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PARA TE DEIXAR 

       amificação é um termo 

que surgiu em 1970 e era 

associado com programação e 

desenvolvimento de softwares¹. 

Mas foi somente a partir de 

2010 que o termo se popularizou, 

sendo utilizado na indústria e na

academia² .  Desde então a 

estratégia de gamificação se 

expandiu para outros cenários 

como educação até negócios³. 

Esse termo que veio do mundo 

d o s  j o g o s ,  e m  q u e  s e u s 

mecanismos geram desafio e 

recompensa afetam várias 

gerações. 

D
E
N
T
R
O

     M a s  é  i m p o r t a n t e 

salientar que a geração Y ou 

millennials (21 a 34 anos), foi 

aquela que cresceu em meio 

aos jogos se tornando então a 

mais conectada. Contudo, é 

essencial direcionar uma atenção 

para a geração Z (15 a 20 anos), 

com o intuito de envolvê-los mais

com esse tipo de estratégia, uma 

vez que a pretensão é que esse 

grupo de consumidores, se torne 

o maior .4

1. Fonte: Na prática: https://www.napratica.org.br/gamification-resolver-problemas/

2. Artigo: A definition for gamification: anchoring gamification in the service marketing literature

3. Fonte: ScienceDirect:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630855X

4. Fonte: Artigo Gamification in Marketing - Fad of current times? - Disponível em: https://www.proquest.com/docview/2428567096?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true

G
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        A estratégia de gamificação ganhou 

destaque e se intensificou a partir de 2020 

com a chegada da pandemia do COVID-19 . 5

Com o impacto dessa doença, milhares de 

pessoas foram orientadas a permanecerem

em suas casas , saindo somente quando 
6

necessário, mas com o agravamento da 

situação, os dias tornaram-se meses.   

        Com isso, novos hábitos de consumo 

surgiram  e cada vez mais o virtual 7

ganhou destaque, principalmente as 

compras online .  Muitas empresas 8

c r i a r a m  o u  a p e r f e i ç o a r a m  s e u s 

e-commerces e também aderiram às 

vendas através de marketplace . 9

5. Fonte: DNK: https://www.dnkinfotelecom.com.br/gamification-fundamental-durante-e-pos-coronavirus/

6. Fonte: Governo do Paraná: https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106272

7. Fonte: Veja: https://veja.abril.com.br/insights-list/insight-3/

8. Fonte: Consumidor Moderno: https://www.consumidormoderno.com.br/2021/03/26/12-insights-habitos-de-consumo-pandemia/ 

9. Fonte: Estado de minas: https://www.em.com.br/app/noticia/empresas/2021/05/12/interna-empresas,1265727/dados-mostram-o-crescimento-do-e-commerce-durante-a-

pandemia-de-covid-19.shtml | ABCOMM: https://abcomm.org/noticias/marketplaces-crescimento-exponencial-ao-longo-da-pandemia/ | 

Info Money: https://www.infomoney.com.br/negocios/pandemia-gera-explosao-de-marketplaces-e-aumenta-disputa-por-consumidores/

Como manter 

o consumidor

 engajado em um 

ambiente de 

compra online ? 

        Com o comportamento

 do consumidor tomando

 novas proporções, 

surge então um 

grande desafio 

para as empresas: 
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        Uma solução encontrada por 

algumas empresas e instituições, 

foi a aplicação de estratégias de 

gamifica çã o  o u  g a m i fi c a t i o n ,
1 0

em que consiste na utilização de 

componentes de jogos em um outro 

contexto, com o intuito promover 

experiências e gerar engajamento.

Existem vários tipos de componentes

que podem ser utilizados, na qual pode

variar dependendo da teoria em que 

será inserido, porém os mais utilizados

s ã o  a s  ,  a  ,  a regras pontuação

competição entre usuários e também

a . recompensa

        Um setor que já realizou a aplicação

dessa estratégia foi a educação , com o11

objetivo de engajar e motivar os alunos 

na participação das aulas. Além disso, 

essa prática tem chamado cada vez 

mais a atenção de outros setores, 

principalmente para o marketing .
12

        Atualmente, já existem algumas 

empresas que realizam essa prática em 

seus sites e/ou aplicativos, como por 

exemplo, o Mercado Livre e o Rappi. 

Ambas as organizações instigam seus 

usuários a realizarem ações em troca de

rankeamento e recompensas. E devido

ao uso em vários setores, é importante 

entender como os usuários percebem

essa ação.

10. Fonte: Exame: https://exame.com/bussola/rhs-tiveram-que-se-reinventar-e-reformular-a-comunicacao-durante-pandemia/ 

11. Fonte: SAE Digital: https://sae.digital/gamificacao-na-educacao/

12. Fonte: B2Rocket: https://b2rocket.com.br/gamificacao-como-estrategia-para-vender-mais/
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percepção dos consumidores com 

Este relatório tem como 

objetivo principal verificar a

no ambiente de compras online e 

mais especificamente, em marketplaces.

relação às estratégias de gamificação 

6



ESPECÍFICOS
OBJETIVOS

Entender o grau de conhecimento dos consumidores sobre o uso 

de estratégias de gamificação em marketplaces online

Verificar os marketplaces que utilizam a estratégia de gamificação

que o consumidor conhece e/ou utiliza

Compreender as vantagens e desvantagens das estratégias de

gamificação, no ponto de vista do consumidor

Compreender a influência das estratégias de gamificação nas

etapas do processo de decisão de compra

Compreender a influência das estratégias de gamificação nas

etapas da jornada do consumidor

7



A TAL DA

mificação
        As estratégias de gamificação , ainda não possuem 13

uma definição padrão aceita no mundo científico. 

Atualmente, a definição mais utilizada é a aplicação de 

componente de design dos jogos em um contexto de

não jogo, segundo os autores Deterding e Dixon . O 

grande intuito desta estratégia é aumentar o 

engajamento e a motivação dos envolvidos.

13. Fonte: Artigo: How gamification motivates: An experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction 
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Os componentes semânticos  são definidos da seguinte forma:14

    Um jogo é uma 

atividade interativa 

voluntária, na qual um

ou mais  jogadores 

seguem regras que 

r e s t r i n g e m  s e u 

c o m p o r t a m e n t o , 

encenando um conflito

artificial que termina 

e m  u m  r e s u l t a d o 

quantificável.

     É basicamente como 

será a estrutura e a 

lógica do “jogo”, não 

n e ce s s a r i a m e n te  a

representação visual.

