento de aplicações

móveis para smartphones e tablets. 2014. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.

O conceito de gamificação aplicada aos dispositivos móveis é extremamente novo,

tendo em vista que os celulares passaram a oferecer as características necessárias

para um projeto efetivo a partir da segunda metade da década passada através de

maior interatividade, novas interfaces e comunicação realizadas através do princípio

da localização com a chegada do 3G. A ideia central desse estudo é o design e os

conceitos da gamificação, suas semelhanças e diferenças com jogos eletrônicos e

sua aplicabilidade através de dispositivos móveis. O resultado será um estudo sobre

as condições atuais e o futuro da gamificação. Este estudo está baseado em uma

metodologia que analisa dados de aplicativos e realiza pesquisas de campo. Entre

os aplicativos para dispositivos móveis que usam de maneira efetiva a gamificação

podemos citar Zombies, Run!, Foursquare, FuelGood, Waze e o Nike+ Running.

Estes dois últimos serão objetos de estudo dessa dissertação por se tratarem de

aplicativos com uma grande base de usuários grande e extremamente ativa,

facilitando a coleta de dados em diversas camadas. Essa análise foi conduzida a

partir das contribuições de Henry Jenkins, Lucia Santaella, Werbach e Pierre Levy a

respeito de redes sociais, cultura participativa e inteligência coletiva e leva em

consideração as observações de Paul Schuytema, sobre o conceito de jogos

eletrônicos e Johan Huizinga sobre a psicologia dos jogos; entre outros autores.

Palavras-chave: gamificação, aplicativos móveis, mobilidade, games



ABSTRACT

KADOW, André L. D. S. The gamification in the development of mobile

applications for smartphones a n d tablets. 2014. Essay (Master’s Degree) –

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.

The concept of gamification applied to mobile devices is extremely new, in view that

cell phones began to offer the necessary characteristics to an effective project since

the second half of last decade through a major interactivity, new interfaces and

communication performed through the principle of location due to the arrival of 3G.

The main idea of this work is the design and the concepts of gamification, its

similarities and differences comparing to electronic games and its applicability

through mobile devices. The result will be a study of the current conditions and the

future of gamification. This research is based on a methodology that analyzes

application data and performs field surveys. Among the mobile devices applications

that use gamification effectively, Zombies, Run!, Foursquare, FuelGood, Waze and

Nike+ Running can be mentioned. The latter two will be the objects of study of this

essay since they are applications with a big and extremely active users base,

facilitating data collection in several layers. This analysis was held based on

contributions from Henry Jenkins, Lucia Santaella, Werbach and Pierre Levy about

social networking, participative culture and collective intelligence and takes into

consideration the from Paul Schuytema about the concept of electronic games and

Johan Huizinga about the psychology of games, among other authors.

Keywords: gamification, mobile apps, mobile, games



Os jogos são a forma mais elevada de investigação

Albert Einstein
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INTRODUÇÃO

A ideia de um aparelho que seja uma extensão do ser humano e possa ser parte

integrante - mas ainda não integrada fisicamente ao ser humano – vem se tornando

realidade nos últimos anos com os celulares cada vez mais poderosos e presentes

na vida e nos momentos do cotidiano das pessoas. A importância cada vez maior

dos smartphones é comprovada diariamente nas ruas onde pessoas acessam a

rede mundial de qualquer lugar e compartilham dados, imagens e vídeos de uma

maneira somente sonhada alguns anos atrás. A popularidade dos celulares atingiu

um patamar tão grande que o acesso mundial a internet através deles vai suplantar

o acesso através dos computadores, os chamados PCs (desktops ou notebooks) em

2015, segundo pesquisa de 2012 da International Data Corporation. O Brasil,

segundo dados do Interactive Advertising Bureau Brasil de 2012 (IAB Brasil) mostra

um acesso de 56% a rede através de celulares. O mesmo estudo ainda levanta que

40% dos entrevistados navegam por pelo menos duas horas por dia através de

diversos dispositivos. O mesmo tempo é dedicado a TV por apenas 25% dos

participantes. Todas as faixas etárias preferem a internet como atividade preferida

quando se tem algum tempo livre e é considerado o meio mais importante para a

81% dos entrevistados. A pesquisa continua ao levantar que a rede é acessada pela

manhã em 89% do tempo no período da manhã, 78% à noite e 73% em outros

momentos do dia. A rede é a mídia mais acessada nos outros lugares: 60% trabalho;

52% na casa de amigos ou familiares; 44% escola; 44% restaurantes e cafés; 43%

reunião com amigos; 34% shoppings.

Em uma evolução natural, o mercado de aplicativos e também aplicações para os
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aparelhos aumentou exponencialmente. Por aplicativos, neste estudo, estaremos

nos referindo a programas especialmente codificados para smartphones.

Essas mudanças levam a uma migração natural de hábitos e se aproveita do acesso

rápido cada vez mais efetivo a rede e a migração do conceito de gamificação, que

simplificadamente falando é o ato de trazer elementos de jogos para eventos do

cotidiano, seria um caminho de evolução natural.  Aproveito para chamar a atenção

para um conceito a ser tratado nos próximos capítulos que é o da evolução do

usuário dentro das iniciativas de gamificação, fundamental para que elas tenham

sucesso.

Para suportar a pesquisa realizada, será feita uma análise do aplicativo de corridas

da empresa Nike, o Nike+ Running, que usa de maneira muito efetiva todo o

conceito de gamificação e integra um ecossistema muito bem projetado nas

questões de como levar os elementos de jogos para estimular as pessoas a terem

uma vida com práticas saudáveis sem deixá-las entediadas e também do aplicativo

de trânsito colaborativo Waze, que usa dados dos usuários para encontrar os

melhores caminhos entre os destinos.

Questões da pesquisa

A ideia inicial dessa pesquisa é: “Como entender e fundamentar o funcionamento de

práticas de gamificação através de smartphones e tablets?”
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Objetivo

O objetivo dessa pesquisa é analisar a evolução dos aplicativos que utilizam o

conceito de gamificação em dispositivos móveis e também o avanço do tema.

Hipóteses

Algumas das hipóteses que serão estudadas ao longo dessa dissertação partiram do

princípio que as tecnologias móveis como a forma dominante de comunicação entre

os jovens, seria o caminho natural para as iniciativas de gamificação fazendo uso de

características intrínsecas do meio como a geolocalização, a facilidade do acesso

em qualquer lugar que o usuário esteja e a aceitação do ser humano pelo elemento

jogo. As mudanças comportamentais e como as empresas fazem uso dessa nova

forma de relacionamento como Lakatos (1991) cita Bourdon:

A hipótese de trabalho é a resposta a um problema para cuja solução
se realiza toda a investigação (BOURDON, 1985, apud LAKATOS,
1991).

Justificativa

É claro como o jogo sempre fez parte da vida do ser humano. Como citado por

Huizinga, o jogo antecede a própria humanidade, pois os animais já jogavam antes

de existirem os humanos e a migração de elementos de jogos para outras iniciativas

como treinamentos, fidelização de usuários e clientes seria uma evolução natural.

Essa evolução encontrou um caminho natural na migração dessas iniciativas dos



17

chamados desktops para os smartphones e tablets, que hoje fazem parte da vida da

maioria das pessoas e permitem o acesso as informações de maneira rápida e sem

as barreiras de local impostas por um computador pessoal. Nesse contexto a

importância do acesso as informações em qualquer lugar é fundamental. 

Vale lembrar que o conceito principal dessa dissertação é o surgimento da junção de

elementos da experiência de jogos em uma mídia nova que são os smartphones e

as diferentes interações sociais que elas proporcionam. As questões aqui a serem

tratadas é a relação que as pessoas tem entre seus aparelhos e as funções qua a

gamificação usa como estímulo para engajar as pessoas.

Metodologia

Metodologia ou o estudo dos métodos é definida por Trujillo, citado por Lakatos

como:

Para a realização do trabalho, a pesquisa adotada foi a exploratória,
fundamentada em análise de ferramentas colaborativas na internet e
em teorias e estudos adequados interpretados e analisados com a
finalidade de verificar se o objetivo preestabelecido foi alcançado e,
paralelamente, validar as hipóteses levantadas (TRUJILLO, 1974,
apud LAKATOS, 1991).

Dessa maneira, para a realização do trabalho, a pesquisa adotada foi a do tipo

exploratória, fundamentada na análise dos aplicativos Nike+ Running e Waze e em

teorias e estudos adequados e analisados para verificar se o objetivo inicial foi

alcançado. 
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Resumo dos capítulos

Capítulo 1: O mundo em seu bolso

O primeiro capítulo trata da evolução da tecnologia dos smartphones e os impactos

e mudanças sociais que ela trouxe para a vida das pessoas, ao permitir que se fique

conectado durante praticamente todo o tempo desejado e sem a barreira física que

um computador pessoal impõe. Destaca-se o número crescente de smartphones

existentes no mundo, a quantidade de aplicativos disponibilizados nas lojas que os

distribuem e a migração do acesso à rede do PC para os tablets e smartphones,

junto com as sensações e a relação dos donos e seus aparelhos. Finaliza com o

estudo da migração de elementos de jogos para os aplicativos móveis.

Capítulo 2: Dos games a gamificação

Neste capítulo é abordado as  diferenças existentes entre jogo e jogar, que recebem

uma definição melhor nos termos em inglês, to play e to game. É analisado também

a importância e o crescimento do mercado de jogos, do seu público e como a

tecnologia tornou o espaço físico irrelevante para os jogos multiplayers. É traçado

uma linha que busca entender os fatores e emoções que tornam os jogos

interessantes, independentemente do estilo, plataforma, gráficos ou sons e como

esses elementos podem ser integrados as iniciativas de gamificação. Termina com

um estudo sobre o que é gamificação e suas possíveis aplicações.



19

Capítulo 3: Análise do aplicativo Nike+ Running

Apresenta uma análise sobre o aplicativo de corridas Nike+ Running, com suas

formas de utilização, integração com redes sociais e todo o ecossistema criado pela

empresa Nike para prover ao seu usuário uma experiência de convergência de

mídias ao espalhar o acesso ao seu conteúdo de diversas maneiras e também o seu

conceito de gamificação através da distribuição de pontos, badges, desafios entre

outros. Várias capturas de tela, das diversas mídias disponíveis, foram utilizadas

para tornar a análise mais completa.

Capítulo 4: Análise do aplicativo Waze

O quarto capítulo descreve o aplicativo de trânsito colaborativo Waze, sua origem e

evolução. É analisado também a apresentação do conteúdo nos smartphones e sites

da empresa e a maneira como os usuários do aplicativo podem interagir com os

dados e como eles contribuem ativa e passivamente e como a contribuição é

impulsionada pelos elementos de gamificação. Da mesma forma que no capítulo

anterior, várias telas são usadas para ilustrar a análise.
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 1  O MUNDO EM SEU BOLSO

 1.1  MUDANÇAS E IMPACTOS SOCIAIS

Cada vez mais importantes nas vidas das pessoas, os celulares podem ser

encarados como uma verdadeira extensão do corpo humano e talvez possamos

considerar as gerações atuais de pessoas como os precursores ou até mesmo

espécies de primeiros ciborgues, que tem em seus dispositivos móveis uma

verdadeira extensão e continuidade de sua vida, com agendas, calculadoras,

aplicativos de diversas naturezas, números de telefones e anotações, todas

guardadas em um dispositivo eletrônico, de fácil acesso e presente por praticamente

24 horas ao lado das pessoas. Quando é citado 24 horas não se pode tomar como

um exagero, pois segundo pesquisa de 2012 da empresa Intel, cerca de 80% das

pessoas dormem com o celular ao seu lado e 40% chegam a atender o celular

quando estão no banheiro. Para muitas delas, a última atividade do dia é verificar o

que está acontecendo nas redes sociais que faz parte, verificar se algum post ou

foto sua recebeu algum Like ou algum comentário. A necessidade dessa conexão

constante, volta a se fazer presente logo no primeiro momento do dia, onde muitos

logo após o despertar já acessam novamente as redes sociais, na contínua

necessidade de estar sempre online. Inclusive esse sentimento do primeiro acesso

ao Facebook, Twitter ou qualquer outra rede social que o usuário tenha mais

afinidade tem um impacto neurológico semelhante ao de um cigarro do dia para um

fumante compulsivo como pesquisado por Torsheim, Brunborg e Pallesen em 2012,

revelando o quão necessário ou viciante se tornou o acesso as redes. Acesso esse

que alguns anos atrás se dava em determinados períodos, como nas horas em que
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as pessoas estavam em momentos de relaxamento em casa ou mesmo sem outras

ocupações no trabalho. Esse era basicamente o tipo de acesso nas redes sociais,

usando o Orkut como exemplo aqui no Brasil e depois em uma passagem para o

Facebook nos últimos anos.

Porém esse acesso e os períodos nos quais as pessoas ficam conectadas foi

amplamente expandido com a modernização dos smartphones e a facilidade do

acesso à internet através dos dispositivos móveis, principalmente com as redes 3G e

mais recentemente as redes 4G, e a popularização de dispositivos WiFi e pontos de

acesso espalhados por diversos lugares do ambiente urbano e também em alguns

lugares mais inóspitos. 

Segundo Mark Zuckerber, o criador e CEO da rede mais relevante nos dias de hoje,

o Facebook, o número de acessos ao site através de dispositivos móveis já

ultrapassou o de computadores. Os acessos através de tablets ou smartphones

contam com 680 milhões de usuários ativos mensais, o que mostra um aumento de

248 milhões em relação ao quarto trimestre de 2011, indicando um aumento de 57%

ano a ano. Cerca de, 157 milhões dos usuários mensais ativos usam a rede social

somente nos seus smartphones o u tablets – crescimento de 107.69% nesta

estatística, se comparado com 2011. Fonte: Inside Facebook (2013).
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O aumento do acesso via smartphones e tablets pode ser observado também pelos

números expressivos de downloads de aplicativos nas principais lojas representadas

pela App Store da Apple e o Google Play da Google. A App Store contabilizava em

junho de 2013, segundo dados da própria empresa, 50 bilhões de downloads entre

os seus 900 mil aplicativos disponíveis. Desses 900 mil, 375 mil são específicos

para tablets. Essa quantidade de download gerou um valor de 10 bilhões de dólares

em pagos aos desenvolvedores da store em 2013. Os valores pagos em 2012, 2011

e 2010 foram de $ 5 bilhões, 2,5 bilhões e 1,5 bilhão respectivamente. Já a Google

Play em 2013 atingiu o número de 48 bilhões de downloads, segundo também a

própria empresa.

A expectativa, segundo o Gartner, é que até o final de 2013 sejam baixados cerca de

102 bilhões de aplicativos para smartphones em todo o mundo e os dois principais

sistemas representarão 90% de todos os downloads. Os aplicativos grátis

representam a maior parte dos downloads, com 83 bilhões de downloads e as

compras dentro dos aplicativos são responsáveis por 17% das receitas mas devem

Figura 1: Número de usuários do Facebook
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chegar a 48% até 2017. A mesma pesquisa indica que em 2017 o número de

downloads anual será de 268 bilhões com uma receita de 77 bilhões de dólares.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aplicativos Grátis 57.331 82.876 127.704 167.054 211.313 253.914

Aplicativos Pagos 6.654 9.186 11.105 12.574 13.488 14.778

Total 63.985 102.062 138.809 179.628 224.801 268.692

Downloads gratuitos % 89,6 91.0 92.0 93.0 94.0 94.5

Tabela 1: Downloads De Aplicativos Entre Os Anos De 2012-2017 (em Milhões). Fonte:
Gartner

Graças a conexão constante das pessoas, o comportamento social já inerente dos

seres humanos, acaba sendo potencializado de maneira exponencial, com

consequências positivas e negativas para o comportamento das pessoas, como cita

Carr em suas duas principais publicações: The Shallows e The Big Switch. No livro

The Shallows (2011), o autor faz uma interessante análise sobre a atual geração e a

fase de transição em que nos encontramos. Os constantes conflitos causados por

grandes mudanças de tecnologias, novos meios de trabalhos e estudos, causam

uma falta de entendimento de como usar a utilizar melhor os avanços trazidos por

essas mudanças. Talvez por comodidade ou até mesmo facilidade, as pessoas

acabam usando as redes para suprir desejos não tão nobres como a busca de

status nas redes sociais ou desejam possuir um número de amigos que muitas

vezes se aproxima da faixa dos milhares – mesmo sabendo que é praticamente

impossível uma pessoa conhecer e se relacionar efetivamente com uma quantidade

tão grande de pessoas. Em seu outro livro, The Big Switch, Carr (2013) cita as

grandes vantagens e transformações trazidas pelas tecnologias. Inovações essas
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que permitem o aumento crescente da publicação de livros, músicas, soluções de

problemas através da sabedoria das multidões, conceito já estudado com maestria

por Jenkins em seu seminal livro “A cultura da convergência” (2009). Normalmente a

transição de uma época para outra é sempre marcada por um uso não tão efetivo

das tecnologias responsáveis pela transformação mas como toda a evolução, esse

rito de passagem da sociedade está cada vez mais curto.

De acordo com pesquisa das Nações Unidas publicada em 2000, o número de anos

que os veículos de mídia levaram para atingir o número de 50 milhões de usuários

foi de:

• Radio: 38 anos

• Tv: 13 anos

• Internet: 4 anos

• iPod: 3 anos

• Facebook: 2 anos

Dentre os principais pontos negativos dessa vida plugada 24 horas através dos

smartphones, vale a pena citar o Phubbing, que é uma palavra cunhada pela união

das palavras inglesas phone (telefone) e snubbing (esnobar). A palavra foi criada por

Alex Haigh em 2012 e se refere a aquele momento em que as pessoas se reúnem
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para conversar, os namorados encontram-se para jantar ou uma família senta a

mesa para tomar o seu café mas em poucos momentos um ou até mesmo todos os

envolvidos estão teclando, acessando e-mails ou redes sociais nos celulares. É o

limite máximo da separação das famílias que teve início quando as casas passaram

no meio do século passado a ter mais de um banheiro, depois as televisões saíram

das salas e todos passaram a ter aparelhos nos quartos, posteriormente foi a

chegada dos chats nos computadores e agora os smartphones contribuem para unir

e separar ao mesmo tempo. Criou-se até um site para acabar, ou mais

provavelmente, tentar diminuir o Phubbing, que é o www.stopphubbing.com que

criou uma série de campanhas criativas para tratar do assunto.

