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RESUMO: Neste artigo científico se promove a discussão em torno das redes sociais em si, e das 

novas tecnologias e técnicas midiáticas usadas em redes sociais situadas no ciberespaço (termo 

utilizado para o local de interação no espaço cibernético), e que através de games (jogos), propõe um 

estudo do termo “Gamefication” ou “Gameficação” como uma ferramenta usada para a sociabilidade 

e a interatividade, digital ou não, como forma de integração social com a ajuda desses jogos. 

Também falamos dos jogos como objeto tanto de comunicação social, quanto de entretenimento, 

sendo utilizados para que a própria interatividade social seja realizada. Mostraremos as redes sociais 

como ferramentas que desenvolvem um poder de interatividade social sempre crescente, visando o 

compartilhamento de informações cada vez mais rápido e preciso, com o uso da tecnologia cada vez 

mais avançada, tendo como fundamento principal a ideia da “inteligência coletiva” (LÉVY. 2000), que 

consiste basicamente na participação das pessoas de todas as culturas em vias cibernéticas, para a 

ampliação das informações e da cultura geral. O termo “gamefication” (ou “gameficação”), se faz 

presente na atualidade e trás o jogo como fonte ideal de interatividade social, política e econômica, e 

ganha espaços nos meios de comunicação, por oferecer recompensas e status a seus usuários. O 

gamefication acaba sendo utilizado principalmente em campanhas e ações publicitárias para garantir 

a atenção e interação do público aos seus produtos, ou seja, os jogos vêm sendo usados como meios 

midiáticos de comunicação para a divulgação das marcas. Discutiremos também a “cibercultura” 

como termo utilizado para a cultura universal, dentro de um ciberespaço ou não, que se caracteriza 

por ser uma junção das tecnologias de comunicação, informação e cultura, impulsionada pela 

convergência digital, para configurar a cultura contemporânea (LEMOS. 2002). 
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Introdução 

As relações sociais evoluíram e se aliaram às tecnologias para facilitar as distâncias, 

ou por objetivos em comum. As últimas décadas têm demonstrado como as 

gerações X (nascidos entre 1965 a 1977, céticos, politicamente apáticos, preferem 

trabalhos informais e sentem-se a vontade com tecnologia.) e Y (nascidos entre 

1977 a 2000, são extremamente informais, agitados, imediatistas, vivem com 

sobrecarga de informações e para eles tecnologia e diversidade são coisas naturais 

da vida.), apesar de suas diferenças, se adaptaram ou têm se adaptado (geração X) 

às novas tecnologias e à era digital, dentre elas, ao mundo das redes sociais. 

Segundo o site da UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo) geração Y 

é um público exigente e ávido por inovações, favorecendo empresas que se 

aventuram por conceitos e técnicas novas aliadas às tecnologias, e as aplicam nas 

redes sociais. 

As redes sociais apresentam um crescimento tão exponencial, alastrando seu uso, 

que sua importância hoje é um tanto maior em nível de distração, para conhecer 

pessoas novas, quanto a nível acadêmico, sendo tema de diversos estudos, artigos 

científicos, livros e até inspirado monografias. 

Segundo SKINNER (1953), somos movidos a estímulos ou prêmios. Então os 

desafios nos motivam, e, fundado nesse raciocínio, que foi desenvolvida uma 

estratégia que têm sido muito usadas há tempos, porém seu nome é novo: 

Gamefication. 

Gamefication ou Gameficação é a utilização de mecânicas de jogos em ambientes 

externos (fora dos jogos), influenciando o comportamento e hábitos das pessoas, 

tornando tais comportamentos ritos do dia-a-dia, são estimulados através de 

competitividade entre as pessoas, premiando-as pela prática desses hábitos, mas na 

verdade sendo ritos, que as mesmas executariam. Premiam-se com pontos, 

medalhas, pontos para aumentar os níveis, ou mesmo o acúmulo de pontos, para 

posteriormente trocá-los por produtos (geralmente um valor baixo de pontos, que vai 

se elevando, fazendo com que o usuário do jogo, passe cada vez mais tempo no 

mesmo com o objetivo de trocá-los pelo produto desejado). 