     Não existem ambientes pré 

definidos, a única exclusão 

são os jogos por si só.

me

DESIGN
CONTEXTO DE 
NÃO-JOGO

Semânticos
COMPONENTES

14. Fonte: Artigo: How gamification motivates: An experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction 

      O direcionamento deste estudo foi definido pela teoria que consiste na presença 

de 4 componentes semânticos, sendo eles: Game, Elementos, Design e Contexto de

não-jogo. E dentro de Elementos, seguimos a teoria de , na qual Werbach e Hunter

indica como os principais, a tríade PBL, que consiste nos Pontos, Medalhas e Ranking.
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15. Fonte: Artigo: How gamification motivates: An experimental study of the effects of specific game design elements on

psychological need satisfaction 

16. Um jogo sério pode ser definido como qualquer jogo em que o propósito principal não seja puramente a 

diversão. Outra definição que pode ser atribuída ao jogo sério é que ele pode servir para um propósito social 

da construção cidadã dos indivíduos jogadores.

         Esse é o componente semântico  que difere 15

uma gamificação de um jogo sério . Basicamente 16

são elementos que são característicos do jogos, 

que possa ser encontrado em vários games e tem 

real significado para os jogos. Nesse caso vamos 

utilizar a tríade PBL, que consiste em: 

ElEMENTOS

Representação visual 
das conquistas. 

Classificação dos jogadores 
baseado em seu sucesso.

Representação numérica 
do progresso do jogador. 

50
Points 
(Pontos) 

Leaderboards
(Ranking) 

Badges
(Medalhas) 

10



ELEMENTO 

ÚNICO

      Diferentemente da tríade, os marketplaces 

informados utilizam somente o elemento ponto. 

No Wish, esse elemento é nomeado de ponto 

mesmo, entretanto na Shopee, o ponto recebe o 

nome de moedas.

          Durante a análise dos marketplaces, 

com o intuito de identificar quais utilizavam 

a estratégia de gamificação adotada, foi 

possível notar que a Shopee e o Wish, 

apesar de possuir todos os componentes 

semânticos, não utilizavam a tríade PBL (Pontos, 

medalhas e ranking). 

      É importante ressaltar que, apesar 

de não utilizarem a tríade PBL, não se 

caracteriza como sendo algo errado ou 

incompleto, pois existem diversas 

teorias de gamificação que podem ser 

adotadas e aplicadas, como por exemplo

17
a Octalysis , que é definido por um 

octógono, onde cada lado representa um

dos 8  Core Drive (princípios motivadores)

50

17. Fonte: Yu Kai Chou: Disponível em: https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/ 
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18. Fonte: Artigo: Influence of Gamification Elements on Emotion, Interest and Online Participation

mificação
OS EFEITOS DA

NO INDIVÍDUO

         Em se tratando do efeito da 

gamificação no indivíduo, existe um 

estudo  que mostra que a 18 gamificação

pode causar efeitos emocionais nos 

p a r t i c i p a n te s .  Pa ra  u m a  m e l h o r 

compreensão, o estudo buscou entender 

quais são esses efeitos,  quais os 

elementos que podem causar isso e por

quais motivos causam o efeito.

       Na pesquisa, foi relatado que alguns

elementos como a recompensa ,  a 

competição, as medalhas e o nível podem

influenciar na felicidade e na diversão.

       É importante ressaltar que 

indivíduos com sucesso na competição 

tendem a se sentir felizes, porém quem 

está na situação contrária, tende a sentir

desconforto. Além disso, pessoas com 

um traço menos competitivo, podem se

sentir mal em situações de competição

excessiva.

12



Um marketplace, seria 
como um shopping center, 

que possui várias lojas

Um lojista online seria
como uma loja de rua

O QUE É

MARKETPLACE

        É um ambiente 

digital, onde um 

conjunto de empresas 

ofertam seus produtos 

sob responsabilidade 

de um organizador .
19

Pensando em 

uma analogia 

para melhor 

compreensão...

19. Fonte: Sebrae: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/CE/Anexos/Cartilha%20Canais

%20de%20Comercializa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Marketplace.pdf

13



        Sendo um ambiente virtual, o 

marketplace melhora a experiência 

do consumidor, pois facilita a 

procura de produtos, uma vez que

as opções disponíveis podem ser

de várias  marcas e também 

possuir diferentes preços para 
20a escolha .

        21
  Em uma pesquisa de 2019  foi 

apontado que 95% dos brasileiros 

u t i l i z a m  m a r ke t p l a c e  p a r a  s u a s 

compras online e que 44,1% pretendem

voltar a comprar, ou seja, o marketplace 

possui uma grande aceitação do público, 

gerando assim recorrência de compra.

20. Fonte: E-commerce Brasil: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/marketplace-vantagens-e-desvantagens/

21. Fonte: Globo | Época Negócios: https://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2019/11/95-dos-brasileiros-que-compram-line-usam-marketplace-diz-estudo.html

95%
dos brasileiros compram 

em marketplace

14



Com a gamificação se tornando algo

recorrente no ambiente de compras 

online, é preciso pensar se o consumidor

de fato, sabe sobre essas estratégias e

em que momento do processo de 

decisão de compra e na sua jornada, 

isso pode influenciar.

É possível que a 

gamificação tenha 

influência ou impacto 

em alguma das etapas 

do processo de decisão

de compra ou da jornada

do consumidor? 

Se sim,

em qual etapa 

ela é mais

presente? 

15



P
R
O
C
E
S
S
O
 D

E

COMPRADE

DECISÃO

22. Fonte: Livro: O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo | Autor: Michael R. Solomon

        Quando falamos de comportamento do consumidor 

uma das teorias mais estudada é o processo de decisão

de compra. A tomada de decisão cognitiva pode ser 

definida  como o resultado de uma série de etapas:22

ETAPA
1°

O reconhecimento do problema

é quando o consumidor percebe 

que existe uma necessidade que 

precisa ser sanada.

ETAPA
2°

Já na , o busca de informação

consumidor realiza uma pesquisa 

e coleta informações para tomar 

a decisão mais assertiva possível. 

ETAPA
3°

A é uma avaliação das alternativas 

etapa que se despeja grande parte 

do esforço, pois é onde será 

considerado o local que será 

realizada a compra.

ETAPA
4°

Após as etapas anteriores o 

consumidor tomará a decisão e para 

isso alguns critérios são levados em 

consideração na . escolha do produto

ETAPA
5°

E por fim é quando o consumidor utiliza 

o produto e entende se as expectativas 

foram ou não cumpridas ou até mesmo 

superadas. Essa etapa é chamada de 

avaliação pós-compra.