Figura 2: Poster de campanha sobre o Phubbing

http://www.stopphubbing.com/
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Uma outra campanha interessante para acabar com o Phubbing foi criada por um

bar em São Paulo, o Salve Jorge, que desenvolveu um copo para bebidas que só

fica “de pé” ao se usar o celular como apoio. De acordo com os próprios donos a

ideia é fazer os frequentadores voltarem a conversar entre si.

Seguindo ainda na linha de novos problemas trazidos pela tecnologia, o Blackberry

Neck, que em um primeiro momento parecia um problema mais estético por enrugar

o pescoço prematuramente, se mostra agora mais complicado com dores de ordem

muscular mais agudas e permanentes. O nome da enfermidade vem porque as

pessoas passam muito tempo com a cabeça abaixada digitando textos em seus

celulares e isso acaba forçando a área do pescoço de sobremaneira.

A dependência causada pelo conceito homem X máquina, já citado anteriormente,

fomentou uma discussão interessante na qual o Professor Richard Grusin em sua

Figura 3: Copo Offline
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aula magna em agosto de 2013 para o programa de Tecnologias da Inteligência e

Design Digital  da PUC/SP, explicou que ao perder o seu smartphone teve a

sensação da perda de um membro do seu próprio corpo e quando o mesmo foi

achado foi como o encontro com alguém querido que não era visto há tempos.

Para não falar somente dos malefícios que os dispositivos móveis e a tecnologia

podem trazer no campo da saúde, faz-se necessário citar outras mudanças de

ordem comportamental que parecem prosaicas mas são extremamente importantes

pois tem um paralelo com a escala evolutiva da própria humanidade. Com o uso

diário dos dispositivos móveis e as limitações que os teclados dos mesmos

oferecem, toda a interação de uma nova geração de pessoas é feita através do

polegar e isso leva a uma mudança do dedo mais utilizado pelas pessoas. Nas

gerações anteriores, o indicador é o dedo dominante e responde por situações do

cotidiano como tocar uma campainha ou chamar um elevador. Hoje, as gerações

mais novas, graças ao constante uso do polegar, passaram a ter esse dedo como

um dos mais usados. Através de uma pesquisa realizada por mim com 30 jovens de

faixa etária entre 5 e 15 anos, obtive a constatação de que no espaço amostral, 75%

dos pesquisados realmente preferem usar o polegar para tarefas que antes eram

feitas pelo indicador. Interessante notar que o polegar nos seres humanos é um dos

pontos marcantes na cadeia evolutiva.

Outros pontos que merecem destaque positivamente são a facilidade de acesso as

informações, o acesso as ferramentas de criatividade, pesquisas, barateamento das

telecomunicações e a diminuição das barreiras culturais, como já constatado por

Friedman (2007). 
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O acesso a qualquer informação disponível através de um dispositivo que pode ser

carregado no bolso é um avanço sem precedente. Dispositivo esse, que como já

comprovado e amplamente discutido em outros textos, tem mais poder de

processamento que as primeiras missões espaciais e consegue dobrar esse

processamento em menos de 1 ano e meio, encurtando a Lei de Moore criada em

1965 pelo atual presidente da Intel na época, Gordon E. Moore que argumentou que

o número de transistores dos chips teria um aumento de 100%, pelo mesmo custo, a

cada período de 18 meses.

No início os celulares eram enormes e executavam somente a função para qual

foram preparados: falar com outros aparelhos. Porém com o passar do tempo eles

sofreram um encolhimento no seu tamanho e passaram a agregar mensagens de

texto e acesso a e-mails. Essa miniaturização parou quando se tornou possível

integrar outros serviços ao aparelho, como acesso à internet, localizadores GPS,

câmeras de fotos e posteriormente vídeos. Todas essas novidades precisavam de

mais espaço para funcionar e as telas voltaram a aumentar e hoje alguns celulares

concorrem com pequenos tablets em seu tamanho.  

 1.1.1  AGORA É PESSOAL

Uma observação interessante é a maneira como os smartphones, junto com a

internet 2.0, provocam mudanças comportamentais e sociais. 

A relação com os aparelhos me parece extremamente pessoal. As pessoas comem

com os aparelhos, dormem, acordam e inclusive usam outras mídias como a
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televisão com um smartphone nas mãos, fazendo comentários sobre o que estão

assistindo. Como observado por Locke (2005), quando uma pessoa liga para um

telefone fixo, ela está ligando para um lugar mas quando a se chama um celular, ela

está ligando para uma pessoa. Os envios de mensagens de texto, imagens, vídeos e

atualizações de redes sociais, praticamente em tempo real, são uma parte

extremamente importante na vida social das pessoas atualmente. A necessidade de

compartilhamento que algumas pessoas tem em postar praticamente tudo gera uma

inversão no papel do Big Brother, de Orwell, onde parece existir uma necessidade

em se sentir observado pelos outros por livre e espontânea vontade e não como

uma forma de vigia. Como os comentários e likes nos posts representassem uma

espécie de aceitação daquela pessoa entre seus amigos. Grusin (2013), diz que os

posts em redes sociais são feitos esperando uma reação, eles são uma antecipação

do comportamento.  Já Fortunati (2005) analisa os smartphones como um aparelho

que coloca o comportamento social em movimento e são constantemente

reinventados por esse comportamento, sempre se adaptando para facilitar a

integração das pessoas.

Outro ponto importante, é a maneira que as pessoas usam o aparelho para se

sentirem inseridas em um grupo social, mostrando a necessidade de ser igual aos

seus pares mas customizam o mesmo aparelho para mostrar a sua individualidade.

Aqui vale citar o bem-sucedido aparelho iPhone da Apple, que por toda a mística da

marca, preço e estilo acaba sendo uma das maneiras de pessoas se inserirem em

camadas sociais até mesmo superiores as quais pertencem, além de passar a

imagem de estarem conectadas com as tendências. Esse fetiche por aparelhos

tecnológicos como bem de consumo é muito bem explorado pela própria Apple, que
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é uma empresa especializada em lançar produtos que ninguém necessitava até o

momento de seu lançamento mas se tornam indispensáveis e um objeto de desejo

no minuto seguinte. O iPod é um exemplo clássico. Até o seu lançamento as

pessoas estavam acostumadas e tinham seus desejos completamente supridos com

discmans, Walkmans ou até mesmo outros players de mp3 mesmo limitados mas no

momento em que Steve Jobs anunciou o aparelho com a frase “1000 músicas em

seu bolso” ninguém mais se contentava com um aparelho que suportasse apenas 40

ou 50 músicas.

Algumas pessoas compram o celular para fazerem parte de um grupo – necessidade

de aceitação – mas o customizam com capas protetoras próprias, fundos de telas

exclusivos e toques diferenciados para mostrar a sua individualidade.

A interação promovida pelos smartphones entre as pessoas é muito mais ampla e

produz relacionamentos sociais multifacetados. Ele se assemelha muito mais com o

padrão da internet do que com o padrão dos telefones fixos, que são os seus

antecessores diretos. Segundo observado por Geser (2004):

De um lado, o telefone parece uma mídia de organização: possibilita
uma integração em tempo real em cidades que o contato pessoal
diário é impossível mas em contrapartida, também são os
smartphones uma mídia de desorganização, com procedimentos
anárquicos que permitem encontrar qualquer um, a qualquer
momento sem se observar o mínimo de formalidade (GESER, 2004).

Nesse turbilhão de emoções que o pequeno dispositivo pode trazer aos seus

usuários vale destacar as seguintes:
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Emoções Causas
Pânico Falta do aparelho; estar separado dele

Estranheza Entre aqueles que usam e os que não usam celulares

“Descolado” Estar conectado na cultura mobile

Comportamento irracional Não conseguir controlar a necessidade de uso.
Exemplo: usar o celular e dirigir

Vibração Novidade, multi-tarefa, usar o celular em público

Ansiedade Medo e desejo. Exemplo: não saber ou saber demais
sobre os acontecimentos a volta.

Tabela 2: Sentimentos Relacionados Aos Celulares (Harper, 2003)

Mais do que outros produtos, os smartphones representam uma espécie de avatar

sobre seu usuário. Ao conter fotos, memórias, músicas e contatos, cada aparelho

reflete a vida do usuário até aquele momento e suas preferências. 

Ao se designar determinados ringtones para certas pessoas, o dono do aparelho

está demonstrando o tipo de relacionamento com a pessoa que o está procurando.

Um tom alegre ou divertido demonstra afinidade e intimidade enquanto músicas

soturnas podem demonstrar que aquela não é uma pessoa com quem se gosta de

falar. Isso tem um fator potencializador na maneira que a ligação é atendida. Ao se

ouvir os primeiros toques, a maneira que a ligação será atendida, na maioria dos

casos, já está definida. O toque já é um alarme e um condicional do estado da

pessoa.

 1.1.2  ADORÁVEL MUNDO NOVO

O s smartphones atuam como ferramentas de uma conexão contínua no campo

pessoal e profissional. No âmbito pessoal eles mantém os entes queridos sempre
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próximos de alguma maneira, aumentando a intimidade e diminuindo a sensação de

distanciamento. 

Graças as mudanças da sociedade, Zichermann (2013) já verificou que as pessoas

aceitam mais a diversão nos chamados assuntos sérios:

A ideia que o trabalho e a diversão não podem existir juntos ainda é
um conceito muito difundido. No entanto durante nossa infância, nós
somos (ou deveríamos ser), estimulados a quebrar barreiras e
sempre nos divertir cada vez mais. A linha entre o trabalho e a
diversão é muito real (ZICHERMANN, 2013).

A facilidade de acesso as informações, parece levar para o segundo plano o menor

tamanho das telas e faz dos tablets e celulares o objeto preferido para acesso à

internet pela maior parte das pessoas. A possibilidade em se tirar uma fotografia a

qualquer momento é mais importante que a qualidade da própria foto. As câmeras

profissionais, apesar de oferecerem mais qualidade, foram suplantadas pelos

smartphones e sobre a questão da qualidade, em pouco tempo ambas terão a

mesma, basta seguirem o fluxo normal da tecnologia. Hoje uma das câmeras mais

utilizadas do mundo é a do iPhone, segundo a Apple. O mesmo vale para vídeos.

Ora, aquilo que, há alguns anos, pertencia apenas ao registro da
imagem, hoje, com a explosão das redes sociais e com a
possibilidade de sua atualização a partir de dispositivos móveis, a
qualquer hora, em qualquer lugar, é a diferença ontológica entre o
transcorrer da vida e o seu registro que também se dissolve. Viver e
registrar o vivido sobrepõem-se temporalmente. Não há mais
separação entre viver e narrar a vida enquanto ela passa.
(SANTAELLA, 2012) 
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No campo profissional, junto com os benefícios de poder exercer várias funções de

qualquer lugar como responder e-mails, consultar agendas e participar de reuniões

em qualquer lugar do mundo ele trouxe uma necessidade do sempre online. As

pessoas esperam que as outras estejam sempre disponíveis. Então, em uma

inversão de valores, no qual a tecnologia deveria servir para diminuir as horas

trabalhadas e proporcionar outras formas de conhecimento e cultura para os

usuários ela acabou as aumentando, quebrando a barreira das 8 horas diárias

estabelecidas desde a Revolução Industrial, com um horário para começar e outro

para terminar. Vale citar que essa mudança não teve origem na utilização dos

smartphones e sim teve um início com a popularização da internet no mundo e os

celulares só vieram a complementar ou expandir ainda mais esse comportamento.

Ao se tornar uma plataforma multifuncional, os smartphones agora agregam várias

partes da vida do usuário e compartilham com o computador, por exemplo, uma

constatação feita por Baudrillard (1968), de que os aparelhos se tornam tão

complexos quanto o comportamento do indivíduo em sua relação. 

É interessante notar que os dispositivos trabalham com várias sensações do ser

humano, conforme constatado por Vincent (2005) e descrito na tabela 3.



34

Ação Práticas sociais em relação ao uso dos celulares
Toque Carregar no bolso, segurar ou movimentar o aparelho.

Ficar com o aparelho o tempo todo. Saber que as
pessoas com as quais você está falando também estão
tocando o celular.

Audição Ouvir outras pessoas através do aparelho em
conversações ou recados de voz. Escutar músicas. Criar
toques próprios e compartilhar com outras pessoas.

Visão Olhar sua agenda e outros dados pessoais guardados
no aparelho, olhar o aparelho para conferir quem está
chamando.
Enviar e receber mensagens.
Mostrar ou compartilhar imagens

Tabela 3: A Relação Entre As Pessoas E Os Aparelhos. (Vincent, 2005).

Para as marcas, os celulares são uma oportunidade de interação com os

consumidores sem precedentes. Através de aplicativos e sites especialmente feitos

para tablets e celulares, os consumidores literalmente levam as marcas em seus

bolsos. Basta um clique para ter acesso as informações que as empresas querem

passar. 

A ideia de um clique para acessar os diversos tipos de conteúdo dentro de um

celular nos remete ao início dos programas de computadores, onde os usuários

acessavam programas com funções muito bem definidas. Todo o conteúdo era muito

mais compartimentado e cada programa fazia uma coisa específica, já começando

pela ideia de diretórios de armazenamento. Com a Web 2.0, esse modo de operação

mudou um pouco, os sites faziam mais coisas ao mesmo tempo, como por exemplo

o Google Drive, que serve como processador de texto, planilha, armazenamento de

arquivos e figuras entre outras coisas. Aparentemente a ideia de ter os aplicativos e

cada um ser responsável por determinada tarefa tem despertado maior interesse por
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parte dos usuários e se adequa melhor ao tipo de mídia móvel. O ícone na tela é

muito mais intuitivo e prático do que abrir um navegador e buscar um serviço na

web. 

De acordo com a pesquisa da empresa Flurry (2013), 80% do tempo gasto com os

smartphones são em aplicativos como jogos, notícias, produtividade e redes sociais.

O tempo médio de uso dos celulares é de 158 minutos, sendo que 127 minutos são

utilizando aplicativos e apenas 31 minutos navegando na internet através de algum

browser.  Dos minutos utilizados em aplicativos, 32% são destinados aos games,

Figura 4: Tempo de uso dos celulares no mundo. Fonte: Flurry, 2013.
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enquanto 18% é destinado ao Facebook. Em 2012, um usuário comum abre cerca

de 7,9 aplicativos ao dia enquanto que em 2011 o número era de 7,4  e 7,2 em 2010.

Ao contrário do que especialistas diziam sobre o HTML5, que ele acabaria com o

domínio dos aplicativos nativos, podemos concluir que hoje, a linguagem é usada

como uma plataforma de desenvolvimento por seu alto grau de compatibilidade com

todos os sistemas operacionais móveis. Os aplicativos mais usados nos celulares no

mundo são:

Junto com a convergência de vários hábitos para o mobile, a área de games e

posteriormente da gamificação, objeto desse estudo, não poderia ficar a parte dessa

Figura 5: Aplicativos mais usados pelos usuários. Fonte: GlobalWebIndex, 2013.
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transformação. Os números da indústria de games que já eram impressionantes

antes da chegada do mobile, tornaram-se ainda maiores. Os chamados jogos

sociais inseriram no universo dos jogos milhões de novos jogadores.

Apesar de gamificação ser o conceito de utilizar elementos de games para

solucionar problemas de diversos tipos, não podemos deixar de analisar a evolução

ou migração dos games para os dispositivos móveis e a contribuição desse

movimento para a aceitação e consolidação da gamificação móvel.

Figura 6: Número de jogadores em dispositivos móveis. Fonte: NewZoo, 2012.
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Em 2011, os jogos em dispositivos móveis foram responsáveis por 13% de todo o

tempo jogado no mundo, totalizando mais de 130 milhões de horas/dia. Com 4,2

milhões de jogos para o sistema iOS da Apple sendo baixados ao dia nos Estados

Unidos, não é difícil imaginar que essa vai ser a plataforma dominante de jogos nos

próximos anos. 

Vale lembrar que apesar do mercado de jogos nos celulares ser relativamente novo,

ele remete as suas origens aos aparelhos Game & Watch na década de 80, que era

um dispositivo focado em apenas um jogo, passando para um aparelho mais híbrido

na década de 90 com o surgimento do jogo Snake em calculadoras da marca Texas

e posteriormente fez a sua estréia em celulares no ano de 1997 nos celulares da

finlandesa Nokia. Do seu lançamento até hoje, segundo a Nokia, Snake foi integrado

em cerca de 350 milhões de aparelhos.

O segundo passo e antecessor dos jogos multiplayer e m smartphones foi o

desenvolvimento da tecnologia WAP, que permitia a transmissão de dados via

servidor remoto. Mesmo com a pouca adoção por parte dos usuários e

desenvolvedores, essa tecnologia serviu como inspiração e um caminho para as

próximas gerações de games móveis. A geração seguinte veio com os celulares com

telas coloridas e a programação em Java, trazendo um pouco mais de qualidade aos

aparelhos e por consequência aos games. Cada vez com mais adeptos aos jogos

móveis, os grandes players dos consoles e PCs passaram em um primeiro momento

a migrar versões de seus jogos e posteriormente a fazer games exclusivos para a

plataforma, satisfazendo o estilo dos jogadores em dispositivos móveis já que a nova

mídia não atrai só os jogadores já existentes mas acaba trazendo um novo e enorme



39

público: o jogador casual. Como Farago (2011) observou, a exclusividade do

mercado para o jogador tradicional, o homem entre 18 e 34 anos, acabou.

O aparelho que moveu realmente os jogos para um outro patamar foi o iPhone com

a sua App Store. Baseado em um ótimo hardware, uma tela touchscreen com uma

qualidade sem precedentes e a facilidade para qualquer um produzir um jogo e

disponibilizá-lo para venda, o aparelho criou um novo mundo para desenvolvedores

independentes que puderam realizar todas as suas ideias sem ter que se preocupar

com as direções de uma grande empresa.