 3 

Abordamos neste artigo o fenômeno do Gamefication como estratégia de Marketing 

e Publicidade, suas características, e como estão intrinsecamente ligados as redes 

sociais e seu papel de formador não apenas de opinião, como também por servir 

como ponte para, aliado à criatividade, ser usado para a melhora da qualidade de 

vida do ser humano, quer seja na área da saúde, como na educação e demais 

áreas. 

Como objetivo, mostraremos como o tema abordado (Redes sociais – Gamefication) 

é não apenas uma teoria, mas totalmente possível de se colocar em prática, devido 

ao uso das mecânicas materializadas em atitudes, capazes de influenciar o 

aprendizado e fomentar inúmeras idéias para seu uso. 

 

 

1. Cibercultura e Jogos eletrônicos 

A cibercultura emerge-se fortemente como conceito de sociabilidade 

comunicacional, que através de uma nova mixagem de ideais e informações 

dentro do ciberespaço, impõe digitalmente uma maior participação social e 

cultural de pessoas, devido ao maior alcance das redes de comunicação entre o 

mundo todo. “Vivemos já a cibercultura” (LEMOS, André; CUNHA, Paulo. 2003.) 

no dia a dia. As inúmeras formas comunicacionais pelo digital, estruturam a 

sociedade em rede (CASTELLS; CARDOSO. 2005), que implica em redes digitais 

sustentadas pelas tecnologias de comunicação e informação, que tem como 

objetivo, gerar, processar, e distribuir essas informações acumuladas nas redes. 

 

Toda essa era da convergência do real para o virtual, da transcrição da 

diversidade cultural mundial em blogs e fóruns online, denomina a cibercultura 

com a era vivenciada na contemporaneidade (Lemos. 2003.).  

 

Através do latente e constante crescimento da tecnologia, a comunicação entre 

redes digitais começa a exercer extrema força sobre a sociedade com a 

popularização dos computadores pessoais, nos anos 70, tendo como um dos 

principais alicerces, o computador Apple I, produzido pela Apple de Steve Jobs e 
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Steve Wozniak, que a partir daí, são geralmente usados para que a interconexão 

entre outros computadores se torne cada vez mais conveniente ao conhecimento, 

e que a troca de informações seja cada vez mais precisa, e em tempo real, com a 

ajuda da Internet (Web). O uso do ciberespaço é potencializado por 

processadores interligados em rede, que alcançam um poder de cálculo decisivo 

para a precisão das informações, tanto na velocidade quanto na “operação” das 

mesmas, como diz em Lévy (1999). 

 “As tecnologias digitais surgiram, então, como a infraestrutura do 
ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de 
organização e de transação, mas também novo mercado da informação e 
do conhecimento.” (LÉVY, Pierre. 1999. p. 32.).  

 

O jogo como fenômeno é fato mais antigo que a cultura, segundo Huizinga (1971). 

Para este autor, o “fazer de conta” é uma das principais características do jogo, pois 

se trata de uma evasão da “vida real” para uma esfera temporária de atividade com 

orientação própria. Observando os jogos eletrônicos percebe-se claramente o “fazer 

de conta”, pois através da imaginação cria-se uma cópia virtual da vida, pela qual as 

pessoas interagem diretamente com os elementos expostos na tela com seus 

sonhos e desejos nela projetados. (Nunes, 2007). 

 

Segundo Amorin (2006), na década de 50 em plena guerra fria, os computadores 

eram utilizados para criar simulações de lançamento de mísseis e tentar prever os 

resultados de uma guerra nuclear, porém a tecnologia foi usada pelo físico Willian 

Higinbotham no ano de 1958 para criar o primeiro jogo eletrônico da história, 

chamado de “Tennis for Two”, que consistia em uma representação de uma partida 

de tennis montado sobre um osciloscópio e um computador. (Figura 01). 

 

 

Fig. 01 Osciloscópio 
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Apesar de o primeiro jogo eletrônico ter sido criado no ano de 1958 (Amorin, 2006), 

foi no ano de 1971 que nasce o primeiro videogame, o “Odyssey 100”, criado pela 

Magnavox a partir de um projeto desenvolvido pelo engenheiro Ralph Baer. (Figura 

02). 

 

 

Fig.02 Odyssey 100 

 

Segundo Clua e Bittencourt (2005), no mesmo ano era fundado a Atari por Nolan 

Bushnell, que passa a produzir máquinas de jogos de uso público operadas por 

fichas e moedas. (Figura 03). 