16



CONSUMIDORDO

Jornada

       O caminho percorrido pelo consumidor, desde seu primeiro contato com uma 

marca até a recomendação é denominada Jornada do Consumidor. Sua construção é 

embasada  em cinco diferentes etapas, sendo elas: 
23

        Uma vez que a jornada esteja bem definida e os pontos de contato mapeados, 

é possível identificar e corrigir as falhas de comunicação com o consumidor, para 

então usufruir de vários benefícios como direção e redução dos gastos, aumento

   das vendas e também da satisfação do consumidor.

23. Fonte: Livro: Marketing 4.0 | Autores: Iwan Setiawan e Philip Kotler 

consumidor é

exposto a 

diversas marcas

de diferentes 

formas

consiste no

contínuo uso 

da marca 

e sua 

recomendação

Assimição

mensagens 

expostas são 

processadas 

pelo consumidor 

Atração

o consumidor 

estará 

pesquisando

ativamente 

a marca

ARGUIÇÃO

o consumidor 

realizará

a compra

Ação Apologia

17



METODOLOGIA
        A coleta de dados foi realizada em 2 etapas, sendo uma de caráter 

exploratória e a outra conclusiva. 

        Na  pesquisa exploratória

foi realizado o método qualitativo 

de entrevistas narrativas com um

roteiro semi-estruturado com 32 

questões abertas. As entrevistas 

foram gravadas com consentimento, 

p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  s e r e m 

analisadas.

ETAPA 1
Coleta realizada em:

17/09/2021 até 17/10/2021

Amostra não-probabilística por julgamento

13 entrevistados

Pessoas entre 20 a 40 anos

      Já realizaram compra online nos 

marketplaces escolhidos.

      Tiveram contato com estratégia

de gamificação

ETAPA 2

        Já na pesquisa conclusiva 

descritiva foi realizado um 

questionário estruturado no 

Qualtrics com 43 questões.

155 respostas

110 válidas

Amostra não-probabilística por 

conveniência

Coleta realizada em redes sociais:

29/10/2021 até 03/11/2021

      Já realizaram compra online nos 

marketplaces escolhidos.

18



       Para realizar o tratamento

dos dados, as informações obtidas 

foram separadas por categorias de

análise, sendo elas:

Comportamento do consumidor de 
compra online 

Reconhecimento/Consciência dos 
componentes/elementos

Formas de jogar

Reconhecimento das lojas que usam

Shopee

Mercado Livre

I-Food

Vantagens x Desvantagens

Influência da estratégia aplicada

C . A . T . E . G . O . R . I . A . S

19



38,18% 

61,82% 

DEMOGRÁFICOS
DADOS

I D A D E

ANOS16 65
Média: 

32,8 anos 

G Ê N E R O

L O C A L

PR: 
91,74%
  

R E N D A

30,00%
De R$ 2.200,01
até R$ 5.000,00

28,18%
De R$ 5.000,01

até R$ 11.000,00

26,36%
De R$ 11.000,01

até R$ 33.000,00

PESQUISA CONCLUSIVA

20



ESCOLHIDOS
MARKETPLACES

     Foi levado em consideração os marketplaces

que aplicam a estratégia de gamificação com 

os 4 componentes semânticos e a tríade PBL 

de elementos. São eles:

Mercado Livre

Shein

Rappi

Aliexpress

     Contudo, houve a menção frequente de 

outros marketplaces durante as entrevistas 

qualitativas, o que ocasionou o direcionamento 

de parte do estudo para eles. São eles:

Shopee

Ifood

Amazon

Segundo o estudo da CNDL , os tipos 24

de loja online ou aplicativos mais 

utilizados para a realização das 

compras são:

24. Fonte: Estudo CNDL:  Disponível em: https://site.cndl.org.br/91-dos-internautas-

realizaram-compras-pela-internet-nos-ultimos-12-meses-aponta-pesquisa-cndlspc-brasil/ 

79%
lojas online 

de varejistas 

nacionais

61%
sites de compra/

venda de produtos

novos/usados

46%
varejistas 

internacionais

21



Os 3 marketplaces mais citados 

pelos respondentes, como 

plataformas em que são 

realizadas compras online, são:

F
o

n
te

: P
e

sq
u

is
a

 Q
u

a
n

ti
ta

ti
v

a

76,4%
iFood

73,6%
Mercado livre

57,3%
Amazon

O iFood teve, por um período, 

estratégia de gamificação, 

porém foi descontinuada 

em 2021.

O Mercado Livre possui 

a estratégia e está ativa. 

Amazon não possui

estratégia de gamificação

em sua plataforma.

CONSUMIDOR
A PREFERÊNCIA DO

22



        A preferência da maioria dos entrevistados é realizar

compra online e aos principais motivos são:  

Comodidade

por poder fazer compras de qualquer

lugar e não precisar ir até a loja

Facilidade de comparação de preços

por não precisar ir até a loja física

Preços mais baixos

do que da loja física

Os entrevistados não citaram nenhuma

desvantagem de realizar compras online.

“eu acho que comprar online é melhor 

porque facilita, né? Você consegue 

fazer várias coisas ao mesmo tempo 

e comprar online, você, às vezes, 

consegue uma melhor negociação 

e você evita o desgaste de ir 

até a loja” T.A.

25. Fonte: Estudo CNDL:  Disponível em: https://site.cndl.org.br/91-dos-internautas-

realizaram-compras-pela-internet-nos-ultimos-12-meses-aponta-pesquisa-cndlspc-brasil/ 

Fonte: Pesquisa Qualitativa

Fonte: Pesquisa Qualitativa

Já as desvantagens 

informadas foram:

54%
Pagamento 

de frete

52%
Não poder ver/

experimentar o

produto

41%
Não poder 

levar o produto

na hora

Alinhado com as respostas

dos entrevistados, na 

pesquisa realizada  pela 25

CNDL (confederação 

nacional de Dirigentes 

Lojistas) e SPC (Serviço 

de Proteção ao Crédito), 

as vantagens informadas 

foram:

41%
Comodidade de 

comprar sem 

sair de casa

39%
Preço mais baixo

33%
Flexibilidade 

de horário

23



         Entre os entrevistados, 

foi comum que a última compra

tenha sido realizada dentro do 

último mês.