Figura 7: Idade dos jogadores casuais X tradicionais no mundo. Flurry, 2011.
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A análise que pode ser feita a partir dos gráficos acima é que os jogos sociais em

dispositivos móveis atraem um público feminino muito forte. Público esse, que nos

jogos móveis tem uma variedade muito maior de escolha do que nos consoles, onde

jogos custam milhões para serem desenvolvidos e como na indústria do cinema, não

podem existir falhas. Não existe mais campo de experimentação por parte das

super-produções dos grandes estúdios, deixando para os desenvolvedores

independentes a produção de ideias inovadoras. Essa necessidade de ser sempre

um sucesso, mudou inclusive a mecânica de muitos jogos AAA. Eles tem um perfil

muito mais fácil e simples de jogar do que alguns anos atrás. Um exemplo claro é o

sistema de “vida” dos jogos de tiro em primeira-pessoa atuais. Basta o usuário se

esconder da ação durante algum tempo que a sua energia é retomada. Alguns anos

atrás isso não existia e aumentava em muito a dificuldade dos jogos. Continuando a

análise através da pesquisa da Flurry, existem 250 milhões de usuários únicos entre

Figura 8: Sexo dos jogadores casuais X  tradicionais no mundo. Flurry, 2011.
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o sistema iOS e o Android com um aumento de cerca de 750.000 aparelhos que

começam a baixar jogos ao dia. Isso resulta em uma base instalada maior do que a

do XBox 360, Nintendo Wii e o PlayStation 3, que combinados tem um número de

aproximadamente 180 milhões. O número é maior também do que a base de

consoles portáteis como o Nintendo DS e o Sony PSP, que tem um número de

usuários perto de 150 milhões. Não foram só os dispositivos relacionados aos

games que acabaram perdendo a sua primazia em relação aos jogos em

smartphones e tablets. A própria televisão nos Estados Unidos acabou suplantada

pelos jogos neste meio. Enquanto um programa atinge cerca de 20 milhões de

usuários em um dia, segunda a Flurry, cerca de 26 milhões de pessoas jogam em

seus celulares diariamente no país e passam mais do que 25 minutos nestes games.

Figura 9: Sexo dos jogadores sociais no mundo. Fonte: Flurry, 2011.
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O perfil do público jogador está sendo profundamente alterado pelos dispositivos

móveis. Do jogador homem entre 18 e 34 anos para um público muito mais

heterogêneo, formado por mulheres e homens que normalmente nunca jogaram e

principalmente não se preocupam com os últimos avanços da tecnologia. O que os

tablets e smartphones podem oferecer hoje graficamente e a facilidade de se poder

jogar em qualquer lugar que o usuário esteja é o principal fator dessa mudança.

 1.1.3  GAMIFICAÇÃO EM MOVIMENTO

A gamificação, segundo Werbach (2012), é o uso de elementos de jogos para

estimular os usuários, clientes ou até mesmo funcionários a praticarem

determinadas ações, mudanças de comportamentos  e é uma estratégia adotada por

empresas e escolas por décadas. A ideia inicial é usar elementos ou mecânicas de

jogos como competição ou objetivos a serem atingidos. Programas de fidelidade,

objetos escondidos em videogames e em programas de computador, o conceito de

empregado do mês, são algumas das estratégias mais utilizadas. 

As facilidades da tecnologia móvel e com toda uma geração conectada praticamente

24 horas ao dia a expansão da gamificação para os smartphones seria inevitável. O

uso frequente dos celulares facilita a imersão das pessoas em um sistema

gamificado a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. Aplicativos que

estimulam a mudança de comportamento para uma vida mais saudável ou outros

que monitoram o sono, estão transformando grande parte da vida das pessoas em

um jogo constante. Podemos constatar que os principais pilares para a explosão da

gamificação são: o uso exponencial das redes sociais, smartphones cada vez mais
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potentes, redes de banda larga fixa e móvel e a  possibilidade de análise de grandes

quantidades de dados. Como qualquer experiência móvel é fundamental que o

processo de gamificação não atrapalhe o dia-a-dia dos usuários e permita a

integração entre smartphones e PCs. Conceito já estudado por Jenkins (2010) onde

a experiência pode começar em um meio e continuar em outros diferentes.

Os dispositivos móveis como smartphones e tablets, oferecem um número de

ferramentas que potencializam e complementam de uma maneira inovadora as

iniciativas de usar elementos de jogos para estimular ou solucionar problemas das

empresas. 

O GPS, em conjunto com o acesso à internet de qualquer lugar e também a

integração com redes sociais tornam um smartphone uma peça chave atualmente

pois envolvem o lado lúdico dos games com toda a parte extremamente pessoal que

um celular representa para o usuário. 
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Objetivo Segmento Exemplo Descrição

Conquistar
usuários

Softwares, aplicativos móveis,
varejo, finanças e programas de
pontos.

Recompensas rea is ou
virtuais atraem os usuários e
o s f a z e m c o n v i d a r o s
amigos, que viram potenciais
c l i e n t e s f u t u r o s . O
Foursquare foi o pioneiro
nessa modalidade.

Engajamento Indústrias e aplicativos móveis. Os aplicativos oferecem
pontos ou prêmios para
encorajar o engajamento e o
compartilhamento, além de
bônus exclusivos. Exemplo:
Waze

M o d i f i c a r o
comportamento

Saúde, esportes e treinamento. Através de um aplicativo,
todo os exercícios do usuário
s ã o m o n i t o r a d o s e
premiados toda vez que um
objetivo é atingido. Exemplo:
Nike+ Running.

N e g ó c i o s e
fidelização

Varejo, roupas, programas de
fidelidade, comidas e bebidas.

O aplicativo incentiva o
usuário a visitar lojas e
scanear códigos de barras e
transforma o ato de comprar
em uma espécie de caça ao
tesouro. Exemplo: Jingit.

Aprendizado e
inovação

Indústrias, treinamento interno e
tecnologia.

A empresa estimula os seus
funcionários a responder
questões sobre as outras
pessoas da empresa com o
objet ivo de melhorar a
cultura e o ambiente da
empresa. Exemplo: Box.

Tabela 4: Os Objetivos Da Gamificação Por Indústria. Fonte: The Gamification
Revolution
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 2  DOS GAMES A GAMIFICAÇÃO

 2.1  GAMES

É importante definir a diferença entre jogo e jogar. Em português essa diferença

talvez fique de visualização mais complicada pela semelhança e talvez os termos

em inglês play e game consigam passar uma ideia de diferença melhor.

Alguns conceitos de jogar/play. 

Segundo George Santayana (1955): “Jogar é qualquer coisa fei ta

espontaneamente”. Já Lev Vygotsky (1993) define da seguinte maneira: “…. jogar

cria uma zona próxima a do desenvolvimento da época da infância e quando joga

uma criança está sempre além de sua idade”. Salen e Zimmerman (2003): “Jogar é

um movimento livre dentro de estruturas mais rígidas”

Para o conceito de jogos/game temos:

Por Fullerton (2008): “Um jogo é um sistema fechado e formal que leva os jogadores

através de um conflito estruturado”. Sid Meier (2000) “Um jogo é uma série de

escolhas arriscadas”. Schell (2008) define jogo como: “Um jogo é uma atividade que

se propõe a resolver problemas de maneira divertida”
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Uma questão interessante é por que os games fascinam tanto e atraem tantas

pessoas? Segundo McGonical (2011) é porque tanto os games quanto os

computadores satisfazem desejos das pessoas que a sociedade atual não

consegue. Eles entregam recompensas, nos ensinam da maneira como gostaríamos

de aprender, criam uma rede de pessoas com os mesmos interesses. McGonical

como uma fervorosa defensora dos jogos cita no mesmo livro, que eles podem ser

uma das soluções para diversos problemas da humanidade. Isso aconteceria a partir

do momento no qual passássemos a olhar os problemas e o mundo através da visão

de um game designer. Essa talvez seja uma das suas opiniões mais polêmicas e

controversas, geradora de inúmeros debates sobre o assunto. Ela embasa essa sua

visão com alguns dados da da Entretainment Software Association em um

levantamento feito nos Estados Unidos onde:

• 69% dos chefes de família jogam videogames

• 97% dos jovens jogam em computadores ou consoles

• 40% dos jogadores são do sexo feminino

• 1 em cada 4 jogadores tem mais que 50 anos

• A média de idade dos jogadores é de 35 anos e eles jogam há mais de 12 anos

• A maior parte dos jogadores continua a jogar pelo resto de suas vidas
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Além de todas as questões e fatores levantados por McGonical, existem outros

como o citado por Suits (1978)

Jogar é uma tentativa voluntária de atravessar obstáculos
desnecessários (SUITS, 1978, p. 10).

Os games representam uma extensão da nossa realidade e usando a análise

flusseriana existe uma simbiose com a máquina onde a noção de realidade são

transformadas por nossas ações. Flusser diz:

As pontas dos nossos dedos são “órgãos” de uma escolha, de uma
decisão (FLUSSER, 2007, p. 63).

Outro paralelo interessante que podemos fazer com o trabalho de Flusser, é que ele

cita a alavanca como uma extensão do corpo, como um braço prolongado. Através

desse pensamento podemos imaginar o joystick não só como uma extensão de um

determinado órgão do corpo humado mas como uma ponte de remete toda a pessoa

para dentro de um outro mundo virtual, onde é possível usar ferramentas que

expandem de maneira completa as experiências sensoriais e motoras. Eles nos

ajudam, através de seus códigos, a criar mundos paralelos com múltiplas

experiências. Aqui é possível fazer também um comparativo com os outros tipos de

artes, onde cada um enxerga o mesmo quadro ou escuta a mesma música e extrai

deles emoções totalmente diferentes. O bom game não deixa o usuário indiferente

diante dele, ele deve mostrar toda a sua riqueza e ter seu mundo percebido de

diversas maneiras. Não pode ser unânime e precisa despertar sentimentos

diferentes nos diversos públicos.
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Outro ponto interessante é que os games sempre aproximaram as pessoas. Essa

aproximação pode acontecer espacialmente ou por um objetivo em comum. Apesar

de ambos os tipos terem um forte relacionamento – vários amigos podem se

encontrar em um mesmo local para juntos terminarem um jogo ou disputar uma

partida de futebol no game FIFA – é possível estabelecer características para cada

momento, principalmente após o surgimento da internet e dos jogos online.

A aproximação espacial é um dos fatores primários de todos os jogos. Pessoas se

encontram desde os primórdios para exercerem atividades e jogar juntas ou contra

outros grupos. Algumas décadas atrás as pessoas já se encontravam e socializavam

ao redor dos jogos eletrônicos quando se encontravam nos lugares especializados

em jogos eletrônicos, os chamados fliperamas ou arcades. Hoje graças a tecnologia,

para os jogos virtuais, o espaço físico se tornou irrelevante, todos estão unidos

através do mesmo servidor e a distância que separa todas as pessoas é a mesma:

do usuário para a tela e isso é universal. Não cabe aqui, preciosismos levantando

que as telas podem ser posicionadas de maneiras diferentes, algumas mais longe e

outras mais perto mas sim o conceito usuário X telas X servidor e esse conceito é

comum para todas as pessoas e as une igualitariamente. Temos um outro fator físico

para essa união que seria a velocidade das conexões, onde em alguns lugares ela é

mais rápida que as outras mas como tudo em tecnologia esse acesso será facilitado

pelo próprio meio e conceitualmente não deve interferir na análise.

Com a chegada dos dispositivos móveis, o fator espaço se tornou mais irrelevante

ainda, as pessoas jogam e continuam a jogar em qualquer lugar ou a qualquer

momento. A barreira de estar presente em frente a um computador ou console, pelo



49

menos para alguns tipos de jogos, não existe mais.

A aproximação das pessoas para um objetivo comum também é uma parte essencial

do jogo. Esse objetivo pode ser simplesmente a busca pela diversão através de uma

atividade (to play) ou superar alguma marca ou equipe (to game). O lado competitivo

dos jogos sempre foi muito forte e é interessante observar como eles conseguem

unir pessoas para alcançar um objetivo comum. Desde um time de futebol que

busca um campeonato ou um corredor de F1 que conta com o seu time todo como

suporte. Nos jogos virtuais, esses objetivos também estão presentes, onde pessoas

que nunca se viram pessoalmente e moram a milhares de quilômetros de distância

uma das outras se unem em clãs em jogos de tiros de primeira pessoa como

Battlefield ou CounterStrike ou em longas batalhas no mundo de World of Warcraft

para derrotar times rivais ou até mesmo outros objetivos propostos, como foi o caso

quando os jogadores de Halo 3 resolveram se juntar para alcançar um número de 10

bilhões de inimigos virtuais, os Covenant, abatidos e após esse número

estabeleceram uma nova meta, 100 bilhões, o que aumentou o engajamento e a

troca de informações entre os jogadores. Talvez esse seja um dos grandes

diferenciais dos games em relação as outras atividades: eles fazem nos sentirmos

parte de algo importante, aumentam o nosso significado dentro do mundo que eles

representam, conectam nossas vidas com algo maior que nós mesmos e mostram a

possibilidade de alcançar coisas que as pessoas buscam diariamente como um

trabalho melhor, ser mais sociável e ter a esperança de sucesso.

Huizinga (1971) formula as seguintes perguntas: “….o que há de divertido no jogo?

Por que razão o bebê grita de prazer? Por que motivo o jogador se deixa absorver
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inteiramente por sua paixão? Por que uma multidão imensa pode ser levada ao

delírio por um jogo de futebol?” E o mesmo responde da seguinte maneira:

A intensidade do jogo e seu poder de sedução não podem ser
explicados por análises biológicas. E é nessa intensidade, nessa
fascinação, nessa capacidade de excitar que reside a própria
essência e característica primordial do jogo. O mais simples
raciocínio nos indica que a natureza poderia igualmente ter oferecido
a suas criaturas todas essas úteis informações de descarga energia
excessiva, de distensão após um esforço, de preparação para as
exigências da vida, de compensação de desejos, etc., sob a forma
de exercícios e reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu
a tensão, a alegria e o divertimento do jogo (HUIZINGA, 1971).

Para Huizinga ainda, a existência do jogo é inegável. É possível negar, se se quiser

quase todas as abstrações como a justiça, a beleza, a verdade, o bem, Deus. É

possível negar a seriedade, mas não o jogo. Conceitualmente o jogo deve ser uma

atividade voluntária, as pessoas devem querer participar, qualquer imposição altera

um dos principais elementos obtidos com os jogos que é o prazer de fazer parte da

atividade. Também devem existir regras para que o mesmo possa acontecer dentro

de um campo de atuação real, virtual ou mesmo imaginário. Esses mundos ou

ambientes tem uma outra característica que faz parte dos jogos, eles são elementos

temporários. Todos de alguma maneira ou outra acabam e esse elemento do tempo

é um dos principais pontos de medição e competitividade em praticamente todos os

tipos de jogos.

O tempo, que tanto dentro como fora dos games ninguém pode controlar, serve

como delimitador de quando o jogo começa e quando ele vai terminar. Sem essa

concepção de começo, meio e fim as atividades não podem ser consideradas como

jogos. Nenhum jogo é eterno e eles devem obedecer essas leis. Jogos de futebol
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começam e terminam depois de 90 minutos com 15 minutos de intervalo. Corridas

de longa ou curta distância são medidas pelo tempo que o atleta leva para correr e

nos videogames, o que determina a sua vitória ou derrota é quanto tempo se leva

para terminar o jogo ou em quanto tempo suas vidas serão esgotadas. Alguns estilos

de jogos eletrônicos mais novos como os chamados Massively Multiplayer Online ou

MMOs, teoricamente deveriam ser eternos mas eles também tem a sua duração

determinada pelo tempo que os usuários levam para não quererem mais jogar ou

até o próximo lançamento, reforçando a característica do começo, meio e fim.  

Aqui cabe mais uma vez citar Huizinga (1971) e sua definição primordial de jogo:

O jogo é uma atividade voluntária, exercida dentro de determinados
limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas,
mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1971).

 2.2  FATORES ESSENCIAIS NA CONCEPÇÃO DE UM GAME

Como em todas as formas de arte, os fatores que fazem uma pessoa gostar de

determinado estilo depende de diversos fatores culturais, familiares, sociais, locais e

econômicos entre alguns poucos que podemos citar. O que leva uma pessoa a

gostar de rock no lugar de jazz ou do cubismo no lugar do impressionismo é

moldado por diversos sentimentos e emoções que vão se agregando desde os

primeiros anos de sua vida. Com os games não poderia ser diferente. Alguns

preferem jogos de esporte, outros jogos de tiro ou aventura. Não é o objeto desse

estudo desvendar os fatores motivacionais de cada pessoa a determinada
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preferência mas podemos levantar alguns elementos que certamente permeiam

qualquer jogo instigante e de sucesso. A palavra sucesso aqui não faz referência a

quantidade de vendas ou valores arrecadados e sim a passar ao jogador emoções e

lhe proporcionar momentos interessantes. Apesar desse lado pessoal que leva uma

pessoa a gostar mais de determinado jogo do que de outros, é possível encontrar

pontos em comum entre o que leva os jogadores a gostar de determinado game.

Essas definições valem tanto para os jogos eletrônicos como para os jogos de

tabuleiro ou praticados em campo.

Alguns desses fatores fazem parte da própria definição do que é um jogo e a

maneira como eles são trabalhados dentro da criação do game-design. McDougal

(2011) cita a criação de um objetivo, regras bem estabelecidas, avisos constantes de

evolução e maneiras de engajamento voluntário. Juul (2013) cita que a possibilidade

de podermos falhar e continuar aprendendo. Outros pontos que estudaremos são: a

curva de aprendizado constante, narrativa, roteiro elaborado, permitir que o usuário

descubra seus pontos fortes, áudio e músicas corretas, conseguir manter o

engajamento, encontrar o equilíbrio entre o fácil e o difícil de ser jogado entre outros.

Se alguns desses ou todos esses pontos forem alcançados, o game vai conseguir

deixar uma marca na vida do jogador. Interessante notar que os jogos não precisam

ter gráficos de última geração ou narrativas complexas para se tornarem marcantes.

Alguns pontos são totalmente irracionais e acabam tocando milhões de pessoas.

Neste ponto vale citar games como Pac-Man, Super Mario Bros, Myst, BioShock,

Enduro, Metal Gear, Super Meat Boy, Braid e Final Fantasy para ficar apenas em

alguns. Todos esses jogos possuem gráficos totalmente diferentes, narrativas

variadas mas de alguma maneira se tornaram referências no mundo dos jogos.
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Figura 10: Tela do jogo Pac-Man de 1980 da empresa Namco

Figura 11: Tela do jogo Super Mario Bros de 1985 da Nintendo
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Figura 12: Tela do jogo Myst de 1993 da Cyan e publicado pela Broderbund

Figura 13: Tela do jogo Halo 3 de 2007 da Bungie
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Figura 14: Tela do jogo Braid de 2008 da Number None, Inc.