 

Fig. 03 Primeiro Fliperama 

 

 De acordo com Clua e Bittencourt (2005), já na década de 80 é criado o “Stern 

Berzerk” por Alan McNeil, primeiro jogo a utilizar voz digitalizada com qualidade e o 

primeiro a trazer debates sobre a influência dos jogos eletrônicos, pois o mesmo foi 

responsável diretamente pela morte de um estudante. 
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Na década de 90 surgiram três grandes aspectos na inovação dos jogos, o primeiro 

deles são os sprites (figura 04), imagens bidimensionais sobrepostas e que se 

movimentam dando a ideia de profundidade, ganhando importância também na 

construção de movimentos, nos quais são usadas sucessivas posições de uma 

personagem para dar a sensação que está caminhando. Logo após surge a 

digitalização de imagens de atores, trazendo um maior realismo, sendo que os 

movimentos são capturados digitalmente. Já no ano de 1993 a Sega lança um 

modelo de animação tridimensional, forma que passa a ser adotada na produção de 

jogos desde então. 

 

Fig. 04 Sprites Dragon Ball 

   

O advento dos consoles de videogame doméstico passou a movimentar grande 

interesse da indústria eletrônica que cada vez mais investe em inovações para 

atender um público cada vez mais exigente quanto à realidade dos gráficos. 

Segundo Rodrigues, Lopes e Mustaro (2009), com os avanços tecnológicos e os 

ambientes cada vez mais detalhados e interativos, o ato de jogar ultrapassou a 

questão primeira dos consoles, geralmente ligada ao entretenimento para ser 

incorporado à cultura mundial.  

 

 

2. Redes Sociais 

As redes sociais nada mais são do que uma estrutura social onde as pessoas 

possam se conectar, compartilhando seus conhecimentos e suas atividades. 

„'O surgimento da sociedade em rede é resultado da interação dessas duas 

forças relativamente autônomas: o desenvolvimento de novas tecnologias e a 

tentativa da sociedade de reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia 
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para servir a tecnologia do poder." (CASTELLS, Manuel. Sociedade em Rede. 

1996. p.69.) 

 

A necessidade e a rapidez de informações, o acesso á internet, e a facilidade de que 

ela nos dispõe no nosso dia a dia, as redes sociais são evidentes realidades que 

cada vez mais se sobressaem em meio à constante pressão da sociedade. Hoje 

com o Orkut, Twitter, e a principal rede social atualmente utilizada, o Facebook, 

podem publicar nossas opiniões, pensamentos e idéias com um só clique.  

 

Diante de tantas informações do mundo em que vivemos hoje, a velocidade das 

informações que absorvemos hoje e o uso da internet, onde podemos expor nossas 

opiniões livremente nas redes, tem facilitado e agilizado relações em diferentes 

dimensões, geralmente com o intuito de compartilhar informações, conhecimentos, 

interesses e opiniões em busca de objetivos simples e comuns. 

  

Entretanto, esse sistema social virtual, é onde as relações sociais têm aproximado 

pessoas e idéias, tornando-se palco de debate e divulgações para muitos temas 

sociais, e que até, muitas vezes, causam protestos positivos devido ao seu potencial 

na rede. Como exemplo, a existência de diversos blogs com fóruns de debate pelo 

mundo, sobre meio ambiente, política, educação e entretenimento, onde nós, 

internautas, além de ter acesso a informações diversas, subjetivamos opiniões. Isso 

só afirma a influência que os meios de comunicação, principalmente a Internet nos 

proporciona várias opções de redes sociais, para compartilharmos nossos 

conhecimentos e idéias, aprendendo cada vez mais em cada acesso.  

 

Com isto, fica clara a importância das redes sociais, pois essa ferramenta veloz de 

compartilhamento de informações no mundo pós-moderno em que vivemos, é a 

nossa porta voz para expor nossos ideais e encontrarmos soluções. Já sobre a 

maneira como são exploradas, cabe a cada usuário, ou seja, nos mesmos, como 

cidadãos de valores, escolhermos quais conteúdos pretendermos acessar e 

divulgar. 
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3. Gamefication 

Os games não se contentam mais em simplesmente simular situações reais. Agora, 

eles tentam construir a realidade envolvendo cada vez mais as pessoas no mundo 

dos jogos. Uma pesquisa realizada pela empresa NewZoo, revelou que 76% dos 

brasileiros que acessam à internet, entre as diversas idades, praticam jogos 

eletrônicos e mais de 50% de usuários de redes sociais praticam jogos online. 