“A minha última compra, 

foi uma balança na shopee 

[...] dia treze de setembro”

N.P 

Fonte: Pesquisa Qualitativa

Shopee

Mercado Livre

Aliexpress

Shein

Amazon

Rappi

Fonte: Pesquisa Quantitativa

Menos 
de 1 mês

Menos 
de 1 mês

Entre 1 e
3 meses

Entre 3 e
6 meses

Mais de
6 meses

Não se 
aplica

41 (66,13%)

40(43,96%)

4 (13,79%)

8 (32,00%)

27 (39,13%)

14 (56,00%)

12 (19,35%)

27(29,67%)

6 (20,69%)

7 (28,00%)

18 (26,09%)

5 (20,00%)

7 (11,29%)

10(10,99%)

7 (24,14%)

5 (20,00%)

15 (21,74%)

4 (16,00%)

2 (3,23%)

13(14,29%)

11 (37,93%)

5 (20,00%)

9 (13,04%)

12 (8,00%)

0 (0,00%)

40(1,10%)

4 (3,45%)

0 (0,00%)

0 (0,00%)

0 (0,00%)

         O mesmo aconteceu entre os respondentes, em que a grande maioria realizou 

a compra nos marketplaces informados em menos de um mês, com exceção ao 

Aliexpress, na qual a grande maioria realizou a última compra a mais de seis meses.

Fonte: Estudo CNDL:  Disponível em: https://site.cndl.org.br/91-dos-internautas-

realizaram-compras-pela-internet-nos-ultimos-12-meses-aponta-pesquisa-cndlspc-brasil/ 

91%
dos internautas realizaram

algum tipo de compra 

online nos últimos 12 meses

OBS: esse relato foi fornecido 16

dias após a realização da compra 

24



        Alguns entrevistados citaram que 

preferem realizar a compra pelo celular

e não pelo desktop por se sentirem mais 

seguros e também por comodidade, 

uma vez que o celular está sempre por 

perto, além de que o aplicativo também

oferece mais benefícios como descontos .

87%
dos internautas compram 

através de smartphone
Fonte: Estudo CNDL:  Disponível em: https://site.cndl.org.br/91-dos-internautas-

realizaram-compras-pela-internet-nos-ultimos-12-meses-aponta-pesquisa-cndlspc-brasil/ 

“O aplicativo por que, eu acho, 

não sei se é ou não, mas um 

pouco mais seguro com as 

informações por que fica 

no meu celular” P.W.

Fonte: Pesquisa Qualitativa

        Também houve relatos

de pessoas que pesquisam 

pelo desktop e realizam a 

compra pelo aplicativo, já que

na tela do computador as

imagens aparecem maiores. 

A l g u m a s  p e s s oa s  a i n d a

comentaram que realizam

essa busca pelo computador

em horário de trabalho. 

“as vezes eu olho no site, mas

eu acabo comprando no 

aplicativo [...] olhar melhor

numa tela maior assim” P.W. 

Fonte: Pesquisa realizada

"se eu to no horário 

comercial, eu pesquiso 

pelo computador" A.A

Fonte: Pesquisa Qualitativa
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foto desktop

        Entre os respondentes tivemos como principal 

meio de compra online os aplicativos de celular, com 

a seguinte representação por marketplace:

83,8%
Shopee

52,7%
Mercado Livre

51,7%
Aliexpress

72%
Shein

49,2%
Amazon

91,6%
Rappi

Destaque 

no desktop: 
44,9%

Amazon
34,4%
Aliexpress

32,9%
Mercado Livre
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        É possível que a época de lançamento ou a adaptação dos marketplaces para 

dispositovs móveis, influencie nos principais dispositivos utilizados para acesso. 

Como o Mercado Livre, Aliexpress e Amazon foram lançados há pelo menos uma 

década, período em que compras por smartphone não eram tão comuns, ainda 

existe uma forte representação do desktop. No caso da Shopee e Rappi que foram 

lançamento há 6 anos tem maior representatividade dos smartphones, enquanto a

Shein, que está no meio termo, já tem alguns anos do lançamento (13 anos), mas 

provavelmente conseguiu se adaptar melhor ou mais rápido do que outros para 

dispositivos móveis.
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          A grande maioria dos entrevistados 

informaram que quando sabem o produto

que desejam, buscam diretamente no 

marketplace. Mas se ainda está com dúvida, 

pesquisa pelo Google.

‘‘Se eu já sei o que eu quero 

buscar, eu vou direto no 

aplicativo [...] se for uma coisa

 menos específica, [...], eu 

não sei qual eu quero, então

vou jogar no google” I.B

Fonte: Pesquisa Qualitativa

‘‘No Rappi eu entro quase todo

dia para ver as promoções e 

essas coisas, no mercado livre

mais quando eu preciso de 

alguma coisa, e no [..] 

aliexpress, entro quase 

nunca, só quando é compra

bem pontual assim” G.S

Fonte: Pesquisa Qualitativa

          A grande maioria dos entrevistados 

a i n d a  c o m e n t a r a m  q u e  e n t r a m 

diretamente no marketplace com a 

finalidade principal de buscar por produtos

que estão necessitando, podendo indicar 

que as pessoas não entram para resgatar 

pontos/moedas ou realizar alguma ação 

referente a gamificação.

Fonte: Ecommerce Brasil:  Disponível em: https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/amazon-passa-google-como-ponto-de-partida-para-buscas-de-e-commerce/

38%
Procuram na Amazon

Nos Estados Unidos, 

segundo um estudo da

PowerReviews , a primeira 

busca por produto ocorre 

mais na Amazon 

35%
Procuram no Google
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        Algumas ainda informaram que 

somente entram no aplicativo após 

recebem uma notificação, seja para 

verificar algum produto ou ainda 

realizar alguma ação para resgate 

de pontos/moedas.

‘‘Entro no aplicativo para 

pesquisar um produto, ai 

chega uma notificação para

mim ‘ah lembre que você 

recebeu tal produto, avalie 

agora’ ai eu avalio” I.B

Fonte: Pesquisa Qualitativa

O principal motivo, considerado pelos respondentes, para entrar

no marketplace é para ver um produto específico. 
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80,2%
Mercado Livre

63,7%
Amazon

59,3%
Rappi

Motivo de 

passar o tempo:

35,1% Shein

32,1% Aliexpress

29,5% Shopee

Motivo de 

resgate de pontos

ou moedas:

14,8% Rappi

11,4% Shopee

Motivo de 

recebimento de

notificação:

22,2% Rappi

16,2% Shein
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        Para os entrevistados, o fato de 

um marketplace possuir pontos 

agrega mais valor, em relação 

aos marketplaces que não oferecem

pontos, porém não é o principal fator

de decisão de compra. Além disso, 

informaram também que mesmo 

preferindo uma loja online que

ofereça pontos, na hora da busca, 

não observam esse quesito.