Figura 15: Tela do jogo Super Meat Boy de 2010 da Team Meat
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É nítido notar ao observarmos as figuras acima (10-16), a grande variedade de

estilos gráficos, temáticas diferentes, modos de jogos diversos e também uma parte

fundamental que as figuras não passam, que são os áudios de cada jogo. 

Mesmo com todas essas diferenças esses jogos conseguiram capturar a atenção e

atingiram milhões de jogadores em todo o mundo e todos eles possuem alguns, ou

todos, dos elementos que vamos analisar abaixo.

 2.2.1  OBJETIVO CLARO

Todos os jogos devem ter um objetivo, seja ele salvar a princesa no final da fase,

derrotar inimigos, vencer o campeonato de futebol entre outras coisas. Até os

chamados jogos infinitos, como os de corrida lateral nos quais as plataformas são

Figura 16: Tela do jogo BioSchock Infinite de 2013 da Irrational Games
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criadas aleatoriamente até o usuário não conseguir avançar mais tem o seu objetivo,

que é o de sobreviver o mais tempo impossível. Esse objetivo não precisa ser

explícito logo nos primeiros momentos do game ou se apresentar por inteiro nas

primeiras fases mas é extremamente importante que o jogador saiba o porque ele

está jogando. No caso da gamificação isso é mais importante ainda. Mostar ao

usuário o que ele vai receber ao final do processo é um estímulo para ele continuar.

Mudanças no objetivo fazem parte de boas histórias mas elas são contadas através

de um bom roteiro e servem para manter o usuário engajado a sempre continuar

para descobrir o que acontecerá no próximo estágio.

 2.2.2  REGRAS

Todos os jogos precisam ter regras, as mesmas precisam ser bem explicadas e

necessariamente devem valer para todos os jogadores mantendo assim o senso de

justiça do jogo.

As regras são importantes para delimitar o que pode ou não ser feito para vencer ou

continuar no jogo e normalmente a quebra das mesmas são passíveis de punição

pelos infratores. Em um jogo de futebol, a bola não pode ultrapassar as linhas que

delimitam o campo, os jogadores de linha não podem pegar a bola com a mão e não

se pode machucar os adversários, entre outras coisas. No xadrez as peças brancas

sempre começam as partidas.
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Eventos sem regras normalmente são caracterizados como diversão (to play). Não

que os jogos (to game), não passem momentos de diversão aos jogadores mas essa

diversão vem em função de vários fatores e usar regras para delimitar esses fatores

é fundamental para delimitar o senso da disputa. 

Por isso que os jogadores que não seguem as regras nos jogos são eliminados e

também extremamente malvistos dentro das comunidades e acabam chamados de

trapaceiros ou cheaters no mundo virtual.

 2.2.3  EVOLUÇÃO CONSTANTE

A mente e o corpo humano conseguem se acostumar rapidamente a praticamente

todas as situações. O que parecia um esforço enorme pode se tornar comum em

poucas semanas. Problemas ou puzzles complexos em determinados momentos

podem se tornar simples após algum tempo de prática. Com os jogos e a

gamificação não poderia ser diferente.

Manter o usuário sempre no mesmo nível em um projeto de gamificação durante

muito tempo é o prenúncio do fracasso. Em um jogo eletrônico a relação é a mesma.

A evolução pode se mostrar de diversas maneiras e não necessariamente precisa

ser somente relacionada a personagem. 

Ela pode vir de desafios mais difíceis, necessidade de maior controle ou destreza no

manuseio do joystick, a criação de outras maneiras de pensar os acontecimentos do

jogo entre várias coisas.
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Os jogos eletrônicos resolvem isso de uma maneira muito interessante que é

adicionar novas características a personagem constantemente e na gamificação

essa sensação é passada pelos badges, avisando ao usuário agora que ele está em

um outro nível.

A evolução pode ser automática, ao se alcançar certo número de pontos ou também

customizada pelo usuário, como é comum nos jogos de Role Playing Games (RPG).

 2.2.4  ENGAJAMENTO

O engajamento tem uma relação direta como o jogador está conectado com o jogo

durante a partida. É a criação do estado de fluxo que ocorre quando o jogador ou

usuário não sente nenhuma barreira entre ele e seu objetivo e é um desejo dos

jogadores estarem envolvidos mentalmente com a partida. 

Segundo Schoenau-Fog (2011) o engajamento pode ser explicado como o processo

no qual os jogadores perseguem um objetivo, intrínseco ou extrínseco, e realizam um

número de atividades que podem ser sociais, exploratórias, de criação ou destruição

e experimentação para alcançar esse ideal e nesse percurso são afetadas

emocionalmente de maneira positiva ou negativa. O engajamento está ligado

diretamente com o desejo de continuar descobrindo novos elementos. 
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Outro estudo realizado por Brown e Vaughan (2009) indica que um dos principais

motivos do engajamento por parte dos jogadores é o que o jogo provoca nas

pessoas um desejo de continuar sempre que possível e encontramos maneiras para

termos essa continuidade, improvisando até novos comportamentos. É o caso de

pessoas que passam a correr quando eram sedentárias, mudam os hábitos de sono

para poder passar mais tempo conectados entre outras alterações.
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 2.2.5  ROTEIRO E ENREDO

Roteiro e enredo são dois elementos essenciais para a construção de um bom jogo

ou qualquer outra obra na qual se tenha algum tipo de atuação. O roteiro serve

como toda a base para a construção da obra e segundo Field (2005) um bom roteiro

deve apresentar três partes fundamentais: personagem, estrutura e enredo. Field foi

o criador da “estrutura dos 3 atos”. Segundo essa estrutura um bom roteiro seria

dividido em:

• Ato I: a introdução onde são delimitados os personagens e todas as suas

ações

• Ato II: ponto de virada, desenvolvimento e confrontação

Figura 18: Relações no processo de engajamento nos
games segundo o framework de Schoenau-Fog



62

• Ato III: finalização da história

Esse é o modelo clássico mas, segundo o próprio Fiel, a ordem dos atos pode ser

invertida. Escrever o roteiro de um jogo é muito semelhante a escrever um roteiro

para um filme. Faz-se a descrição das cenas, o planejamento dos diálogos,

descreve-se o ambiente e as músicas de cada momento.

Quanto ao enredo, ele serve para juntar todas as partes do jogo e a sua grande

importância é que ele sustenta a vontade do jogador continuar no jogo. A história

deve ser contada através de momentos distintos que mantém o jogador interessado,

como nas outras mídias, manter o jogador em um nível alto de excitação por muito

tempo vai o cansar e momentos longos no jogo em que nada acontece vai levar ao

abandono pela sensação que o jogo não é interessante. Alguns momentos

fundamentais são: criar suspense, diminuir a velocidade da história, pausas,

descobrimento, ação extrema, vitória final entre outras.

Os jogos tem uma diferença fundamental em relação as outras mídias, que é a

participação ativa por parte dos usuários, eles deixam de ser somente espectadores

e tornam-se parte da obra. O enredo é todo contado por e através deles e talvez

essa seja a maior diferença na criação de um roteiro para jogos. Deve-se ter em

mente que o usuário é fundamental e todo a história deve ser escrita em função de

seus atos. 

Nos jogos podemos ter histórias mais lineares, onde o enredo conduz o personagem

e mesmo com alguma liberdade ele segue um roteiro mais definido. Por outro lado,
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temos jogos não lineares que apresentam ao jogador um mundo mais aberto, com

objetivos que podem ou não serem feitos em determinada ordem e permitem ao

mesmo uma liberdade muito maior.

Flint e Platten (2007) explicam melhor alguns tipos de enredo com as seguintes

definições: 

Ramificações limitadas: a história gira em torno de ações como sim/não ou

objetivos com duas escolhas. Dependendo da opção que o jogador tome, o jogo vai

para a ramificação escolhida. Esse era um estilo muito comum nos jogos antigos

que levava os jogadores uma ou duas ramificações da história original mas sempre

acabava os colocando de volta no conceito principal. Este tipo de enredo geralmente

permite mais de um tipo de final ao jogo.

Final aberto: o jogador é apresentado a diversas situações durante o jogo e cada

escolha impacta em outras várias segmentações. O perigo com esse tipo de

aproximação é que ela pode sair de controle rapidamente graças a sua escala

exponencial de caminhos a serem seguidos. Outro fator contrário é que muita parte

de criação e produção são gastas com situações que muitos jogadores nunca irão

ver.

Narrativa de afunilamento: essa é uma das opções largamente utilizadas nos dias

de hoje pois é mais fácil de manter o jogador dentro da história mas ao mesmo

tempo permite ao usuário um poder de exploração grande ao selecionar quando e

aonde a história e o jogador vão evoluir. Um exemplo é permitir ao jogador se mover
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livremente pelo jogo, efetuar determinadas missões mas o mesmo não vai evoluir

enquanto não fizer determinadas tarefas. 

Nos jogos a história é contada de várias maneiras e uma das mais tradicionais,

como observado por Mechner (2008) é o uso de cenas em computação gráfica entre

as partes nas quais o jogador pode efetivamente controlar a personagem. Essas

cenas servem como uma espécie de recompensa na passagem de um nível para o

outro. Porém a melhor maneira seria diminuir essas cenas de passagem e colocar

os momentos mais importantes e memoráveis dentro do gameplay.

A máxima na criação dos roteiros “a ação tem mais voz do que
palavras”, se aplica aos games de uma maneira diferente que nos
filmes. Videogames são interativos. Em um filme é melhor mostrar do
que contar e em um game é melhor fazer do que assistir. Dê os
melhores momentos de um jogo para o jogador controlar e ele vai se
lembrar desse jogo para sempre, coloque esses momentos em
cenas de passagem e  ele vai bocejar. (MECHNER, 2008)



65

Boas Ruins

São curtas (entre 30 e 60 segundos),

bem escritas e editadas.

São mais longas que o necessário

São consistentes com o visual do jogo

como um todo. Devem usar o mesmo

estilo e personagens do jogo

São graficamente perfeitas mas não se

encaixam com o visual do jogo

Tem o mesmo estilo de ação que o jogo

apresenta

Tem um excesso de diálogos

Integram-se naturalmente ao gameplay Chamam a atenção para falhas no game

design

Contam uma história forte e simples Contam uma história que não se encaixa

com a do jogo

Tabela 5: Cenas De Passagem Boas E Ruins Segundo Mechner (2008)

 2.2.6  DESAFIOS

Encontrar a dificuldade ideal em um game sempre foi um dos principais fatores para

os jogadores gostarem do mesmo. Em um game muito fácil, os jogadores acabam

enjoando rapidamente e uma dificuldade muito alta causa uma taxa de rejeição

muito alta também. O público escolhido para o jogo certamente tem um impacto

muito grande na escolha da dificuldade do jogo. Um game feito especialmente para

o público casual não vai ter tanta atenção por parte dos jogadores mais fanáticos
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pois seus desafios parecem fáceis demais. Aqui vale uma observação para não

confundir simplicidade com facilidade. Muitos jogos apresentam uma ideia simples

na apresentação dos puzzles ou desafios mas os mesmos podem ser extremamente

difíceis de se resolver com o passar do tempo, como a sequência dos puzzles do

game Tetris. A escolha da dificuldade ideal é o que mantém os jogadores

constantemente no conceito de fluxo, estudado por Mihály Csíkszentmihályi. 

É importante para os jogadores entenderem o porque determinado puzzle, fase ou

proposta é difícil. Mostrar que o problema tem uma razão para existir o torna mais

instigante para o jogador e cria um aumento na vontade de solucionar o mesmo e

não os deixa perdidos.

Atualmente é possível ajustar as dificuldades dos desafios de maneira dinâmica ou

permitir que os usuários escolham as que mais se adequem ao seu nível mas é

muito importante que os desafios estejam de acordo com o que é proposto no game

para existir um sentimento de integração fluída entre todas as partes do projeto

 2.2.7  EQUILÍBRIO

Equilíbrio é um fator essencial para qualquer jogo ou iniciativa em gamificação. O

equilíbrio é o que permite aos jogadores vencer com suas habilidades e iguala todos

os jogadores dentro de determinado modelo. É o que permite a todos os jogadores

terem chances iguais de vencer. Sem esse sentimento a ordem dentro dos jogos é

comprometida. Esse é um fator ainda mais fundamental dentro dos jogos

multiplayer, onde personagens mal projetados podem acabar com a diversão. 
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Uma observação interessante é que por mais que se procure manter o equilíbrio

dentro de um jogo, essa é uma tarefa praticamente impossível. Nenhum jogo tem o

equilíbrio perfeito, mesmo no xadrez as peças brancas começam antes e isso pode

dar a vantagem a um jogador.

O equilíbrio serve para neutralizar ou ao menos diminuir certas estratégias que

alguns jogadores usam para continuar a vencer sempre. Isso pode ser feito de

diversas maneiras. Normalmente um jogador mais rápido tem menor resistência que

um mais lento entre outros exemplos. As habilidades de um devem competir

igualmente com as habilidades do outro.

 2.2.8  ÁUDIO

A música e os efeitos de áudio sempre serão uma parte extremamente importante

nos jogos. Desde as primeiras gerações de consoles que contavam com gráficos

primários até os games mais atuais com tecnologia de captura de movimento e

gráficos em tempo-real, toda a parte sonora das obras teve um grande impacto em

como elas tocaram os usuários. Como Spilberg citou:

Os sons e as músicas são responsáveis por mais da metade de
como uma história é contada, é maior até do que o próprio visual
(SPILBERG, 1983).

Toda a parte musical de um jogo, integrado com o momento em que o jogador está

passando, tem um forte impacto nas sensações e um sound-design bem equilibrado

é fundamental para as emoções aflorarem e complementarem a experiência ideal. A
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transição do estado do jogador de um momento mais relaxado para um momento de

tensão pode ser alcançado ao se alterar o estilo ou o ritmo da música em um jogo.

Situações de perigo pedem músicas rápidas, que passam a situação de emergência.

Para momentos de relaxamento melodias mais calmas ajudam a alternar os picos de

tensão criados pelo jogo. As músicas são um fator tão importante, que a ausência

dela também pode ser muito bem explorada, criando momentos de expectativa e

antecipação nos jogadores. O áudio pode e deve ser composto por todas as notas

musicais mais o silêncio total, pois o silêncio pode se mostrar com um dos principais

estímulos a novas sensações.

O bom áudio-design cria sons que nos parecem reais, mesmo que na maioria das

vezes as pessoas nunca os tenham escutado. Poucas pessoas vão conseguir ouvir

o áudio de um laser sendo disparado ou de uma nave espacial decolando e um bom

áudio-design nos faz acreditar que o som realmente é aquele. Para os sons que

estamos acostumados a ouvir o problema é que eles realmente precisam ser

semelhantes a sonorização original. O barulho da chuva caindo ou de passos em

uma escada são comuns e estamos acostumados a ouvi-los seguidamente e sons

muito diferentes podem comprometer a experiência.

 2.2.9  CONSIDERAÇÕES FINAIS DO TÓPICO

Como já citado anteriormente, a gamificação se utiliza de elementos de jogos para

solucionar os problemas propostos e qualquer iniciativa de gamificação que fizer uso

correto dos elementos acima citados aumentará a chance de sucesso.
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A integração e utilização desses fatores e a alternância entre eles é essencial para

um jogo ou um projeto de gamificação ser bem-sucedido. A sutil mudança no roteiro

acaba alternando o objetivo do jogo que por sua vez vai manter o jogador engajado

por mais tempo. O áudio certo vai fazer o usuário correr um pouco mais, no caso do

aplicativo Nike+ Running. Um desafio que o usuário veja como extremamente difícil

mas ainda sim entenda como possível é um fator de continuidade e longevidade em

um jogo. Ajudar amigos também é um fator de engajamento em busca de um

objetivo maior.

Um jogo não precisa ter momentos de ação durante todo o tempo mas também não

pode ser extremamente parado durante muito tempo e quando o jogador está

fazendo alguma coisa ele se sente parte viva da experiência e isso é fundamental

para os afetar de maneira positiva.

Um game deve ter eventos para as pessoas e não apenas momentos, assim ele vai

se tornar memorável. A única contrapartida é que o cérebro humano tem um poder

de adaptação muito alto e normalmente ele acaba se acostumando com todos os

jogos e os mesmos depois de algum tempo acabam perdendo o seu apelo inicial.
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 2.3  GAMIFICAÇÃO

A ideia inicial e comum sobre gamificação é: aplicar elementos de jogos para outros

tipos de atividades, visando com isso aumentar o interesse por parte dos usuários.

Marczewski (2013) em seu estudo, cita gamificação como cita gamificação como:

Gamificação é o uso de técnicas, pensamentos e elementos de jogos
para incrementar experiências de elementos fora desse universo.
Tipicamente, quando aplicado a um processo ou produto, serve para
encorajar as pessoas a usarem-no ou influenciar na maneira como
elas já o utilizam. gamificação usa a tecnologia para ajudar as
pessoas a solucionarem problemas e não como uma distração,
aproveitando a pré-disposição que as pessoas tem para participar de
jogos. Pode ajudar as pessoas a se comprometer em tarefas
consideradas chatas como entrar em forma, completar pesquisas
entre outras coisas. Dados recolhidos de sites informam o potencial
crescimento no engajamento dos usuários, ROI e qualidade dos
dados ao se usar essa técnica (MARCZEWSKI, 2013).

A gamificação compartilha de alguns pontos centrais da maioria dos jogos

tradicionais ou eletrônicos como acumular pontos, desafios, prêmios e competição

entre os participantes e aplica isso em um outro contexto, visando adicionar diversão

e interação para outros produtos como treinamentos empresariais, simulações e

relacionamento com consumidores. 

Quando usado com o termo jogos parece uma coisa nova mas várias empresas ou

entidades já usam alguns dos conceitos, principalmente o de premiação, há tempos.