Segundo Jane McGonigal, do centro de pesquisas tecnológicas Institute for the 

Future, a humanidade passa 3 bilhões de horas por semana jogando. E esse tempo 

todo gasto já mudou um bocado a nossa realidade.  

A sociedade é movida por competição, e a superação de desafios motiva as 

pessoas a conquistarem as recompensas e o status da vitória e isso ocorre tanto em 

jogos divertidos, quanto na “correria” da vida globalizada. Essa característica 

associada à febre das redes sociais, onde os “gamers” publicam seus desempenhos 

nos jogos, levou o Gamefication a se tornar uma forte tendência e uma ferramenta 

publicitária muito eficiente, pois estimulando a competição e o reconhecimento dos 

vencedores, consegue divulgar produtos, marcas e fidelizar clientes. Há também o 

fato do Gamefication estimular jogos competitivos na execução de tarefas 

corriqueiras do cotidiano, que de qualquer forma, já seriam executadas pelas 

pessoas, só que agora, elas fazem dentro de um jogo com a sensação de 

competição aguçada.  

3.1 Buffalo Wild Wings 

Em 2011 a rede americana de fast food Buffalo Wild Wings, lançou uma estratégia 

de divulgação baseada na gamefication em que seus clientes eram incentivados a 

tirarem fotos dentro das lojas da rede junto com torcedores de basquete rivais e 

postá-las em seus perfis nas redes sociais. As fotos postadas acumulavam uma 

pontuação que poderia ser revertida em prêmios, sendo que, dentro de um período 

de três meses, os “gamers” que acumulassem a maior pontuação, eram 

contemplados com ingressos das finais da NBA, e ainda assistiriam aos jogos junto 

com celebridades do esporte. Dessa maneira a rede de fast food estimulou seus 
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clientes a frequentarem muito mais as lojas, pois todos estavam interessados em 

conquistar o grande prêmio, isso acarretou uma grande divulgação da rede. 

A estratégia utilizada pela rede de fast food soube despertar o interesse do 

consumidor e conseguiu atrair os clientes às lojas, e também gerou grande 

divulgação através das postagens e comentários nas redes sociais, porém a tática 

tinha um pequeno contra tempo que seria convencer os torcedores adversários a 

aceitarem tirar as fotos, mas a Buffalo Wild Wings é uma rede de grande porte e 

conseguiu alcançar seu objetivo de divulgação da marca. Esta mesma estratégia 

talvez não tenha os mesmos resultados em empresas de porte menor. 

 

3.2. Inspiração Perfume 

A Inspiração Perfumes e Cosméticos é uma empresa do ramo da beleza e do bem 

estar, que atua na modalidade das vendas diretas, em que os distribuidores 

cadastrados, compram os produtos diretamente da empresa a preço de custo, e 

repassam aos seus clientes, mas, além de vender, os distribuidores podem 

cadastrar novos distribuidores no sistema, e formar uma rede de pessoas, e a 

empresa bonifica aquele primeiro distribuidor com um percentual de todo o volume 

que foi gerado para empresa pela sua rede, e dessa forma, estimula as pessoas a 

venderem, cadastrarem e multiplicarem o sistema para os novos distribuidores, pois 

a empresa bonifica de acordo com a movimentação. Só estas características já 

citadas, configuram uma estratégia de gamefication. Porém em janeiro e fevereiro de 

2012, sabendo da queda no movimento gerada pelos períodos de férias e Carnaval, 

a Inspiração lançou uma campanha chamada “Compartilhe o seu Sucesso” em que 

além das bonificações já existentes, a empresa premiava com aparelhos eletrônicos, 

que iam de câmeras digitais, a Ipad2, aqueles distribuidores que no período da 

campanha, cadastrassem cinco novos distribuidores e os mesmos movimentassem, 

também dentro do período, o volume mínimo de 300 reais, e a cada cinco novos 

distribuidores cadastrados movimentando a quantidade mínima o prêmio melhorava. 