“Na que me de pontos [..] Eu vou 

muito pelas marcas que eu 

conheço e confio e se ela me der

algum benefício, eu compro, 

mas se não, não.” F.S

Fonte: Pesquisa Qualitativa
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       Os principais fatores para a 

decisão de compra, que foram

informados pelos entrevistados 

são os descontos e o frete grátis. 

"o grande fator de decisão

que me faz voltar a 

comprar, geralmente é o 

desconto, frete grátis, 

isso me atrai mais" M.S

Fonte: Pesquisa Qualitativa

Os fatores mais  importantes na

escolha da loja online são:

45%
Frete grátis

44%
Preço baixo

39%
Promoções

Fonte: Estudo CNDL:  Disponível em: https://site.cndl.org.br/91-dos-internautas-

realizaram-compras-pela-internet-nos-ultimos-12-meses-aponta-pesquisa-cndlspc-brasil/ 

90%
dos consumidores

costumam comprar com

desconto na internet

50%
por meio de 

promoções de loja

39%
cupons de desconto

33%
sites e aplicativos

exclusivos de desconto
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        Esses benefícios podem ser inclusos dentro da estratégia de 

gamificação. Contudo, alguns entrevistados informaram que 

realizaram ações para ganhar tais benefícios, mas no fim, recebiam 

sempre o ‘pior’ prêmio e se frustravam por conta disso.

“Eu acho que os 

prêmios nunca são 

assim, muito bons” 

G.C

Fonte: Pesquisa Qualitativa

        Se tratando do conhecimento 

em relação à tríade PBL (pontos, 

medalhas e ranking) é muito comum

o desconhecimento por parte dos 

entrevistados, o que pode indicar uma 

falha na comunicação por parte do 

marketplace, por não possuir um 

banner ou uma área chamativa

no menu. 

“depois que eu descobri os pontos eu falei 

- nossa porque eu não descobri isso antes -

E foi algo que eu fucei para descobrir, se

eu tivesse, sei la, um banner no site e ele 

mostrasse, - a cada x reais ganhe x 

pontos -, eu acho que seria mais fácil 

assim, eu iria me empolgar mais” 

F.S

Fonte: Pesquisa Qualitativa

     Porém, uma pequena parte dos entrevistados informaram que 

conheciam os elementos, mas não era percebido uma vantagem com 

relação aos benefícios ofertados. 
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       Porém também houve relatos de

entrevistados que realizavam a ação

de rolar uma roleta ou review dos 

produtos para ganhar moedas/pontos, 

principalmente no shopee e shein.

“O que eu fiz para ganhar pontos,

foi avaliar a minha compra, [...] faz 

pouco tempo inclusive que eu 

descobri que tinha isso e ganhei 

os pontos, mas eu não tenho 

mania de olhar e ficar cuidando

muito dos pontos” F.S

Fonte: Pesquisa Qualitativa

       Alguns entrevistados informaram que

não realizavam nenhuma ação para 

adquirir pontos, por motivos de: 

“Eu acho que nunca vi na

verdade isso, eu sabia que

existia mas nunca chegou

a aparecer para mim” J.O

Não saber da existência dessa estratégia 

Não encontrar nada na plataforma

Achar que os benefícios não eram bons

“Eu nem sabia que isso

era uma coisa verdadeira [...] 

não sei como funciona [...]

é a primeira vez que to 

ouvindo falar disso” G.M

“Nunca pensei muito nesse

negócio dos pontos, até 

porque expira muito rápido

[...] eu acho que a plataforma

não fez nenhuma ação, 

pelo menos comigo, não 

lembro de ter feito 

nenhum tipo de ação” G.S

F
o

n
te

: P
e

sq
u

is
a

 Q
u

a
lit

a
ti

va

F
o

n
te

: P
e

sq
u

is
a

 Q
u

a
n

ti
ta

ti
v

a

Os marketplaces mais citados, em que os 

respondentes realizaram alguma ação para obter

moedas ou pontos foram:

47,4%
Shopee

33,3%
Shein

25%
Rappi

Dos respondentes, informaram

que não sabiam que realizar

esse tipo de ação era possível

dentro do Mercado Livre
39,5%
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       A maioria dos entrevistados utiliza os pontos 

conforme ganha, com o intuito de usufruir do 

benefício rapidamente por conta do medo dos 

pontos expirarem. 

       Os relatos de 

outras experiências, 

como por exemplo, 

perda dos pontos

do cartão de crédito, 

m o s t r a m  q u e 

influenciaram no 

comportamento de

uso rápido. 

Dos respondentes afirmaram 

que utilizam os pontos 

conforme ganha.
28,2%
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"eu costumo usar conforme

eu tenho" A.A

Quando questionado se já 

deixou expirar pontos: 

"nesses ai não, só no coisa

do cartão de crédito" A.A

Fonte: Pesquisa Qualitativa

Dos respondentes afirmaram 

que não sabiam sobre seus 

pontos
44,5%

Dos respondentes afirmaram 

que acumulavam pontos12,7%

"No Rappi uma vez, eu

tinha uns 100 rappi 

créditos, dai expirou 

tudo, porque eu não 

sabia com o que 

gastar" G.S

Fonte: Pesquisa Quanlitativa

       Já para os respondentes, quase metade

deles não sabiam sobre seus pontos, 

mostrando uma falha na comunicação do 

marketplace com seus usuários. Outra parte 

dos respondentes, na qual sabiam sobre 

seus pontos, ou eles usavam conforme 

ganhavam ou acumulavam. 
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       Os entrevistados em geral não acham 

de bom grado compartilhar conquistas 

de sites de compra, pois sentem que 

estão ostentando, como se tivessem 

mostrando a condição financeira.

“nunca compartilhei coisa 

desse tipo, [...] eu gasto 

muita grana pelo mercado

livre, então eu vou mostrar 

para todo mundo que eu 

gasto muito dinheiro ali…”

A.A

       Baseado nos entrevistados, essa não

seria um “missão” ideal para propor na

estratégia de gamificação. Porém 

alguns entrevistados informaram que já

fizeram indicações das compras que

realizaram para ganhar pontos/moedas. 

    Além disso, informaram que não 

fariam esse tipo de postagem em

suas redes sociais pois não acham que

seja algo necessário.