As vantagens ou milhas acumuladas nas empresas aéreas, medalhas por méritos

nas forças armadas e até mesmo o diploma final nas escolas. Todos são uma de

recompensa por atividades executadas.
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As principais áreas de aplicação da gamificação podem ser divididas em três

categorias:

1. Externa: focado nos consumidores, marketing e vendas. A rede de TV americana

USA Network aumentou em 130%  o número de visitas em seu site  com o game

Club Psych, que insere conceitos da série de maneira lúdica aos usuários. A taxa de

retorno também cresceu em 40% (fonte Entrepreneur).

2. Interna: visa aumentar a produtividade e engajamento dos funcionários. A Deloitte

através da gamificação, aumentou a participação de seus funcionários em 50% nos

programas de treinamento e melhorou a retenção do conteúdo (fonte: Huffington

Post).

3. Comportamental: focado em alterar algum modo de vida como melhorar a saúde,

conservar a natureza, etc. A gigante dos artigos esportivos Nike, criou um aplicativo

chamado Nike+ Running, que usa de maneira muito inteligente e bela o conceito de

gamificação para ativar a vontade das pessoas passarem a correr ou caminhar (fator

saúde) através de uma série de estímulos visuais (pontos, badges, leaderboards e

recordes), auditivos (mensagens de atletas famosos são inseridas constantemente

durante as corridas) e sociais (as suas marcas podem ser publicadas a qualquer

momento nas redes sociais).
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 2.4  POR QUE GAMIFICAÇÃO?

Segundo Chou (2013) o conceito de gamificação é:

Gamificação é a maneira de pegar toda a diversão e elementos
encontrados nos jogos e aplicá-los no mundo real ou em atividades
de produção e negócios. Isto é o que eu chamo de “Design focado
na pessoa” o que é o oposto do “Design focado na função”. É um
processo focado nas pessoas e seus interesses ao contrário do foco
somente na eficiência. 

A maioria dos sistemas são focados na função, é preciso fazer o que
se propõe rapidamente. É como uma fábrica que tem como linha
mestra que os seus funcionários vão fazer o trabalho. No entanto, o
“Design focado na pessoa” lembra que os seres humanos tem
sentimentos, inseguranças e motivos para quererem fazer ou não as
coisas (CHOU, 2013).

Werbach (2012) define que qualquer projeto bem-sucedido de gamificação deve ser

pensado a partir da ótica de um game designer (conceito que vamos estudar no

próximo capítulo dessa tese) e formula uma pergunta fundamental: Por que usar

gamificação? Por que devemos pegar um problema comum de empresas e aplicar

conceitos de jogos no mesmo?

A versão resumida da resposta, pelo conceito de Werbach (2012) é: porque é

divertido. As pessoas se sentem mais à vontade quando estão fazendo coisas e se

divertindo ao mesmo tempo. O senso de trabalho cansativo ou maçante vai embora

e outras emoções tomam conta da pessoa durante aquele período. Nesse momento

é estabelecido um paralelo muito próximo ao que os games produzem nas pessoas.

Elas estão fora da caixa. Segundo Huizinga (1955), que chama os seres humanos

de “homo ludens”, jogar antecede a sociedade:
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O ato de jogar (como diversão) é mais antigo que a própria cultura.
Erroneamente, jogar é associado aos seres humanos mas os
animais não precisaram dos humanos para os ensinar a jogar
(HUIZINGA, 1955).

Outro lado importante da gamificação é o fator social, o relacionamento com outras

pessoas de maneira competitiva ou colaborativa. Da mesma maneira que as

pessoas se socializavam antigamente nos arcades e fliperamas, hoje elas buscam

esse relacionamento em jogos sociais e multiplayers e o caráter digital da

gamificação é um enorme facilitador para isso.

Do ponto de vista da gamificação publicitária, atingir as pessoas em seu momento

de descanso e livre da grande quantidade de informações que as pessoas recebem

no dia a dia é com certeza uma das melhores formas de impactar o cliente. Além de

criar um relacionamento mental de uma coisa divertida (games) com o produto em

questão.

Com a gamificação em dispositivos móveis essa sensação e proximidade é cada vez

maior. Cada dia mais as marcas fazem parte da vida dos consumidores. “A marca no

bolso do cliente, todos os dias” é uma das máximas mais ouvidas durante a

pesquisa para esse projeto.

Para uma geração que vive em um mundo de escolhas inesgotáveis, que

praticamente nunca comprou um disco completo e somente as músicas que eles

mais gostam de determinado álbum, escolhem as notícias que querem ler em fontes

não tradicionais e passam o tempo todo conectados em casa por tablets e

computadores e complementam os acessos quando fora por celulares, que já

correspondem por mais da metade dos acessos a web por parte dos usuários, não
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basta apenas existir, é preciso engajar e divertir para conquistar a atenção. Por mais

rápido que seja, usar elementos de games faz as pessoas experimentarem um certo

tipo de desligamento do mundo real.

Através dessa linha de pesquisa, podemos concluir que ao adicionar elementos de

game design podemos alterar a maneira que as pessoas enxergam produtos e até

mesmo obrigações com o diferencial de que todos os passos podem ser

monitorados.

Esse monitoramento é fundamental para um dos fatores primordiais da gamificação

que é criar o senso de evolução através de recompensas ou prêmios. Vale observar

que nem sempre a bonificação financeira ou material é o maior incentivador para os

projetos de gamificação. Os estímulos para se participar são outros e vão desde o

reconhecimento por parte dos outros integrantes do grupo, vontade de aprender ou

apenas querer ser voluntário. 

Segundo Kim (2009), ao se colocar um sistema de recompensas em uma atividade

comum, criamos um universo, todo ele baseado em game design. Uma das

características importantes da gamificação é que ele usa elementos dos jogos e não

é um jogo como um todo, ao contrário dos chamados jogos sérios. Os elementos

inseridos no contexto são chamados de dinâmicas do jogo.
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 2.5  DEFINIÇÕES

O game designer Tadhg Kelly (2012) define gamificação e sua mecânica como:

A mecânica da gamificação precisa ser simples para ser entendida.
Todas as ações dos jogadores e as regras criam um sentimento de
urgência que chama para a ação. Entre as duas pontas do processo
devem criar um looping de ações para trazer a imersão dos
participantes dentro do jogo. Ao usarmos elementos essenciais de
game para estimular os participantes a fazerem coisas que
normalmente seriam entediantes para os mesmos nós levamos o
lado lúdico para outros segmentos (KELLY, 2012). 

Etimologicamente, gamificação quer dizer (em inglês): Substantivo; gamificação -

gam(e) + -ification. Verbo; gamify gerúndio: gamifying.

Alguns exemplos de gamificação já fazem parte do cotidiano das pessoas,

principalmente em iniciativas relacionadas a tecnologia. O Foursquare é uma dos

primeiros projetos que acabou tomando força global e espalhou todo o conceito de

pontos e principalmente badges. 

Figura 19: Os elementos da gamificação segundo Kim



76

O aplicativo Foldit é uma das iniciativas mais interessantes e utiliza a ideia de jogos

para solucionar problemas que nem mesmo os mais complexos computadores

conseguem. 

O jogo consiste na modelagem de várias estruturas de proteínas que devem se

encaixar em algum critério pesquisado. Segundo Peckham (2011) a equação do

enzima da AIDS foi pesquisada por cientistas durante 15 anos sem sucesso e os

usuários do programa encontraram a solução em apenas 10 dias. 

Vale a referência quando Jenkins cita Pierre Levy:

Segundo Pierre Lèvy, essa inteligência coletiva pode ser considerada
como “globalmente distribuída, incessantemente valorizada,
coordenada em tempo real” e “conduz a uma mobilização efetiva das
competências”. Basta observarmos como, cada vez mais, os
usuários conectados, e sem ‘amarras’ para a produção e
compartilhamento de conteúdos, remixam o que vêem pela frente
(LEVY, 1996, apud JENKINS 2008).

Na área de educação temos a Khan Academy que com milhares de vídeos quer

ensinar física, química, economia entre outras disciplinas para as pessoas. Para o

usuário acessar as lições no site é necessário que ele evolua através de uma rota de

conhecimento, que permite desbloquear novos acessos. O site mostra ainda os

assuntos organizados em uma forma visual dispostos como se fossem uma

constelação do Google Maps e o resultado acaba como uma árvore de habilidades

de um jogo de RPG. Todo o seu avanço é mostrado na tela do perfil do usuário e o

site converte os dados do usuário como tempo no site, exercícios completos entre

outros em gráficos que permitem a comparação com outras pessoas.
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Uma das principais constatações encontradas por este estudo é que a maioria das

definições de gamificação ocorrem em um contexto voltado aos negócios mas o

ponto principal, como em um jogo eletrônico, é a integração entre o designer

(criador) e o usuário (jogador) e a implementação de um conceito de diversão em

um ambiente com regras e em um contexto de não-jogo.
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Figura 20: Comportamento dos Usuários
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 2.6  HISTÓRIA DA GAMIFICAÇÃO

A palavra gamificação é um termo relativamente novo que apareceu pela primeira

vez em 2004, cunhado pelo desenvolvedor Nick Pelling mas só tomou força a partir

de 2010, quando grandes empresas começaram a inserir elementos dos jogos para

resolver problemas ou em aspectos de seu cotidiano. A ideia inicial de Pelling é que

as empresas precisam utilizar conceitos de jogos na maneira como os seus

funcionários ou clientes interagem entre eles ou com os seus produtos. 

Já, gamificação como conceito é um elemento bem mais antigo remete do início do

século passado, conforme estudo de McCormick (2013) abaixo.

1910

A gigante dos cereais Kellogg's passa a oferecer a primeira edição premium do livro

Funny Jungleland Moving-Pictures a cada duas caixas compradas. Dois anos mais

tarde, a empresa Cracker Jack começa a colocar prêmios (adesivos, cartões de

baseball, etc.) dentro dos seus sacos de pipoca caramelizados. O conceito de “Um

prêmio dentro de todas as caixas” foi um sucesso instantâneo e nos próximos 100

anos a Cracker Jack distribui mais de 23 bilhões de objetos. 



80

1959

O sociólogo da universidade de Duke, Donal Roy, publica uma pesquisa chamada

“Banana Time”. Nela Roy conclui como a diversão e a distração no chão de fábrica –

incluindo um ritual diário no qual os trabalhadores roubavam uma banana de alguém

– podem ser benéficos ao trabalho. A noção de diversão aumenta a satisfação e a

produtividade dos trabalhadores.

Figura 21: Kellogg's Funny Jungleland
Moving-Pictures

Figura 22: Pacote de Cracker
Jack de 1912
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1978

O estudante de computação Richard Bartle e o amigo Rou Trubshaw criam o

primeiro jogo multiplayer em uma escala maior, o MUD (Multi-User Dungeon). O jogo

era todo baseado em uma interface de texto mas é considerado o precursor de

sucessos como World of Warcraft. Apesar de MUD oferecer uma experiência

compartilhada, ele pode ser considerado mais uma plataforma colaborativa do que

um jogo. Em uma evolução natural, Bartle aumentou o senso de competição entre

os jogadores, chamando isso de “gamificação”.

1980

Com o crescimento exponencial dos jogs em consoles e videogames, os educadores

começaram a imaginar maneiras de usar o seu potencial para o aprendizado. A

Figura 23: Tela do jogo MUD (Multi-User Dungeon)
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pesquisa de Thomas Malone e Mark Lepper procura como os games inspiram as

pessoas a pensar criticamente e a solucionar problemas e concluem que é graças a

uma mistura de desafio, fantasia, curiosidade e controle. O conceito aqui não é

sobre fazer jogos melhores e sim estudar cada componente que faz parte do jogo –

desafios, competitividade, narrrativa – e aplicá-los a vida real.

2002

A Serious Games Initiative é fundada por Ben Sawer e David Rejeski no International

Center for Scholars para resolver desafios nas áreas da educação, saúde,

urbanismo e segurança nacional. 

2010

O termo gamificação ganha força com a utilização do conceito nas grandes

empresas

Figura 24: Serious Games Initiative
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2011

Passa a fazer parte do Hype Cicle da Gartner. 

Figura 25: Gartner Hype Cicle/2011



84

 2.7  ELEMENTOS DE GAMIFICAÇÃO

É comum encontrar em todas as pesquisas realizadas que os três principais

elementos da gamificação são os pontos, badges e leaderboards.

 2.7.1  PONTOS

Os pontos são a maneira mais básica e primária de acompanhamento em qualquer

iniciativa de gamificação, games e competições. São a representação básica e

matemática de como as pessoas estão se saindo em determinadas tarefas ou

programas. 

 2.7.2  BADGES

Badges são uma representação gráfica de conquistas por parte dos usuários. Alguns

deles tem uma relação direta com o sistema de pontos e são mostrados ao se atingir

uma determinada quantidade, enquanto outros badges podem representar uma

premiação por ter acessado o sistema em determinado dia ou ter repetido o mesmo

padrão de acessos durante um período entre outras coisas. O conceito de badges

não é novo é usado há tempos pelas forças armadas e escoteiros ao redor do

mundo.

Segundo Judd Antin e Elizabeth F. Churchill (2011) um bom sistema de badges deve

ter cinco características motivacionais:

1. Os badges servem como um objetivo a ser alcançado pelos usuários e isso é
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extremamente motivacional;

2. Eles mostram aos usuários o que é possível fazer e alcançar no sistema,

aumentando o engajamento;

3. Demonstram que quem os conseguiu realmente valoriza a conquista e quer que

ela seja vista pelos outros;

4. Funcionam como marcações visuais já jornada do usuário pelo sistema de

gamificaton

5. Geram uma conexão entre os usuários que tem os mesmos tipos de badges

 2.7.3  LEADERBOARDS

O s leaderboards (ou placares), além de mostrar a sua performance e a dos

melhores rankeados, servem para posicionar todas as pessoas em relação ao jogo

como um todo. 

Esse senso de comparação tem um lado positivo para os usuários que estão

próximos ao topo se esforçarem mais porém em contrapartida para aqueles que

estão muito atrás ou entraram no jogo depois, alcançar as primeiras colocações

pode parecer impossível e isso pode acabar desmotivando a continuidade no jogo. 
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 2.8  ELEMENTOS DOS JOGOS

Segundo Kevin Werbach (2012), os elementos de gamificação são complementados

por três categorias de elementos de jogos que fazem o jogo fluir de maneira correta. 

Classificadas em ordem decrescentes de abstração elas são: 

 2.8.1  DINÂMICA

No ponto mais alto da pirâmide temos o conceito de dinâmica do jogo. Dentro dele

se encaixam a narrativa, os limites do jogo, a progressão e o relacionamento.

 2.8.2  MECÂNICA

A mecânica é o processo que faz o sistema de gamificação ou o jogo progredir e

gera o engajamento entre os participantes. 

Alguns exemplos que podemos citar são os puzzles, competições, cooperação,

surpresa, prêmios e transações.

 2.8.3  COMPONENTES

Os componentes são os elementos mais específicos e menos abstratos do jogo.

Nessa categoria se encaixam as conquistas, avatares, os badges, combates,

conteúdo, níveis, etc.
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 2.9  GAMEFICAÇAO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Conforme análise para o mercado europeu citado por Sofia, Rute C. (2011)

Análise SWOT
Forças Fraquezas

• Resultados comprovados em diversas
aplicações

• Comprovado cientificamente que é um
m é t o d o r e l a c i o n a d o a o
desenvolvimento humando

• Melhor aproveitamento de recursos

• Não tem um modelo único de
a p l i c a b i l i d a d e p a r a t o d a s a s
organizações

• Di f e renc iação de aco rdo com
requisitos e ambiente

• Implementação lenta
Oportunidades Ameaças

• Número crescente e considerável de
jogadores no mundo empresarial
moderno

• Popularidade de elementos de game
design

• Necessidade social causada pela crise
econômica de evoluir dos métodos
implementados pela Revolução
Industrial

• Desconfiança em trazer jogos para o
mundo empresarial

• Desconfiança em relação a jogos de
uma maneira geral

• Crise econômica não favorece
investimentos experimentais.

Tabela 6: Análise SWOT Da Gamificação Em Smartphones E Tablets

Figura 26: Hierarquia de elementos
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De acordo com pesquisa da Constellation Research de 2013, mas de 50% de todos

os negócios vão incluir algum tipo de gamificação em seus projetos, uma vez que os

responsáveis passaram a identificar que os usuários podem ser incentivados através

dessas iniciativas e ter o seu retorno de seus negócios alavancados. Com o número

crescente de smartphones com acesso a rede mundial, todas as iniciativas estão

integradas ao meio.



89

Figura 27: A neurologia do jogo - Parte 1. Fonte: OnlineUniverse.com
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Figura 28: A neurologia do jogo - Parte 2. Fonte: OnlineUniverse.com
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 3  ANÁLISE DO APLICATIVO MÓVEL NIKE+ RUNNING

Fundada por Philip Knight, Bill Bowerman e Mark Parker na década de 70, a

multinacional que conta com mais de 30.000 funcionários ao redor do mundo, soube

como ninguém associar a sua imagem e a de seus produtos com os benefícios do

esporte. Através de uma temática com conceitos imagéticos diferenciados, ideias e

temas marcantes ela conseguiu criar o que poucas marcas conseguiram que é uma

devoção por parte dos seus fãs. Sempre associando a imagem dos produtos com

atletas vencedores, ela usa esse conceito de transferência da imagem de vitória e

realização dos atletas para os seus clientes. Outro ponto fundamental é a conexão

entre a marca, o logo e os produtos mesmo em campanhas extremamente sutis

como é o caso da campanha "No Games". 

Nessa integração da marca com o usuário final, a tecnologia sempre se fez muito

presente. Usando desde tecidos especiais, materiais inovadores e também

aparelhos que auxiliam a medir a performance, como o aplicativo Nike+ Running, a

empresa sempre se mostrou em sintonia com todas as tendências comportamentais.

Ao investir em mercados segmentados e produtos diferenciados a Nike cria o que

Mauborgne (2005) chama de “A estratégia do Oceano Azul”:

Valorizar a inovação é a nova maneira de pensar, executar e criar um
oceano azul e distanciar da concorrência. O mais importante é que
esse conceito desafia um dos dogmas mais aceitos: o da briga pelo
mercado pelo corte de custos (MAUBORGNE, 2005).
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 3.1  NIKE+ RUNNING: INTRODUÇÃO

O aplicativo Nike+ Running é um app disponível para smartphones que funcionam

com o sistema operacional Android e iOS, que monitora a distância que os seus

usuários correm através do acelerômetro dos celulares para corridas em esteiras ou

através do GPS para as corridas em ambientes externos. 