A empresa soube aguçar o interesse dos distribuidores inseridos no sistema, 

gerando mesmo o desejo de alcançar as metas sugeridas pela campanha e 
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conquistar os prêmios, e de contra partida, a empresa conseguiu diminuir o impacto 

dos meses de quedas das vendas.  

“Todos os anos nos meses de janeiro e fevereiro, é ativada a campanha 

„Compartilhe seu Sucesso‟. O objetivo é motivar a todos os nossos distribuidores 

nesse período do ano em que tradicionalmente as vendas são reduzidas após o 

aumento de vendas de novembro e dezembro de cada ano. A campanha 

„Compartilhe seu Sucesso‟ motiva os distribuidores a indicarem novos distribuidores, 

e com isso, recebem prêmios, aumentam suas organizações e consequentemente, 

geram mais bônus. O efeito em curto prazo é sentido no aumento de vendas e em 

longo prazo, a consolidação do seu negócio, pois se cria um efeito multiplicador 

dentro da rede, tanto de vendas, quanto de novos cadastros, pois inclusive os novos 

distribuidores participam dessa campanha que é um sucesso todos os anos”.(Jonny 

Almeida, presidente da Inspiração Perfumes e Cosméticos) 

 

3.3. Loteria de Radar 

A cidade de Estocolmo utilizou a gamefication para diminuir a quantidade de 

motoristas infratores que ultrapassavam os limites de velocidade. As autoridades 

modificaram o funcionamento dos radares para que os mesmos fotografassem 

também os veículos que passassem dentro do limite de velocidade, porém sem 

gerar multas. O objetivo era pegar parte do valor das multas pago pelos infratores e 

sortear entre aqueles condutores que trafegaram dentro dos limites de velocidade. 

Com esta estratégia, as autoridades estavam não só punindo os condutores 

infratores, mas também reconhecendo os motoristas que tinham conduta correta e 

proporcionando aos mesmos a possibilidade de ganhar um prêmio. 

 

Após a implantação da estratégia, foi constatada uma redução de 22% na 

quantidade de veículos que ultrapassavam os limites de velocidade, e para atingir 

tais resultados não foram criadas novas leis, nem houveram mudanças na 

sinalização, apenas foi utilizada a lógica de um jogo na rotina das pessoas, 

alterando os hábitos das mesmas.  
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4. Considerações Finais 

A Gamefication é uma estratégia de marketing cada vez mais difundida no mercado 

e utilizada para fidelizar clientes, consolidar marcas, incentivar pessoas e mudar 

hábitos. Com tantas tecnologias na vida em sociedade, estar interligado às outras 

pessoas não é difícil, porém incentivar e despertar o interesse em se conectar e 

interagir com uma determinada marca ou ideia, que é o grande desafio. A 

Gamefication funciona como um motivador nesta relação de publicidade e consumo. 

A inter-relação existente entre pessoas, por formas interativas de sociabilidade 

digital ou não - como os jogos, por exemplo - atrai uma participação extra de 

pessoas nessas relações público/marca, devido a descontração e aos prêmios que 

os jogos propõem à seus usuários. 

 

A sociedade em rede se abrange por meio uma coligação indireta, tanto quanto 

direta, entre grupos divergentes culturalmente, que fomentam o compartilhamento 

de subjetividades dos mesmos, e caracterizando-se como uma convivência coletiva 

desses grupos e unindo-os através de ideais de bens comuns. 

 

Através das fontes de pesquisa buscadas para a realização deste artigo científico, 

constatamos as redes sociais como autônomas em transmissão de informações por 

meios interativos, e por meios tecnológicos de comunicação – como, por exemplo, o 

computador pessoal - por obter a ajuda da massiva cultura mundial interconectada, 

tendo como fundamento a inteligência coletiva, e a utilização do ciberespaço como 

fomento para dar potência à cibercultura. É visto que as redes sociais trazem a 

convivência mutua, mesmo que virtual, com status e recompensas aos seus 

usuários, e permitem uma interconexão público/marca, classificando o termo 

gamefication, que é o jogo usado principalmente como estratégia de marketing, 

assim também como uma forma avançada de interatividade social.  
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