“eu acho que não é

necessário compartilhar

isso” J.O

Fonte: Pesquisa Qualitativa

“não é algo que eu vejo motivo

para postar, porque, um exemplo

instagram, eu gosto muito de 

usar o instagram pra colocar

lugares, fotos minhas [...]

não seria bacana 

compartilhar em rede social”

F.S

Fonte: Pesquisa Qualitativa

“Já, na Shopee e eu ganhei bastante 

moeda porque dai minha mãe

baixou o aplicativo, criou uma

conta [...] o aplicativo gera um link

e você envia o link para a pessoa, 

eu enviei o link via whatsapp”

N.P
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A grande maioria dos 

respondentes não 

indicaram um 

marketplace para 

ganhar pontos
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Mas entre os que

já indicaram a forma

mais utilizada foi o

compartilhamento

pelo whatsapp, sendo: 

60,0%
60,9%

Rappi

Shopee

37,5% Mercado livre

37,5% Shein

33,3% Aliexpress

100% A Amazon teve como principal forma de 

indicação a avaliação dentro do site/aplicativo
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Dos respondentes acham que um

marketplace utilizar as estratégias

de gamificação é algo muito bom

ou bom.

76,4%
Dos respondentes acham que um

marketplace utilizar as estratégias

de gamificação é algo indiferente.
21,8%

       Assim como os respondentes, a 

maioria dos entrevistados enxerga o 

uso de estratégias de gamificação 

como algo positivo, pois traz benefício 

tanto para o consumidor quando para

quem vende. 

       Quando questionados sobre as

vantagens e desvantagens dessa 

estratégia, alguns entrevistados

informaram que:

       Não existia desvantagem

       Existir objetivos inalcançáveis

       Gerar maior consumismo

“eu acho que fidelização do

cliente né, da beneficios pra

ele, trazer ele pra perto da 

marca, assim tipo fazer ele

fazer parte da marca de 

alguma forma’’ G.S

Fonte: Pesquisa Qualitativa

Vantans DESVantans

       Fidelização do cliente

       Proximidade com a marca

       Valorização do consumidor

       Ganho de benefícios

Fonte: Pesquisa Qualitativa

"a pessoa vira muito 

consumista e acaba tendo 

ponto em tudo quanto

é loja" G.M

Fonte: Pesquisa Qualitativa Fonte: Pesquisa Qualitativa
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Fonte: Pesquisa Quantitativa

Vantagens 

das Estratégias

Quando questionado aos respondentes sobre as vantagens e 

desvantagens do uso dessa estratégia no marketplace, a  

maioria apontou como  o ganho de benefícios e comovantagem

 quase metade dos respondentes informaram nãodesvantagem

verem desvantagem.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20,91%

Me estimula 

a querer 

comprar mais

80,00%

Eu ganho 

benefícios 

como 

descontos e

frete grátis

2,73%

Estimula 

meu lado 

competitivo

21,82%

Acesso o

site/aplicativo

com mais

frequência

27,27%

Me interesso

mais no

site/aplicativo

7,27%

Não existe

vantagem

4,55%

Outro.

Qual?

Desvantagens 

das Estratégias

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

32,73%

Me estimula 

a querer 

comprar mais

Estimula 

meu lado 

competitivo

15,45%

Acesso o

site/aplicativo

com mais

frequência

48,18%

Não existe

desvantagem

4,55%

Outro.

Qual?

7,27%
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Na pesquisa                    acreditam que se os

benefícios dos pontos, medalhas e rankings 

fossem apresentados, se sentiriam mais 

propensos a realizar uma compra no marketplace.

Nesse contexto                   responderam como “talvez”.

24,5%
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60,9%

       A maioria dos entrevistados 

informou que poderia se sentir mais

e s t i m u l a d o  p a ra  co m p ra r ,  s e  o s 

m a r k e t p l a c e s  t i v e s s e m  u m a 

co m u n i c a ç ã o  m a i s  ex p l í c i t a  d o s 

benefícios adquiridos através dos pontos.  

“Todo mundo quer fazer 

uma compra em uma loja 

que da pontos” N.P

Fonte: Pesquisa Qualitativa

Dos respondentes se

sentem estimulados a 

comprar, quando um 

marketplace possui 

pontos/moedas.

44,5%
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          Por mais que alguns entrevistados 

reconheçam os elementos, quase nenhum

conseguiu se recordar da quantidade de

pontos, o nível em que estão ou o 

número de medalhas/conquistas.

"de cabeça assim eu não tenho,

porque não é uma coisa que

eu fico controlando o tempo

todo, é uma coisa que eu 

deixo lá" T.A

Fonte: Pesquisa Qualitativa

A mesma informação se repete

na pesquisa. Dentre todas as lojas

analisadas, a maioria não se 

lembra de ter qualquer tipo de 

nível ou ranking, de ter ganho 

medalha, assim como também de 

ganhar pontos. 
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LEMBRANÇA
O QUE FICA NA

Dos respondentes, 

se recordaram de

quantas moedas 

possuiam na Shopee 
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Após uma breve explicação

do que é gamificação, foi 

questionado sobre qual 

marketplace utilizava dessa

estratégia e os respondentes

se recordaram das seguintes

plataformas:F
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e
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51,5%
Shopee

37,9%
iFood

32,0%
Mercado Livre

88,7%
Pontos

34,9%
Medalhas

26,4%
Ranking

50

A maioria dos entrevistados

se recordou dos marketplaces

Shopee e iFood. Já o elemento 

lembrado foram os pontos. 

Tiveram poucos entrevistados

que se recordaram que outros

marketplaces e elementos.

"tem a shopee, mercado livre,

ifood também tem, uber 

também tem [....]

mercado livre, ifood e

uber tem de medalha e 

shopee tem de pontos" J.O

Fonte: Pesquisa Qualitativa

Em seguida, para os 

respondentes que informaram

quais marketplaces realizavam

a estratégia de gamificação,

foi questionado também 

sobre qual elemento eles 

se recordavam que existia

naquele marketplace:
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Para os respondentes,
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       Quando questionado sobre vício em

algum jogo, foi comum ouvir entre os 

entrevistados que já haviam se viciado em 

jogos.  

“just dance...ficava três horas 

dançando por dia, eu já me

viciei em “lol” também e 

um monte de jogo no 

celular” G.M

Fonte: Pesquisa Qualitativa

       Entre os entrevistados, todos informaram 

que jogavam algum tipo de jogo, sendo ele

de celular, computador ou console.

informaram que jogam

algum tipo de jogo, sendo

51,6%
no celular.