Além dos acessos pelos dispositivos móveis, a experiência é complementada

através do site e acessos a redes sociais, utilizando o conceito de Convergência

Digital de Jenkins (2009).

Figura 29: Ícone de abertura do
aplicativo
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Lançado originalmente em 2006 como um pequeno transmissor que ficava acoplado

ao tênis do corredor e transmitia a velocidade e distância percorrida aos portadores

de iPods. Para o iPod Nano era necessário um pequeno receptor acoplado. Em

setembro de 2010, a Nike lançou a versão do aplicativo Nike+ Running que por

utilizar uma nova tecnologia chamada Motion X, que faz uso do GPS ou

acelerometro, dispensou o transmissor.

Hoje além da possibilidade de uso do celular como medidor, é possível usar outros

produtos como o Nike+ SportWatch GPS, fabricado pela TomTom ou ainda a

evolução do conceito do projeto, o NikeFuel, que mede além das corridas, outros

tipos de esportes. 

Figura 30: Tela de abertura do site
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 3.2  O CONCEITO DE SOMOLO (SOCIAL/MOBILE/LOCAL) DO APLICATIVO 

NIKE+ RUNNING

Para entendermos como a Nike faz uso dessas características, é preciso primeiro

conhecer o conceito de SoMoLo. Segundo Ruiz (2012), este conceito se baseia em

5 pilares fundamentais:

 3.2.1  PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR

É primordial entender como os consumidores pensam e entender os seus hábitos

vai permitir customizar o seu projeto da melhor maneira possível. O sistema

operacional Android deve uma parte da sua criação ao Google que “escuta” o que os

consumidores querem através das redes sociais e eventuais pesquisas em seus

sites e transforma esses anseios em realidade, dentro do sistema operacional.

As buscas, junto com acessos as redes sociais são os elementos mais usados pelos

usuários de dispositivos móveis. De acordo com pesquisas da empresa Nielsen de

2012:

smartphones tablets

P e s q u i s a m a n t e s d e
comprar

57% 66%

Procuram lojas 73% 42%

Conferem os preços dos
produtos

62% 52%

Lêem op in iões sobre
compras recentes ou
futuras

45% 56%

Tabela 7: Participação Na Navegação Dos Dispositivos Móveis Segundo A Empresa
Nielsen
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A Nike, através dos inputs automáticos ou inseridos pelos usuários em seu aplicativo

utiliza algoritmos refinados que criam uma experiência cada vez mais rica e pessoal.

Inputs automáticos são todos aqueles que o aplicativo recolhe sozinho como o

trajeto que a pessoa faz, o tipo de clima que ele mais gosta de correr e inputs

manuais são todos aqueles que necessitam de uma interação do usuário, como o

tipo de tênis que ele usa, quantas vezes ele já usou esse tênis e os

compartilhamentos nas redes sociais.

Ao coletar esses dados ela consegue estabelecer um perfil extremamente exato

daquele corredor, de grupos que compartilham dos mesmos interesses e tem

performance parecidas. Sabendo a hora que os seus usuários correm e quando eles

estão em casa facilita a preparação de um plano de marketing que necessita de

inserções na mídia televisiva. Através do mapeamento do circuito pelo GPS é

possível escolher os melhores pontos da cidade para mídia externa (outdoors) e

conseguir assim o maior retorno sobre o investimento publicitário. Além dos hábitos

visuais é possível mapear quais os tipos de músicas os usuários escutam quando

usam o aplicativo e com isso passar a usar os artistas mais ouvidos em suas

propagandas, aumentando assim a empatia com o produto. Como cita Solis, a

participação dos consumidores é cada vez mais fundamental:

As redes sociais mais importantes do mundo oferecem a abilidade de
criar, hospedar e participar de grupos específicos e esses são
características fundamentais para qualquer um que queira consolidar
o seu público (SOLIS, 2010).
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 3.2.2  O USUÁRIO NO CONTROLE

Segundo pesquisa da Deloitte (2012), o usuário quer transparência, controle e

customização.

A maioria das empresas não entendem como dar o controle para os usuários, pode

ser bom mas é importante entender que com a tecnologia atual eles já tem esse

controle. É fundamental oferecer escolhas para o usuário. Ele pode começar uma

compra em um celular e terminar no computador do trabalho. Controle leva a

obrigatoriedade e autonomia leva ao engajamento. O engajamento leva a maestria e

ao desejo de melhorar continuamente, conforme constatou Pink (2010).

O aplicatio Nike+ Running permite uma customização de várias funções, que vão

desde o tênis que se está usando, o tipo de música que se quer ouvir, o seu perfil

como usuário e a língua que vai ser utilizado. Além dessas opções diretas no

smartphone, ela ainda oferece o complemento de toda a atividade em seu site e

redes sociais, onde o usuário pode escolher o que postar, com quem falar e escolher

a melhor maneira de navegação.

 3.2.3  CONVENIÊNCIA

É fundamental para qualquer estratégia de SoMoLo proporcionar ao consumidor

todas as facilidades possíveis. A facilidade de funcionar tanto em ambientes abertos

quanto fechados é um dos principais diferenciais do aplicativo, que permite dessa

maneira a qualquer pessoa começar a praticar atividades físicas sem ter que ir até

um parque ou qualquer outro lugar aberto. A facilidade de se comunicar com
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diretamente com amigos pelo aplicativo também é um facilitador de uso. Ao usar os

dados do Facebook o aplicativo já traz preenchido alguns campos e isso derruba

uma outra barreira de usabilidade das pessoas: a que ninguém mais quer ficar

fazendo cadastros dentro de sites.

 3.2.4  ESCUTAR O QUE ESTÃO DIZENDO

Prestar atenção no que a pessoas estão falando sobre o seu produto e sobre os

seus concorrentes e a Nike é uma das empresas mais engajadas no monitoramento

de redes sociais que existe, colhendo opiniões e realizando upgrades constantes em

todos os seus produtos. Outro aspecto importante é saber quando, o que e quando

responder as críticas e elogios.

 3.2.5  TIRAR VANTAGEM DA LOCALIZAÇÃO (GEO PROCESSAMENTO)

Praticamente todos os smartphones atuais contam com um serviço de localização e

saber utilizar de maneira importante essa característica é fundamental para melhorar

a experiência do usuário de qualquer produto. Um aplicativo que faz isso com

maestria é o Foursquare que utiliza o conceito de check-ins nos lugares para

interagir com o usuário. No caso do Nike+ Running é utilizado o GPS para verificar

como está o clima e enviar mensagens de incentivo para o corredor, mesmo quando

o clima não está tão bom. Como citado anteriormente, todo o trajeto é guardado no

celular e permite para empresa conhecer os locais que as pessoas preferem praticar

esportes e assim investir melhor em sua publicidade local.
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 3.3  CARACTERÍSTICAS DO ECOSSISTEMA NIKE+ RUNNING

A Nike criou ecossistema complexo ao redor do conceito da prática da corrida para a

saúde, oferecendo aplicativos para celulares, site, páginas em redes sociais e outros

devices. Vamos analisar as características que fazem parte do aplicativo e a sua

associação com o conceito de gamificação em dispositivos móveis. Vou conceituar

todas as mídias que envolvem o projeto como um aplicativo só, usando novamente o

conceito da Cultura da Convergência como citado por Jenkins (2006):

Por convergência, eu digo o fluxo de conteúdo através de várias
plataformas de mídia, a cooperação entre várias indústrias de mídia
diferentes e o comportamento migratório dos usuários que vão para
todos os lugares na busca da experiência do entreterimento que eles
desejam. Convergência é uma palavra que define a mudança
cultural, tecnológica, industrial e social.

O aplicativo Nike+ Running integra o conceito NikeFuel que tem por definição da

própria Nike:

“ A f e r r a m e n t a d e m e d i ç ã o d e f i n i t i v a d a s u a v i d a a t l é t i c a ”

NikeFuel mede todas as atividades da sua rotina atlética. Corrida, caminhada,

basquete... os dispositivos da Nike+ medem todos os seus movimentos e os

transformam em NikeFuel. Como o NikeFuel é calculado da mesma forma para

todos, você pode se comparar com qualquer outro usuário e até mesmo competir.”

O NikeFuel é uma unidade de medida proprietaria para atividades esportivas

desenvolvida pela Nike e funciona em função da atividade esportiva praticada e do

aparelho usado para a medição (Nike+ SportBand, Nike+ SportWatch, Nike+
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FuelBand, XBox 360 com o Kinectic instalado ou algum smartphone com o aplicativo

Nike+ Running instalado). Esses aparelhos medem as atividades esportivas

praticadas e são traduzidas para a pontuação criada pela empresa. O sistema de

ponto é comum a todos os produtos série Nike+ da empresa.

Figura 31: Elementos de gamificação disponíveis no site e no aplicativo
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É fundamental a integração dos aplicativos e sites e então os produtos foram

programados em HTML5 para uma performance semelhante em todos os meios. 

Figura 32: Tela da empresa explicativa sobre o conceito NikeFuel
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 3.3.1  PONTOS

Os quilômetros percorridos pelos usuários são a pontuação básica e fundamental

dentro do aplicativo Nike+ Run. Praticamente todos os outros sistemas de premiação

e evolução do aplicativo, funcionam a partir da quantidade de quilômetros ou milhas

percorridas. Para fazer a medição da distância o aplicativo pode se utlizar do GPS,

marcando o trajeto graficamente do início ao fim da corrida. Caso o exercício seja

feito em esteiras, ele faz uso do acelerômetro que necessita estar preso ao braço

das pessoas e através da combinação da velocidade do movimentos os algoritmos

calculam a distância percorrida.

Figura 33: Estatísticas apresentando 781
pontos NikeFuel
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 3.3.2  PERCURSO

Quando o usuário escolhe correr em ambientes externos como ruas, parques ou

trilhas, o aplicativo através do GPS do celular, traça toda a rota percorrida e monta

uma representação gráfica da mesma com mapas de calor indicando as diferentes

velocidades do trajeto. O percurso tem um grau de inclusão muito forte pois outros

usuários e amigos podem compartilhar da mesma rota e passarem a correr juntos.

Outro ponto interessante é que, através dos compartilhamentos dos percursos,

novos lugares são descobertos por outros participantes e fornecem dados dos

lugares mais procurados pelos usuários para a Nike. Isso permite a empresa um

mapeamento do estilo dos corredores por local, os caminhos preferidos, as cidades

com mais corredores além de outras estatísticas fundamentais.

Figura 34: Tela de compartilhamento do
percurso
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 3.3.3  VELOCIDADE E TEMPO

A principal e mais básica medida de performance das provas de corrida é a relação

da Velocidade pelo Tempo e no aplicativo ela também é usada com essa intenção

mas não tem um caráter obrigatório de postagem. 

O usuário pode escolher se deseja postar ou não a sua performance e isso é um

fator que traz igualdade para os usuários. Aqueles que conseguem fazer um tempo

bom sempre acabam postando os mesmos e os outros usuários que ficam abaixo da

média tem a opção de não postar e publicar somente a distância percorrida. 

Dessa maneira os corredores tem um fator comparativo em comum que é a distância

e isso deixa o jogo muito mais nivelado e ocorre assim o estímulo para todos

continuarem a correr. 

Várias pessoas podem correr 5 quilômetros mas apenas alguns poucos conseguem

essa distância em um tempo próximo ao de corredores de elite e para os mais lentos

isso é muito interessante, o fator de comparação é a distância e para os mais

rápidos, a comparação com os que tem performance parecida e geralmente acabam

postando é natural.
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 3.3.4  LEADERBOARDS

Leaderboards são uma maneira efetiva de mostrar rapidamente para o usuário o seu

posicionamento em um ambiente de gamificação. No aplicativo Nike+ Running,

todos os usuários podem comparar a sua performance com a de outros usuários de

sua faixa etária e também com a comunidade toda. Esse é um importante fator

motivacional que desperta um desejo de melhorar sempre os seus números, caso

você esteja abaixo da média, ou ainda traz uma sensação de realização caso o

número seja acima dos outros usuários. A atualização diária contribui para o

aumento da sensação de evolução dentro do ambiente. 

Figura 35: Tela do aplicativo com distância,
tempo médio e tempo total
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A utilização do conceito de leaderboard relativo ajuda na motivação dos usuários,

dessa maneira ninguém fica desmotivado e sem esperança de atingir o topo. O

leaderboard relativo só é possível porque todos os usuários estão logados desde o

primeiro momento de uso do sistema.

 3.3.5  DESAFIOS

Nas suas últimas atualizações do aplicativo, a Nike introduziu o conceito de

desafios, que são metas definidas pelos usuários para aumentar a parte

motivacional. 

O usuário pode criar um desafio, dar um nome para ele, determinar a distância a ser

percorrida, o tempo para se alcançar a meta e convidar os seus amigos para

participar. Através de uma nova ferramenta de chat para os participantes do desafio

é possível a comunicação direta. No caso dos desafios, o leaderboard é atualizado

constantemente, o que aumenta a motivação para a conclusão da tarefa proposta.

Figura 36: Leaderboard que permite a comparação entre os usuários
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O vencedor do desafio é premiado com um badge em forma de medalha de ouro e

todos os outros recebem um badge com uma medalha branca. Todas as conquistas

são integradas ao site para consultas futuras.

Outras característcias dos desafios incluem os percursos mais populares,

comparativos de desempenho, mensagens de incentivo durante a corrida por parte

dos amigos, power songs para aumentar a disposição do corredor e feedbacks dos

atletas da empresa.

Figura 37: Tela Desafios
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 3.3.6  MÚSICA

A música é parte intrínseca do DNA humano e desde os primórdios tem o papel de

acalmar, inspirar e motivar as pessoas. Nas práticas esportivas ela tem um papel

extremamente importante e pode trazer motivação psicológica suficiente para fazer a

diferença entre ganhar ou perder, atingir um objetivo. Atuando nas atividades físicas

ajuda a diminuir a sensação de cansaço.

Segundo Karageorghis (1998) em uma competição com atletas que possuem níveis

semelhantes de performance, a música tem o potencial para aumentar a

performance de determinados atletas e os levar para a vitória. Ainda no mesmo

estudo Karageorghis completa que a música é o acompanhamento ideal para o

treinamento e pode influenciar na preparação ideal de atletas. Os principais pontos

comprovados cientificamente de influência nos treinamentos e competições são:

• dissociação: é, segundo  o psiquiatra  e filósofo francês Pierre Janet (1989) um

estado agudo de descompensação mental, definido pelo psiquiatra. Certos

pensamentos, emoções, sensações e/ou memórias são ocultados,

aumentando assim o foco dos atletas.  Existe uma transferência de atenção

do que o seu corpo e mente estão sentido para a música que está sendo

ouvida.

• a regulação da excitação: o nível de excitação competitivo pode afetar

negativamente um atleta de alta performance de várias maneiras como

respirar de maneira errada, julgar erroneamente os melhores movimentos e
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ser influenciado por fatores externos. O foco na música pode ajudar a obter o

melhor controle para uma situação competitiva. Músicas rápidas e pesadas

podem ajudar a aumentar a energia do usuário enquanto músicas mais

calmas trazem o relaxamento. Dependendo do objetivo setado no aplicativo,

as músicas são escolhidas para ajudar a sua conclusão.

• sincronização: acompanhar o ritmo e as batidas das músicas ajudam equipes

que necessitam de sincronização perfeita em seus movimentos. Quando os

atletas estão em sincronia com a música o exercício parece mais fluido e

motivador.

• aquisição de habilidades motoras: como no exemplo anterior, acompanhar o

ritmo pode ensinar novos movimentos e habilidades aos atletas.

• obtenção do estado de fluxo: atualmente o diferencial procurado por todos os

grandes atletas. O conceito de Fluxo (do inglês: flow) é um estado mental de

operação em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo,

caracterizado por um sentimento de total envolvimento e sucesso no

processo da atividade. Proposto pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi

(2008), o conceito tem sido utilizado em uma grande variedade de campos.

Oferece equilíbrio entre o nível de habilidade e de desafio (a atividade nunca

é demasiadamento simples ou complicada) e as pessoas praticamente "se

tornam parte da atividade" que estão praticando e a consciência é focada

totalmente na atividade em si.
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O aplicativo oferece as opções para o usuário de criar suas próprias listas com

músicas preferidas, tocar toda a sua playlist randomicamente e também escolher os

chamados power Songs, que são músicas especiais escolhidas pelos usuários, e o

aplicativo através de algoritmos reconhece quando algum objetivo, badge ou recorde

está próximo de ser batido e começa a execução das mesmas. Essas músicas

funcionam também como um estímulo toda vez que a aplicação começa a entender

que o corredor está prestes a desistir. 

Figura 38: Tela para a programação musical
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 3.3.7  BADGES

A Nike criou vários badges, com um senso de evolução muito grande e constante,

assim todos os usuários estão recebendo recompensas e continuam estimulados a

correrem e conquistarem cada vez novos.

Os badges são conquistados usando os seguintes fatores: 

• A quantidade de Km/milhas que o usuário percorre;

• Objetivos traçados X Objetivos alcançados;

• Quantidade de amigos adicionados;

• Quantidade de tenis utilizados para as atividades;

• A quantidade de vezes que o aplicativo é utilizado;

• Praticar atividade em datas específicas;

• As condições de clima da corrida;

• Horário das corridas;

• Praticar atividades em locais específicos;
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• Integração com o NikeFuel;

• Badges especiais e secretos;

Na próxima página, segue a lista de todos os badges conhecidos até a data deste

estudo:
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Figura 39: Badges do Aplicativo
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Figura 40: Badges do Aplicativo
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Figura 41: Badges do Aplicativo
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Figura 42: Badges do Aplicativo
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 3.3.8  REDES SOCIAIS

A integração com as redes sociais é uma parte fundamental de qualquer projeto de

gamificação e o aplicativo Nike+ Running oferece aos seus usuários um grande

número de maneiras de compartilhar os seus resultados. Como Santaella cita

Callon: 

As atividades dos atores consistem em fazer conexões e alianças
com novos elementos de uma rede e, com isso, ser capazes de
redifinir e transformar os componentes dessa rede (CALLON, 1986,
p. 93). 