Dos respondentes 

informaram que já

se viciaram em 

algum jogo

60,4%

F
o

n
te

: P
e

sq
u

is
a

 Q
u

a
n

ti
ta

ti
v

a

jogos
NA CABEÇA

26. Fonte: Olhar Digital  Disponível em: https://olhardigital.com.br

/2021/08/12/games-e-consoles/pesquisa-63-dos-brasileiros-gastam-

dinheiro-em-jogos-online-no-celular/

63%
Dos brasileiros gastam 

dinheiro com jogo online

no celular.26

Alguns entrevistados
27

inclusive trocaram de

aparelho celular para 

jogar games mais 

pesados e melhorar o 

aproveitamento nas 

partidas.

52%
Possuem mais de 

2 jogos instalados 

no celular

27. Fonte: Game Vicio  Disponível em: https://www.gamevicio.com

/noticias/2021/05/publico-gamer-gasta-77-a-mais-que-a-media-e-tem

-preferencia-por-compras-online-revela-analise/
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       Foi comum entre os entrevistados

gastar dinheiro com jogos. É importante 

ressaltar que não é considerado o valor 

gasto na compra do jogo e sim com 

transações dentro do jogo. 

       Entre valores gastos tivemos 

discrepâncias, com altos valores sendo  

acima de R$100 e também com valores 

baixos de até R$50. 

Quando perguntado se 

gastava em média mil reais 

no ano....

“recentemente talvez sim, 

mas já teve mais” A.A

Fonte: Pesquisa Qualitativa

28. Fonte: Digio (bantech do bradesco e do branco do brasil 

Disponível em: XXXXXXXX

O público gamer gasta

a mais, no cartão de77% 

crédito, do que a média 

do Brasil. 28

Dos respondentes afirmam

 já ter gasto dinheiro 

com jogos, com valores que 

variam de dezenas de 

reais até 8.000 reais.

62,5%
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       Durante as entrevistas, notou-se 

uma grande menção do Shopee. 

A grande maioria dos entrevistados

realizam compras por esse marketplace,

devido sua facilidade de conseguir 

benef ícios e também por existir 

vendedores locais, fazendo com que

as compras cheguem mais rápido. 

Dos respondentes afirmam 

realizar compras online na 

Shopee.

Fonte: Pesquisa Quantitativa

51,8%

NO RADAR DA 

SHOPEE

‘‘primeiro que eles têm a 

promoção de frete grátis acima

de R$20,00 pelo aplicativo [...]

me chama bastante atenção

e eles tem bastante 

produto do Brasil’’ J.O

Fonte: Pesquisa Qualitativa

     Entre os 

respondentes, 

tivemos pouco 

mais da metade 

informando que

realiza compras

na Shopee.
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       Um ponto forte da Shopee, na qual

estimula os entrevistados a realizarem 

compras são os benefícios oferecidos

pelas moedas e a forma mais explícita

como isso é informado ao consumidor.
“É mais fácil de acumular e mais 

fácil de usar. E também é mais 

explícito que você tem pontos. [...] 

E na shopee é explícito, quando

você vai fazer a compra, já 

tem ele” J.O

Fonte: Pesquisa Qualitativa

       Outro ponto relevante citado nas 

entrevistas foi a facilidade de acumular, 

que pode ser entendido de duas formas:

A Shopee deixa mais explícito essa 

conquista de pontos; ou

A Shopee realmente gera pontos 

com mais facilidades que outros

marketplaces do mercado.

       A Shopee ainda foi exaltada

pela facilidade de utilizar os pontos, 

deixando explícito os benefícios 

que o consumidor pode ter e 

quantos pontos ele receberá 

pela compra que está realizando. 

“Na shopee eu senti que ela é muito

prática assim, quando você vai 

finalizar a compra, já tem ali que

você tem tantos pontos e isso 

pode dar x desconto. ” J.O

Fonte: Pesquisa Qualitativa

44



MERCADO
LIVRE

O DESAFIO DO

       Diferente da Shopee, no 

M e r c a d o  L i v r e  m u i t o s 

entrevistados informaram que

os benefícios dos pontos não

são tão explícitos. Além disso, a 

plataforma é utilizada como 

forma de comparar preços.

“No mercado livre você precisa dar 

uma procurada, abrir algumas 

páginas. ” J.O

“Eu só uso o mercado livre para fazer

comparações [...] tem coisas que

eu não confio em comprar [...] 

porque qualquer pessoa pode 

vender la. Eu já tive uma 

experiência negativa com um

vendedor, ai isso meio que faz

com que eu não busque muito

o mercado livre” F.S

Fonte: Pesquisa Qualitativa

Dos respondentes 

compraram no mercado 

livre nos últimos 3 meses
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73,6%
       Entre os respondentes, mais da

metade informou que comprou na

plataforma nos últimos 3 meses, 

mostrando que o marketplace 

possui bastante força de venda, sendo

assim, mais um motivo para que a 

estratégia possua melhor visibilidade.
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NOVA DIREÇÃO DO

iFood

       Além da Shopee, também foi muito 

citado o Ifood. Esse marketplace aplicava 

a gamificação, mas retirou a estratégia

p a r a  s e u s  u s u á r i o s .  A p e s a r  d a

grande maioria não ter notado a retirada

da estratégia, ainda havia a lembrança 

c o m  r e l a ç ã o  a o  r a n q u e a m e n t o . 

O entrevistado também citou que havia

realizado compras para poder atingir o 

nível desejado com o intuito de usufruir

 dos benefícios oferecidos.

“Ainda sou bronze no ifood. [...] 

eu sei que sou bronze porque

eu acompanho [...]. Eu acompanho

mais porque da cupom e 

desconto pra comprar comida

e eu amo comida” F.S

Fonte: Pesquisa Qualitativa
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FALANDO

SOBRE é
t
i
c
a

       Algo primordial no marketing é trabalhar com ética e,

por isso, é necessário separar manipulação de persuasão. 

       A doença do vício em jogos eletrônicos foi classificada 

como “transtorno dos jogos eletrônicos” pela OMS que 

pode causar sérios problemas físicos e emocionais para 

quem desenvolve tal transtorno.

       Os jogos eletrônicos são estudados devido ao seu alto 

poder de vício, tanto é que a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) classificou esse vício como doença.29

O quão ético seria

 trazer componentes 

viciantes para um 

contexto que tem 

como único objetivo

gerar vendas?

Seria ético, de forma

premeditada, viciar 

pessoas em fazer 

compras?

        Com o conhecimento 

prévio da capacidade 

de vício dos jogos, 

levanta-se as questões: 

29. Fonte: Hospital Oswaldo Cruz: https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/oms-classifica-vicio-em

-jogos-eletronicos-como-doenca-confira-sobre-o-assunto-na-reportagem-da-revista-leve/ 47



        Em 2019, a American Marketing Association (AMA)

trouxe essa discussão à tona . O autor, Hal Conick, chama30

a atenção para alertas vindo de pesquisadores, que

acreditam que a gamificação é uma ferramenta poderosa

e antiética se utilizada de forma incorreta. 

        Em um outro artigo , é feito a seguinte reflexão:   31

30. Fonte: AMA: https://www.ama.org/marketing-news/gamification-is-manipulative-is-it-ethical/

31. Fonte: Artigo The Ethics of gamification in a Marketing Context: Disponível em: xxxxxxx

Enquanto o 

marketing tem

como objetivo

persuadir, 

O quão diferente, 

a gamificação 

realmente é

de outras ferramentas

do marketing?

a gamificação 

quer que as 

pessoas comprem

 ou comprem de 

forma manipuladora.
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No livro “Gamification by Design”, 

o autor afirma que gamificação é: 

75% Psicologia

25% Tecnologia

        Já para Yu-Kai Chou, uma das grandes referências no assunto.

a gamificação é manipuladora. Ele traz uma reflexão  do quanto a32

gamificação pode ser ética ou não, dependendo da respostas para

as seguintes perguntas: 

Há transparência do 

propósito pretendido

do design?

E o usuário aceita 

implícita ou 

explicitamente 

o sistema?

        Se a resposta para essas

perguntas forem SIM, então

pode-se dizer que é uma

prática ética.

32. Fonte: AMA: https://www.ama.org/marketing-news/gamification-is-manipulative-is-it-ethical/
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Por fim, a gamificação pode 

ser ética e antiética, 

depende do quão claro está para quem 

está sendo gamificado. 

Se houver transparência a gamificação

é considerada ética,

mas caso contrário 

é antiético.33

33. Fonte: AMA: https://www.ama.org/marketing-news/gamification-is-manipulative-is-it-ethical/
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PARA

              Foi percebido que o elemento 

de maior afinidade dos consumidores

são os pontos, pois outros setores 

também utilizam, para diferentes 

estratégias, como por exemplo as

milhas e o cartão de crédito.

C
O
N
C
L
U
I
R

       Para um melhor conhecimento dos consumidores com relação 

as estratégias de gamificação é importante dar visibilidade a essas 

estratégias adotadas pelo marketplace, com o objetivo que o consumidor

reconheça os elementos envolvidos, pois existem casos de que o 

consumidor não lembra ou não sabe da possibilidade de ganhar pontos, 

medalhas ou ter algum ranking no marketplace.

              No Mercado livre, de modo 

geral, o grupo de pessoas estudadas

teve pouca recordação a respeito da 

estratégia. Quase nenhuma se 

lembrava de quantos pontos possuia, 

se já havia ganho uma medalha ou

qual era seu nível nessa plataforma.

              O destaque foi para a Shopee que teve 

maior lembrança da estratégia de pontos, 

sendo mencionado a facilidade de ver as 

vantagens,  de estar sempre visível  e 

como utilizar tais pontos.

              Outro marketplace que também foi citado

foi o iFood, em que mesmo com a retirada das 

estratégias, o grupo estudado ainda acreditava 

que a estratégia estava em vigor, mostrando o 

quão forte a gamificação pode ser.
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       Com isso, para o grupo de pessoas estudadas, é mais comum perceber as estratégias

de gamificação como uma vantagem por oferecer benefícios ao comprador e o manter

mais próximo da marca, além de valorizá-lo e fidelizá-lo. As desvantagens são pouco

percebidas, sendo mencionado os objetivos inalcançáveis e o aumento do consumismo. 

E ainda havia pessoas que não conseguiam visualizar nenhuma desvantagem na 

estratégia.

ETAPA
1°

Reconhecimento

do problema
ETAPA
2°

Busca de 

informação 

ETAPA
3°

Avaliação das

alternativas
ETAPA
4°

Escolha do 

produto 

ETAPA
5°

       Sendo assim, dentro do processo de decisão de compra foi possível perceber que a

força de uma estratégia de gamificação, pode variar em cada etapa, sendo umas 

mais fortes e outras inexistentes.

Nível de força

Gamificação 

é um fator relevante

Não foi notado

uma força da

gamificação

nessa etapa

Não foi notado

uma força da

gamificação

nessa etapa

Descontos

e frete grátis

possuem maior

relevância

Avaliação 

pós-compra

Maior força

Devido aos reviews e

compartilhamento

no whatsapp
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Consumidor é 

instigado a fazer sua

recomendação, com

a recompensa de 

ganhar pontos

Apologia
5° ETAPA

Benefícios como 

descontos e frete

grátis possui um 

peso muito maior

Ação
4° ETAPA

ARGUIÇÃO

Oferecer pontos é 

um benefício a 

mais, fazendo com

que o consumidor

considere aquele 

local

3° ETAPA

Atração

Não foi notado

uma força da

gamificação

nessa etapa da

jornada do 

consumidor

2° ETAPA

Assimição

Não foi notado

uma força da

gamificação

nessa etapa da

jornada do 

consumidor

1° ETAPA

       Assim como no processo de decisão de compra, 

dentro das 5 etapas da jornada do consumidor, as 

estratégias de gamificação podem influenciar nas 

últimas três etapas, com grau diferente para cada 

uma. Nas etapas de assimilação e atração, as 

estratégias não possuem influência para o 

consumidor. 

Nível de força
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       E por fim, é possível perceber que as estratégias de gamificação são bem vistas

pelos consumidores mas que o fator principal são os benefícios. Os consumidores 

não vão atrás para saber se o marketplace tem ou não tal estratégia, portanto é 

muito importante dar visibilidade tanto para os benefícios como para os elementos. 

Facilitar a utilização, ou seja, evitar que o consumidor deixe de usufruir os benefícios

é essencial para que o mesmo veja valor dos elementos.

       O principal fator de influência da gamificação é quando o usuário está 

considerando um marketplace, tal estratégia pode aumentar a possibilidade de 

escolher uma loja em relação a outra. No pós compra é um dos momentos mais 

relevantes da estratégia, aumentando o número de review e indicações através da 

gamificação.
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