E ainda segundo Castells (2000): “… a lógica da rede é mais poderosa do que a

própria rede”.

A rede de corredores foi criada a partir de praticantes do esporte mas também por

corredores novatos que passaram a utlizar o aplicativo e com os compartilhamentos

e posteriores elogios por parte dos amigos, continuaram na prática da corrida. É o

princípio da motivação inicial se transformando em hábito para continuar. Nesse

ponto, a gamificação se tornar uma peça fundamental pois ele traz uma leveza,

diversão e principalmente o fator mais importante que é o senso de evolução.

O aplicativo se propõe ao compartilhamento do antes e o depois da corrida. Ao

iniciar um exercício temos a opção "Get Cheers" que compartilha no Twitter ou no

Facebook que o usuário vai começar uma atividade. Esse compartilhamento

normalmente gera comentários positivos dos amigos que fazem parte da rede e

também inspira nos mesmos a vontade de começar algum exercício ou pelo menos
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conhecer o que é o aplicativo. 

Toda essa necessidade de postar as atividades diárias desperta nas pessoas um

sentimento já levantando por Qualman (2009):

As pessoas continuam a atualizar o seu status nas redes sociais e
rapidamente tudo se transformou em uma competição para descobrir
que está fazendo a coisa mais interessante (QUALMAN, 2009).

Figura 43: Compartilhamento nas redes sociais
através do iPhone
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Após a finalização do exercício, outra opção de postagem é a distância percorrida, o

caminho e também o tempo que foi necessário para percorrer a distância (pace).

Neste momento um comportamento interessante se faz presente. É muito comum as

pessoas postarem a distância, o caminho mas não o tempo. Isto porque o tempo é o

grande diferencial e pode posicionar o usuário no topo de um leaderboard e gera um

fator de comparação imediata. Ao se postar apenas a distância, a sensação para o

usuário é que ele pode caminhar a mesma quantidade que a maioria dos seus

amigos ou grupos que ele participa. O trajeto é um fator social importante pois

demonstra os locais que ele pratica exercício e graficamente tem um apelo visual

muito forte, ainda mais se o exercício for praticado nos caminhos mais procurados

ou até mesmo inóspitos que o aplicativo possui. Ao se postar ou não o fator tempo,

que é o principal diferencial entre os níveis de condicionamento e performance o

usuário pode se colocar no mesmo nível que qualquer outro corredor, pois não se

sabe se aquela distância foi percorrida apenas caminhando ou em ritmo acelerado.

O perfil dos usuários que acabam postam o tempo é daqueles que estão sempre

acima da média e no topo do jogo. Para não desmotivar aqueles que estão abaixo

da média a Nike faz uma comparação relativa com pessoas de faixa etária

semelhante mas nunca mostra os números absolutos.
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Como a maioria dos amigos das pessoas nas redes sociais apenas conhece aquela

pessoa e não necessariamente sabe quais são as suas predileções, gostos e

hábitos o post de uma atividade física serve para aumentar ou criar laços entre os

membros. Vale a citação de Santaella (2010):

…é necessário identificar e analisar cuidadosamente como funciona
a dinâmica de formação de seu elemento fundamental: os laços
sociais (SANTAELLA, 2010).

Interessante notar como grupos de pessoas com interesses semelhantes, no caso

exercícios, acabam se formando. Estes grupos são um lugar seguro para perguntas,

compartilhar a evolução e até mesmo ser estimulado a não abandonar os exercícios

através de histórias semelhantes. Ao encorajar os seus usuários a postarem seus

Figura 44: Integração no Facebook
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resultados, o aplicativo estimula o senso de competição e ao mesmo tempo ajuda a

melhorar a saúde de seus usuários.

Analisamos neste capítulo como a Nike utiliza elementos de gamificação do seu

aplicativo de corrida para estimular as pessoas a mudarem alguns hábitos em busca

de uma vida mais saudável e a posterior manutenção desses usuários através de

um ecossistema muito bem projetado que estimula constantemente o engajamento e

a evolução tanto dos esportistas iniciantes quanto dos mais avançados, facilitando o

acesso e troca de informações em diversas mídias.

Figura 45: Tela compartilhamento para antes do
exercício
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 4  ANÁLISE DO APLICATIVO MÓVEL WAZE

O Waze é um aplicativo, baseado em GPS, que fornece aos seus usuários

informações sobre o trânsito através de mapas e também da participação de toda a

sua comunidade que através de sua interface, cria segundo seus fundadores o

conceito de trânsito colaborativo. A empresa foi fundada em Israel no ano de 2008

por Noam Bardin, Ehud Shabtai, Amir Shinar e Samuel Keret e com o seu rápido

crescimento despertou o interesse de diversos investidores e finalmente foi

comprada pelo Google em 2013. Atualmente o aplicativo conta com 50 milhões de

usuários em 190 países, segundo dados levantados por Goel (2013) para o New

York Times.

O site da empresa define o produto como: “O Waze é sobre a contribuição para o

bem comum nas estradas. Ao conectar um motorista com o outro, nós ajudamos as

pessoas a criarem comunidades locais que trabalham juntas para melhorar o dia de

todos no trânsito. Essa melhora pode ser evitando que se fique preso em

congestionamentos, dando dicas de onde existem guardas a espreita ou diminuindo

o trajeto em 5 minutos através de novas rotas que as pessoas nunca sonharam.

Mas como isso funciona? 

Depois de digitar o seu destino, os usuários dirigem com o aplicativo aberto em seus

celulares, para contribuirem passivamente e sem atrapalhar a sua atenção com

dados sobre o tráfego e outras informações, mas eles podem tomar também uma

postura mais ativa e compartilhar informações sobre acidentes, radares ou qualquer
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outro perigo ao longo do caminho, ajudando os outros usuários a se preparar ao que

eles podem encontrar pela frente.

Somado as comunidades locais usando o aplicativo, Waze é também um local para

os seus usuários editarem os mapas online, o que garante que todos os dados no

aplicativo estão sempre atualizados”.

Desde os primeiros meses, o aplicativo ao fazer uso dos conceitos de gamificação,

construiu uma comunidade ativa e engajada ao distribuir pontos e badges. Um

exemplo é o acesso direto que os 500 usuários melhores posicionados como

editores de mapa tem aos funcionários da empresa Waze para solucionar problemas

e apresentar soluções de maneira mais eficiente.

Figura 46: Tela dos usuários no site da empresa
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Em fevereiro de 2013, o aplicativo recebeu o prêmio Best Overall Mobile App na

Global Mobile Awards em Barcelona, ficando a frente de aplicativos como o sistema

de arquivos Dropbox, o aplicativo de notícias e conteúdo Flipboard e o sistema de

pagamento da Square, consolidando a sua forte característica ligada a mobilidade.

A empresa foi adquirida pelo Google em Junho de 2013 pelo valor de US$ 1.3

bilhão, valor esse dirigido aos investidores e acionistas. Um adicional de US$ 100

milhões foi pago em bônus aos diretores e em outras opções. Segundo Ilan

Gattegno (2013) para o Israel Hayom, os maiores beneficiários foram os fundos

Magma Venture Partners e Vertex Venture Capital, ambos de Israel, que investiram

na empresa ainda no estágio embrionário e o fundo americando Blue Run Ventures,

o maior investidor na época. O fundador da empresa Ehud Shabtai detinha 6% das

ações empresa e recebeu U$78 milhões. Os outros fundadores Amir e Gili Shinar,

receberam US$ 32.5 milhões cada um pelos 2.6% que ambos detinha. Uri Levine,

com 3% de participação recebeu US$38 milhões. Arie Gillon, um co-fundador

recebeu US$ 4 milhões e o CEO Noam Bardin recebeu uma quantia não-revelada.

Figura 47: Ícone de abertura do aplicativo
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 4.1  WAZE: INTRODUÇÃO

O aplicativo Waze possui versões para os smartphones com sistemas operacionais

iOS, Android, WindowsPhone, Symbian e Blackberry e é distribuído gratuitamente

nas respectivas lojas de aplicativos de cada marca. Nas versões para Symbiam e

Blackberry o aplicativo não tem todas as funcionalidades dos outros sistemas e não

suportam a interface nativa dos aparelhos, APIs e integrações.

Segundo Noordim (2013), o aplicativo teve sua origem em um projeto de software-

livre chamado FreeMap Israel e o nome original da empresa era LinQmap, antes de

ser rebatizada como Waze. A intenção do FreeMap Israel era mapear todas as ruas

de Israel de uma maneira semelhante a qual o aplicativo faz hoje de maneira global.

É possível baixar o código do aplicativo, disponível na Wiki da empresa, em:

https://www.waze.com/wiki/Source_code (acesso em outubro/2013).

O aplicativo contou com 4 fases distintas para o seu crescimento:

1. Descoberta: feita através do boca a boca entre amigos, reviews de usuários,

buscas nas lojas de download de aplicativos e publicidade;

2. Captura: notificações sobre o trânsito, preços reais dos combustíveis ao redor do

usuário, busca de categorias e status dos amigos;

3. Compartilhamento: crowdsourcing, compartilhamento de funções como

engarrafamentos, localização da polícia, camêras de velocidade, acidentes,

problemas na pista, falhas no mapa e eventos, chat entre os usuários.

https://www.waze.com/wiki/Source_code
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4. Aplicação: tomada de decisão ao ajudar onde encontrar a melhor estrada, evitar

congestionamentos e acidentes. Estatísticas e perfil. Grandes eventos.

O sistema conta ainda com um site onde o usuário pode se cadastrar, verificar o que

está acontecendo com o trânsito na região que ele quiser, verificar onde seus

amigos estão, navegar pela parte institucional e buscar APIs de integração do

sistema com outros produtos. Mesmo tendo um forte apelo móvel e seu uso

funcionar apenas nos smartphones por causa do GPS, uma função que é muito mais

simples de se executar no site, é a edição dos mapas. Através da edição, os

usuários podem corrigir eventuais falhas, colocar novas ruas e estradas além de

avisar sobre mudanças de direção do trânsito nas ruas entre outras coisas. 

Porém todo o foco do site é levar o usuário a baixar o aplicativo móvel, conforme

pode ser observado na figura abaixo, onde o maior destaque são os ícones para

download do aplicativo nos dois principais sistemas operacionais da atualidade, o

iOS e o Android.
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Na utilização dos conceitos de gamificação, o aplicativo Waze não tem tantas

variações de modelos como o aplicativo Nike+ Running mas ele faz um uso

interessante dos seus conceitos, premiando usuários com ícones exclusivos, contato

direto com os funcionários da empresa e uma demonstração em tempo real do

status de todos os usuários que permitirem em sua interface principal, o mapa. Isso

gera uma base de comparação imediata entre todos os usuários e aumenta a

vontade de continuar a usar o aplicativo, marcar lugares para somar cada vez mais

pontos.

Figura 48: Tela principal do site da empresa Waze



127

 4.2  O CONCEITO DE SOMOLO (SOCIAL / MOBILE / LOCAL) DO APLICATIVO 

WAZE

Neste capítulo será utilizado o mesmo padrão do capítulo 3.2 para a análise das

características de SoMoLo do aplicativo Waze, trabalhando também os 5 pilares do

conceito que são a participação do consumidor, controle do usuário, conveniência,

ouvir os usuários e o geoprocessamento.

 4.2.1  PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR

A participação é o ponto central e a característica principal do aplicativo, que tem

toda a sua utilização baseada nas atualizações voluntárias ou não por parte dos

usuários. 

Voluntariamente os usuários reportam acidentes nas estradas, marcam radares,

indicam os valores dos combustíveis nos postos e editam os mapas do sistema

mantendo todo o sistema atualizado praticamente em tempo real remetendo ao

modelo de produção de crowdsourcing, que faz uso da inteligência e voluntária para

resolver problemas e criar conteúdo.
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Involuntariamente as pessoas colaboram ao abrir o aplicativo para consultar o

trânsito e através de algoritmos, o sistema reconhece que aquele usuário está

andando em uma velocidade muito baixa para aquela via na qual ele se encontra e

passa a indicar trânsito lento no local e começa a sugerir rotas alternativas para os

outros motoristas que o caminho passaria pelo local. Dessa maneira o aplicativo

tende sempre a sugerir a rota mais rápida entre o ponto de partida e de chegada, de

forma transparente indo ao encontro de quando Case (2013) cita Weiser:

A melhor tecnologia deve ser invisível, sair da frente das pessoas e
as permitirem viver a vida (WEISER, 2012, apud CASE, 2013).

Figura 49: Tela de edição de mapas do site
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 4.2.2  O USUÁRIO NO CONTROLE

Para um aplicativo de trânsito colaborativo funcionar, o controle do conteúdo estar

na mão dos usuários é fundamental. Todo o conceito de atualizações e informações

é feito através dos inputs por parte de todos usuários e esses inputs também são

validados por outros participantes. Quando alguém reporta uma rua fechada, por

exemplo, esse evento aparece imediatamente para todos os outros usuários e os

mesmos podem agradecer e confirmar que aquela rua está realmente fechada,

positivando a informação e o usuário que a postou inicialmente ganhará pontos e

subirá no ranking do aplicativo. Da mesma maneira quando a rua for aberta

novamente, outro usuário poderá fazer a indicação e também ser pontuado. Caso

alguém queira marcar alguma informação errada de propósito, os outros usuários

podem marcar aquela informação como falsa e ela será retirada do mapa, em um

padrão semelhante ao da Wikipedia.

Na parte de customização do aplicativo, o usuário pode ficar invisível e não permitir

que nenhum outro usuário o veja conectado. Ele permite também a mudança do

ícone que o representa na tela e assim o usuário pode passar algumas sensações

como estar de bom humor, cansado, com sono, feliz. Também é possível apresentar

ícones como geek ou ninja, que tem uma conotação mais social.

 4.2.3  CONVENIÊNCIA

O aplicativo Waze se apresenta também como um sistema de GPS, com instruções

por voz curva-a-curva diretamente nos celulares e isso traz a todos os usuários a

vantagem de não precisar usar um aparelho de GPS específico para o carro. Ele
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fornece o mesmo conceito de navegação em um aparelho que já faz parte da vida

das pessoas e as pessoas os carregam todo o tempo, com a vantagem da

atualização dos dados em tempo real por uma comunidade formada por milhões de

usuários, segundo os dados da própria empresa. 

Como o aplicativo Nike+ Running, ele também tem a possibiliade da conexão

através do usuário do Facebook e isso permite a localização ou o convite de todos

os seus amigos da rede social para o aplicativo. Isso tem o lado facilitador por parte

do usuário final e o lado multiplicador para a empresa, que tem a sua base

aumentada constantemente por esses convites. Com os seus amigos dentro do

sistema é possível chat entre os mesmos.

 4.2.4  ESCUTAR O QUE ESTÃO DIZENDO

O contato próximo ao público é uma razão fundamental para um sistema baseado

em crowdsourcing e gamificação funcionar. A empresa responsável pelo Waze tem

em seu site seções específicas para interação com o usuário como Forums, Wikis e

uma seção dentro deles específica para a sugestão de inovações. Ela tem também

canais abertos criados em sites específicos para a comunicação com o usário final

como o User Invoice, onde ideias são criadas e votadas pelos usuários. 

Outro ponto é a proximidade com os principais editores de mapas do mundo, com os

quais ela mantém um contato direto e pessoal.
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 4.2.5  TIRAR VANTAGEM DA LOCALIZAÇÃO (GEO PROCESSAMENTO)

A principal característica de um aplicativo de trânsito é usar o sistema de localização

dos smartphones atuais para coletar dados dos melhores percursos que os usuários

fazem, as vias mais rápidas, quais usuários estão parados, analisar todas essas

informações e reverter aos usuários dados que façam a diferença em seu caminho

para casa ou trabalho. 

Esse sistema de localização permite ao Waze, além de corrigir rotas em tempo real,

mostrar anúncios ou avisos publicitários extremamente precisos aos usuários. 

Postos de gasolina podem anunciar o preço do combustível para o usuário mais

próximo ou ainda anunciar que o mesmo está andando há várias horas e se não é a

hora de abastecer o carro. Redes de alimentação usam a indicação que o trânsito

está muito lento e seria mais interessante a pessoa parar para tomar um café até o

trânsito ficar melhor entre algumas das possibilidades. 

Alguns avisos também tem um carater social, como é o caso quando se chega perto

de uma escola e o sistema avisa para se diminuir a velocidade pois pode haver

crianças a sua frente.
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 4.3  ANÁLISE DO ECOSSISTEMA WAZE

O site junto com o aplicativo Waze tem finalidade de levar ao usuário um sistema

completo de trânsito baseado em GPS, com tráfego em tempo real e informes de

diversas situações que podem ocorrer no trânsito como desvios, acidentes e

radares. A empresa chama essa experiência de social driving, integrando o aplicativo

com as redes sociais e usando alguns conceitos de gamificação para estimular o

uso e aumentar o engajamento por parte dos usuários, através de rankings,

pontuação e placares. Entre as principais características do aplicativo para

smartphone pode-se destacar:

Figura 50: Aviso de escola próxima a rota do
usuário
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• Encontrar a melhor rota para o destino desejado.

• Análise e personalização dos caminhos mais comuns do usuário

• Mudança de rota em tempo real baseada no trânsito

• Tempo de chegada ao destino

• Distribuição de pontos, rankings e placares para os usuários.

• Mapas atualizados com frequência.

Figura 51: Wireframe do conceito inicial do aplicativo
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Segundo Golvin citado em texto de Goel (2013), o contexto é o todo, onde você

está, o que as pessoas falam sobre onde você está, como chegar lá e o que há de

interessante para se fazer quando chegar lá. O aplicativo Waze entrega boa parte

dessa experiência aos seus usuários.

 4.3.1  PONTOS

Segundo a Wiki da empresa os pontos são calculados de diversas maneiras de

acordo com as atividades que o usuário realiza. Eles podem ser adquiridos ao

simplesmente usar o aplicativo e ele calcular as milhas ou quilômetros que o usuário

percorre com ele ligado. É possível coletar pontos ao reportar trânsito, acidentes ou

ao se editar um mapa. Quando se edita um mapa a pontuação é calculada em

função da quantidade de edições nas rotas e ruas.

As atividades que pontuam no sistema são:

Atividade Pontos Medida

Informe sobre a estrada 6 Por informe

Informe sobre preços de combustível 8 Por informe

Comentar nos informes 3 Por comentário

Editar o mapa 1,5 Por edição

Resolver algum pedido de update no mapa 3 Por update

Adicionar nome as ruas 3 Por Nome

Adicionar número as casas/estabelecimentos 1 Por número

Postar no forum 2 A cada 3 posts

Presentes do sistema Valor apresentado Por presente

Tabela 8: Pontuação Por Atividade No Aplicativo
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Atividade Em milhas Em Km

Dirigir em rotas já estabelecidas 5 3,2

Dirigir em rotas em que nenhum usuário passou 16 10

Dirigir em rotas não listadas 64 40

Tabela 9: Pontuação Simplesmente Por Dirigir Com O Aplicativo Aberto

Figura 52: Algumas maneiras de se pontuar no
aplicativo ao reportar acidentes, perigos,

congestionamentos entre outros.
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 4.3.2  LEADERBOARDS

Como citado anteriormente, um dos pontos principais de qualquer sistema de

gamificação é um leaderboard ou placar para que o usuário veja a sua posição em

relação a todos os outros participantes do aplicativo ou perante a um grupo

específico. 

No sistema do Waze é possível verificar o seu status ou pontuação pelo site ou

direto no smartphone e fazer a comparação de dados com os outros participantes.

Diferentemente do Nike+ Running, o Waze utiliza somente o conceito de ranking

absoluto, ou seja, seus pontos são comparados em de maneira igual a todos os

outros usuários e isso pode ser um pouco desmotivador para os usuários mais

novos que podem estar a milhões de pontos ou quilômetros atrás dos principais

usuários. Essa sensação é amenizada pela possibilidade da comparação semanal

mas que mesmo assim não é o melhor dos estímulos para usários menos

avançados.
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 4.3.3  DESAFIOS

Outras maneiras de se evoluir no sistema é através dos pontos que aparecem em

forma de bonus e também por presentes do sistema. Isso é alcançado uma vez que

o usuário consegue realizar alguma tarefa ou desafio proposto. Feito isso, uma

mensagem aparece na tela com um ícone de um doce e basta o usuário dirigir

seguir a rota até o ícone para pontuar. Para não atrapalhar as rotas dos usuários os

bonus são colocados ao longo do caminho que o mesmo já está seguindo e caso o

usuário não o alcance ele continuará a aparecer até que o usuário finalmente

consiga passar por ele. Alguns prêmios aparecem somente em datas especiais e em

Figura 53: Tela do aplicativo com a pontuação
dos amigos
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localizações escolhidas randomicamente pelo sistema. Segundo o site do aplicativo,

esses bonus valem entre 3 e 10 pontos.

Desafio Pontos

Percorrer as primeiras 10 milhas 25

O primeiro informe 25

O primeiro informe em um final de semana 30

O primeiro informe de um problema no mapa 50

Primeiro amigo no Waze 200

A primeira semana que você dirige 2 dias 100

A primeira semana que você dirige 3 dias 200

A primeira edição de um mapa 200

A primeira semana que você dirige 4 dias 300

Resolver 50 problemas no mapa 500

O maior usuário na sua região naquela semana 500

Completar 500 edições em mapas 750

Dirigir 500 milhas em uma semana 1000

Os primeiros 5 amigos no Waze 2000

Tabela 10: Desafios Do Aplicativo

As pontuações são atualizadas semanalmente dentro dos servidores da empresa.
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 4.3.4  BADGES

Os badges no aplicativo Waze são relacionados diretamente com a sua pontuação e

seu ranking dentro do sistema. Todo usário inicia com o título de Waze Baby e pode

evoluir por outros níveis, em um total de 5. Esses níveis e as frases que o sistema

apresenta na passagem de um para outro são:

Figura 54: Tela do aplicativo com os desafios
para o usuário
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Waze Baby

Bem-vindo ao mundo, Wazer! Você é um bebê agora, mas não por
muito tempo... Dirija mais de 100 milhas para se tornar um Waze
Grown up.

Waze Grown-Up

Você amadureceu e agora pode escolher novos sentimentos. Para se
tornar um Waze Warrior você vai precisar aumentar muito os seus
pontos...

Waze Warrior

Contemple o escudo! Você está entre os 10% que mais pontos tem
em sua região. Manter essa posição não vai ser fácil...

Waze Knight

A espada é sua! Você atingiu um lugar entre os 4% mais pontuados
de sua região. Você é quase Royalty... Continue a procurar por
oportunidades para pontuar.

Waze Royalty

Você chegou! Você está entre os 1% melhores pontuados de sua
região. Dirija a vontade sabendo que você é VIP.

Tabela 11: A Evolução Dos Níveis De Usuários Dentro Do Aplicativo Waze

O posicionamento é calculado uma vez ao mês, e a quantidade de pontos

necessária para se atingir as camadas mais altas no ranking é constantemente

alterada em função dos pontos acumulados por região.

Figura 55: Tela com o status atual
e quantos pontos faltam para o

próximo nível
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 4.3.5  REDES SOCIAIS

O aplicativo Waze tem na sua integração com as redes sociais, as postagens de seu

local, trajeto e uso. O aplicativo permite linkar a sua conta ou fazer o login, através

do seu usuário no Facebook, e após isso ele indica no seu mural a conexão. É

possível também encontrar amigos que já usam o aplicativo e convidar aqueles que

ainda estão fora do sistema do Waze. 

A parte de compartilhamento do caminho que o usuário se encontra é feita através

de posts no Facebook e check-ins no FourSquare. Isso tem um fator interessante

para descobrir quais os amigos estão ou estarão na mesma rota, incentivando a

carona entre os participantes e amigos.

Figura 56: Amigos do Facebook que já
usam o Waze
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Neste capítulo analisamos que a base do aplicativo Waze é a participação da grande

comunidade de usuários, que geram informações em tempo real através de

participação ativa ou passiva. O número de pessoas usando o aplicativo

simultaneamente tem um peso importante para a precisão e qualidade dos dados e

a maneira que o Waze encontrou para sempre manter o interesse e o senso de

evolução dentro do aplicativo foi incorporar elementos de gamificação. Podemos

citar a comparação da pontuação com as outras pessoas, a distribuição de badges

que criam um senso de diferença e também os níveis em que cada usuário se

encontra dentro do aplicativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A união de mobilidade junto com o acesso a internet transformou os smartphones e

tablets em uma mídia que trouxe grandes mudanças comportamentais na vida das

pessoas, ao mantê-las conectadas constantemente. Essas mudanças se refletem no

campo pessoal ao estabelecer novas formas de se encontrar as pessoas e a

maneira como elas compartilham as suas informações e também no campo

profissional ao acabar com os limites físicos e de tempo, que já estavam sendo

alterados pelos computadores e agora foram impulsionados por um necessidade de

estar sempre conectado e disponível aos eventos do dia a dia. 

A importância de se estar conectado através de um smartphone ou tablet na vida

das pessoas pode ser comprovada através de dados estudados nos capítulos

anteriores, como a grande quantidade de aplicativos baixados anualmente nas

principais lojas, principalmente a App Store da Apple e a Google Play, o volume

crescente de pessoas com aparelhos celulares, a diminuição do uso de linhas fixas,

a quantidade de horas que as mesmas dedicam aos aparelhos e a relação que os os

usuários tem com os seus aparelhos. É inegável que a facilidade que os atuais

aparelhos proporcionam e a integração de diversos produtos em um só também são

fatores importantes para estabelecer para essa relação. Hoje temos aparelhos que

tiram fotos com excelente qualidade, armazenam centenas de músicas, acessam e

compartilham conteúdo nas redes sociais e deixam as pessoas conectadas pelo

tempo que desejarem. Todas essas funções servem para concentrar diversos

momentos da vida das pessoas em um único aparelho e para muitos perder o

smartphone traz uma angústia semelhante a perder um amigo ou parente. Dessa
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maneira, os smartphones e tablets se tornaram importantes produtores de conteúdo.

Essas facilidades junto ao acesso a internet e por consequência com as redes

sociais, permitem as pessoas postarem todo o tipo conteúdo gerado, que pode ser

relevante não, mas a necessidade do compartilhamento parece ter tomado um

patamar mais importante atualmente. Verificamos que esta necessidade se reflete

como uma antecipação de um outro evento, pois quando alguém posta alguma coisa

ela espera que seus amigos nas redes façam algum comentário ou sinalizem que

gostaram daquele conteúdo. Quando isso não acontece pode gerar uma espécie de

frustração em quem postou. Esse é um fator ainda da falta de amadurecimento das

pessoas em relação as novas possibilidades e a nova mídia.

Socialmente falando, uma observação interessante é feita por Fortunati (2005), que

chama de “Cultura do Polegar” o momento em que vivemos. Ela cita também a

importância dos aparelhos e a similaridade que os smartphones tem com o controle

remoto de uma televisão e a possibilidade de mudar o mundo no qual se está

inserido apenas com o polegar. Basta um clique em qualquer um dos dois, que se é

levado para um outro mundo. Neste caso, a diferença entre os smartphones e os

aparelhos de televisão, outros eletrodomésticos ou até mesmo os aparelhos de

telefone fixos é que o celular é um produto que tem sempre o uso pessoal como seu

foco e não coletivo. Geser (2004) ainda conclui que os smartphones tem uma

capacidade de direcionar o tempo livre das pessoas para uma esfera de interação

pessoal quando as mesmas passam a acessar redes sociais e postar eventos de

seu cotidiano. 
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É fundamental entender a mudança de alguns hábitos que os smartphones

trouxeram, como um simples encontro entre amigos, que antes eram pessoais e

locais, depois passaram a serem virtuais mas de certa maneira limitados pela

presença de um computador e finalmente hoje com os smartphones com acesso a

rede, podem ser feitos a qualquer momento, sem precisar estar fisicamente presente

a frente de algum computador.

Depois passamos ao estudo da gamificação e com a evolução dos aparelhos, a

facilidade de acesso ao conteúdo e a relação que as pessoas tem com os seus

aparelhos, fez dos smartphones um caminho natural para essas iniciativas. Uma

clara vantagem da gamificação nos smartphones é que os usuários podem participar

muito mais ativamente por levarem em seus bolsos a interface necessária. 

Tecnologicamente falando, os aparelhos também proporcionam algumas vantagens

que os computadores pessoais não conseguem trazer. Os dois aplicativos

analisados nesse trabalho, o Nike+ Running e o Waze, são exemplos claros de

como a integração de gamificação e smartphones podem produzir resultados únicos.

O Nike+ Running ao utilizar pontos e desafios ajuda os usuários a terem uma vida

mais saudável e o Waze, utiliza um modelo de crowdsourcing premiando os usuários

mais ativos. Foram estudado também aspectos de SoLoMo (social, local e móvel)

que ambos aplicativos possuem e como eles contribuem para diversos tipos de

interações entre os participantes.

Atualmente a gamificação nos dispositivos móveis tem seu impulso facilitado por

alguns fatores como a rápida expansão da quantidade de usuários que usam
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smartphones integrados com redes sociais, sites e aplicativos. O fator seguinte é a

base de usuários que cresceu com uma grande influência dos jogos eletrônicos e

por fim o interesse comercial das empresas, que descobriram na gamificação uma

maneira de interação positiva com os seus clientes e funcionários.

O trabalho procurou encontrar características que tornam os jogos de computador

interessantes, sem se prender a um estilo específico, e entender como esses

elementos podem ser aplicados aos conceitos de gamificação já que a mesma utiliza

elementos derivados dos games para solucionar diversas questões. Engajamento,

desafios e diversão são presença constante tanto nos aplicativos quanto nos jogos

estudados. Entendo que pensar e conhecer os elementos tradicionais de jogos,

eletrônicos ou não, é fundamental para qualquer projeto de gamificação ter sucesso.

Deve-se pensar como um game designer durante o processo.

Com os elementos pesquisados nessa dissertação, levanta-se a oportunidade de

novos estudos, desdobramentos e consequências sociais da gamificação em tablets

e smartphones a partir da evolução natural da tecnologia dos aparelhos que vai

permitir um conteúdo cada vez mais sofisiticado em conjunto com a rede de dados

4G.
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GLOSSÁRIO

3G: terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel, baseado na

família de normas da União Internacional de Telecomunicações (UIT). permitem às

operadoras da rede oferecerem a seus usuários uma ampla gama dos mais

avançados serviços, já que possuem uma capacidade de rede maior. Entre os

serviços, há a telefonia por voz e a transmissão de dados a longas distâncias, tudo

em um ambiente móvel. 

4 G : Quarta Geração de telefonia móvel, baseada totalmente em IP, sendo um

sistema e uma rede, alcançando a convergência entre as redes de cabo e sem fio e

computadores, dispositivos eletrônicos e tecnologias da informação para prover

velocidades de acesso entre 100 Mbit/s em movimento e 1 Gbit/s.

Acelerômetro: instrumento capaz de medir a aceleração sobre objetos.

Algoritmo: sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas.

Análise SWOT: ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de

ambiente).

Android: sistema operacional baseado no núcleo do Linux para dispositivos móveis,

desenvolvido pela Open Handset Alliance, liderada pelo Google e outras empresas.

API: Conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização

das suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem envolver-se em

detalhes da implementação do software, mas apenas usar seus serviços.

Aplicativo: Programa para dispositivos eletrônicos cuja finalidade é facilitar a

realização de um trabalho específico pelas pessoas; aplicação.

Avatar: Representação pictórica de si mesmo que o internauta usa em ambientes

virtuais.
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Badge: tipo de condecoração dada ao usuário, em recompensa a uma determinada

tarefa cumprida. 

Big Data: conceito, no qual o foco é o grande armazenamento de dados e maior

velocidade

Crowdsourcing: modelo de produção que utiliza a inteligência e os conhecimentos

coletivos e voluntários, geralmente espalhados pela Internet, para resolver

problemas, criar conteúdo e soluções ou desenvolver novas tecnologias, assim

como também para gerar fluxo de informação.

Ciborgues: organismo cibernético, isto é, um organismo dotado de partes orgânicas

e cibernéticas, geralmente com a finalidade de melhorar suas capacidades utilizando

tecnologia artificial.

GPS: Sistema de posicionamento global, popularmente conhecido por GPS

(acrónimo do original inglês Global Positioning System, ou do português "geo-

posicionamento por satélite") é um sistema de navegação por satélite que fornece a

um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, assim como informação horária,

sob todas condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na

Terra, desde que o receptor se encontre no campo de visão de quatro satélites GPS

HTML5: linguagem para estruturação e apresentação de conteúdo para a World

Wide Web. É a quinta versão da linguagem HTML. Esta nova versão traz consigo

importantes mudanças quanto ao papel do HTML no mundo da Web, através de

novas funcionalidades como semântica e acessibilidade.

Jogos AAA: são jogos com uma qualidade gráfica e de áudio que geralmente só é

conseguida através de altos investimentos por parte dos desenvolvedores.

Joystick: é um periférico de computador e videogame pessoal ou um dispositivo
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geral de controle que consistem em uma vara vertical na qual os pivôs se

aproximam de uma extremidade e transmitem seu ângulo em duas ou três

dimensões a um computador..

IOS: sistema operacional móvel da Apple Inc. desenvolvido originalmente para o

iPhone, também é usado em iPod touch, iPad e Apple TV. A Apple não permite que o

iOS seja executado em hardware de terceiros. A interface do usuário do iOS é

baseado no conceito de manipulação direta, utilizando gestos em multi-toque.

Kinect: sensor de movimentos desenvolvido para o Xbox 360 e Xbox One, junto

com a empresa Prime Sense. O Kinect criou uma nova tecnologia capaz de permitir

aos jogadores interagir com os jogos eletrônicos sem a necessidade de ter em mãos

um controle/joystick, inovando no campo da jogabilidade.

Leaderboards: são placares que servem para informar o posicionamento do usuário

nos projetos de gamificação ou dentro dos jogos. Esses placares podem ser

relativos aos amigos ou gerais entre todos os participantes do game.

Lei de Moore: Gordon E. Moore avaliou que o número de transistores dos chips

teria um aumento de 100%, pelo mesmo custo, a cada período de 18 meses.

Multiplayer: são jogos que permitem que vários jogadores participem

simultaneamente de uma mesma partida.

Playlist: termo inglês para se referir a uma determinada lista de canções que podem

ser tocadas em sequência ou embaralhadas.

Ringtones: Na telefonia móvel, em que os tons de chamada são personalizáveis,

eles são comumente referenciados pelo equivalente em inglês ringtone ou

simplesmente por toque, podendo indicar uma chamada telefônica, a chegada de

uma mensagem SMS ou email no telefone celular.
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Smartphone: é um telemóvel com funcionalidades avançadas que podem ser

estendidas por meio de programas executados por seu sistema operacional.

Atualmente os principais sistemas operacionais do mercado são o iOS produzido

pela Apple e o Android produzido pelo Google.

Tablets: dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para

acesso à Internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de

livros, jornais e revistas e para entretenimento com jogos. Apresenta uma tela

sensível ao toque (touchscreen) que é o dispositivo de entrada principal. Os

principais sistemas operacionais dos aparelhos são o iOS produzido pela Apple e o

Android produzido pelo Google.

Upgrade: jargão utilizado em computação, quando há uma atualização para uma

versão mais recente de determinado produto. Este termo é bastante utilizado por

quem integra a área da informática e de equipamentos eletrônicos, geralmente

significando a troca de um hardware, software ou firmware por uma versão melhor

ou mais recente, com o objetivo de agregar novas funcionalidades, ou melhorar as

existentes.

WAP: (sigla para Wireless Application Protocol) em português, Protocolo para

Aplicações sem Fio) é um padrão internacional para aplicações que utilizam

comunicações de dados digitais sem fio (Internet móvel), como por exemplo o

acesso à Internet a partir de um telefone móvel. WAP foi desenvolvido para prover

serviços equivalentes a um navegador Web com alguns recursos específicos para

serviços móveis. 

Web 2.0: termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly

Media para designar uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo como
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conceito a "Web como plataforma", envolvendo wikis, aplicativos baseados em

folksonomia, redes sociais e Tecnologia da Informação. Embora o termo tenha uma

conotação de uma nova versão para a Web, ele não se refere à atualização nas

suas especificações técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é encarada

por usuários e desenvolvedores, ou seja, o ambiente de interação e participação que

hoje engloba inúmeras linguagens e motivações.
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